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FAALİYET RAPORU





   Ancak kendilerinden    
sonrakileri düşünebilenler, 
milletlerini aşama ve 
ilerleme imkanlarına 
kavuşturabilirler!



    Günümüzde hayal gücü, bilgi ve paradan 
önemlidir.
    Önemli olan hayalinizin peşinden koşacak 
bilgi birikimi ile cesaretiniz olsun!
  Silivri’yi daha iyi yaşanır bir kent yapma   
hayali hepimizde olmalı ki arkasından 
koşacak cesaretimiz de olsun.



Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı

Değerli Belediye Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Silivrililer,

2010 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih ve 26111 No’ lu Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiş olan Kamu dairelerince hazırlanacak ‘Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ doğrultusunda ha-
zırlanmıştır.

Raporumuzda, stratejik planımızın birimler bazında değerlendirilmesi yapılmış ve bütçe gerçekleşmeleri 
ile faaliyetlerimize ait veriler yıllar itibariyle karşılaştırmaya olanak verecek şekilde hazırlanmıştır.

2009 yılı Mart ayı Yerel Yönetimler Seçimi sonrasında başladığımız görevimizde, ilk olarak mevcut du-
rumu görebilmek adına bir takım incelemelerde bulunduk. Seçim dönemi yapmayı taahhüt ettiğimiz birçok 
projemizi gerçekleştirebilmek için ilk etapta sahip olduğumuz mali, fiziki, personel ve teknolojik kaynak 
ihtiyacımızı tespit etmeliydik. Büyükşehir Belediyeleri Yasası çerçevesinde söndürülen Belediyelerin de 
Belediyemize ilave edilmesi ve yönetmelik kargaşası bu süreci beklenenden daha uzun zamanda tamam-
lanmasına vesile oldu.

Değerli Belediye Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Silivrililer,

Kamu hizmeti denildiğinde , her nedense yalnızca asfalt dökmek, çöp toplamak, kaldırım düzeltmek, 
park bahçe düzenleme işlevleri gelir halkımızın aklına. Bunlar insanlarımız içindir elbette. Bu kamu hiz-
metleri olmazsa gündelik yaşam sıkıntıları daha da bir çekilmez hal alır şüphesiz. Sokaktaki çukur rahatsız 
eder insanı, yeşilin eksikliği karartır ruhumuzu, çöp dağları tehlikenin büyüğünü oluşturur insan sağlığında.

Silivri Belediyesi geride bıraktığımız iki yılda bu eksikliklerin tespiti ve kanunların el verdiği ölçülerde bu 
kamusal hizmetleri yerine getirmiş, bunun üzerine ne koymak gerektiği konusunda da ciddi projeler ger-
çekleştirmiştir. Halkımızın temel ihtiyaçları olan altyapı, çevre, sağlık, eğitim,ulaşım, yeşil alan yatırımları 
gibi zorunlu hizmetlerin yanı sıra, demokratikleşme ve çok seslilikten yana olan bir kültür ortamı sağlamak 
öncelikli görevlerimiz arasında yer aldı.

Belediyemizin bu geçen iki yıllık süreçte oluşturduğu Silivri katma değerinin semerisini 2011 yılı ta-
mamlanmadan görmeye başlayacağımızı müjdelemek isterim. Stratejik Plan çerçevesinde yürüttüğümüz 
faaliyetlerde yüzde 77’lik başarı oranını yakalamış olmanın haklı grurunu yaşarken, önümüzdeki yıllardaki 
hedeflerimizde bu oranı yüzde yüze çıkarma çalışmalarımız da devam etmektedir.

Silivri Belediyesi 2010 yılı çalışmalarında. Sivil toplum kuruluşları, kültür sanat camiası, üniversiteler, 
kamu kurumları bizlere büyük destek vererek bizi daha da güçlendirdiler. Bu birliktelik 2010 yılında gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalara büyük katkı sağladı. Bu nedenle katkısı bulunan herkese ve her kuruluşa teşekkür 
ediyorum.

Bu çalışmalarımızda bize güç veren tüm meclis üyelerimize, takım arkadaşlarıma, belediyemizin fedakâr 
emekçilerine, sivil toplum kuruluşlarına, kültür sanat camiasına ve duyarlılığı ile bize rehberlik eden Silivri 
halkına, şükranlarımı sunuyorum.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları 
ile sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı
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GENEL BİLGİLER

A - MİSYON ve VİZYON

B - GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

MİSYONUMUZ

Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Silivri  halkının sosyal, 
ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile karşılamak.

VİZYONUMUZ

Silivri’nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini en doğru ve akılcı biçimde kullanarak her alanda çağ-
daş, üretken, yenilikçi bir belediye olmak.

Belediyelerin görevleri pek çok kanun ve yönetmelikte belirlenmiş olmasına rağmen belediyelerin genel 
görev kapsamı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre bele-
diyelere verilen görev ve yetkiler aşağıda gösterilmiştir. 

Belediyenin Görev ve Yetkileri:

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve 
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla il-
gili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabi-
lir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, 
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer 
görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 
alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumun-
da özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 

girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak 

ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak 
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
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c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, 
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettir-
mek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanma-
sı ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı 

ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına 
izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan sey-

yar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeye-
rek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 

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

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

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlen-
mesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kara-
rıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz 
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını 
kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurum-
larının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesis-
lere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı 
ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

MADDE 16. — Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirme-
yen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 
muaftır.”
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C - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-TARİHÇE

 1.1-İlçenin Tarihi

Antik çağdaki isminin Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, önemli ticaret yollarının üzerinde 
bulunması ve doğal bir limana sahip olması sebebiyle her dönemde önemini korumuştur.

Silivri şehri, bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda, Marmara’ya hakim 56m yüksekliğindeki 
dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Zamanla etrafı surlarla çevrilen bu tepeye, bugün Fatih Ma-
hallesi denilmektedir. Şehir o dönemde gelişerek surların dışına çıkmış ve yayılmıştır.

Silivri M.Ö. VII. Yüzyılda Yunanlı Komutan Silir tarafından Silivria adıyla kurulmuştur. Sonraki yüzyıllar-
da gittikçe gelişen kent, zaman içerisinde Makedonyalıların, Romalıların, Arapların ve Bizanslıların ege-
menliği altına girmiştir. Bu kenti saldırılardan korumak için Bizanslılar Marmara’dan Karadeniz’e uzanan, 
bugün pek az yeri ayakta kalan 60km uzunluğunda bir sur inşa etmişlerdir. 1453’te İstanbul’un alınmasın-
dan sonra kent Türklerin eline geçmiştir. 

Silivri’nin tarihi prehistorik devirlere dek inmesine karşın M.Ö. 750’li yıllarda Yunan şehir devletlerinin ko-
lonileştirme hareketleri sonucu yöreyle ilgili Yunan ve Latin kökenli tarihi kaynaklar tutulmaya başlanmıştır. 
Silivri Yunan şehir devletlerinden Dor’lu Megara kenti tarafından kolonize edilmiştir. Kaynaklara göre söz 
konusu tarih M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. 

Tarihi kaynaklarda yazarların Dor yada İyon kökenli olmalarına göre Selymbria, Selübra ve Salümbria 
olarak değişik isimler altında da anılan kent M.Ö.5. yüzyılda Pers egemenliği altına girmiştir. Atinalılar, 
Trakya’yı Pers egemenliğinden kurtarmak için Yunan şehir devletlerinin birliği olan Attika-Delos-Deniz 
Birliği’ni kurmuşlar ve Selymbria adıyla anılan Silivri’yi kendilerine bağlamışlardır. M.Ö. 408-407 yıllarında 
Selymbria, Atina ile birlik sözleşmesi yapıp, para ödeyerek özerklik kazanmıştır.

Kent M.Ö. 403 yılında Spartalı Klearkos’ın idaresi altına girmiştir.M.Ö. 378-377 yılında 2. Attika-Delos 
Deniz Birliğini kuran Atinalılar Selymbria’yı kedilerine bağlamışlardır. Ancak birliğin gücünü yitirmesinden 
sonra birlikten ayrılan kent Byzantium’un egemenliğini tanımak zorunda kalmıştır. (M.Ö. 357) Makedonya 
Kralı II: Filip M.Ö. 341 yılında Trakya’nın büyük bir bölümünü ele geçirirken Selymbria’yı da kısa bir süre 
işgal etmiştir. Ancak müttefiklerin yardıma gelmeleri üzerine kent Makedonyalılardan kurtarılmıştır. 

M.Ö. 280 yılında Avrupa’nın batı bölgelerinde yaşayan Galatların bir kolu İstanbul Boğazını geçerek 
Sakarya ve Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleşmişlerdir. Söz konusu göç sırasında Selymbria’yı yağma-
lamışlardır. 

Büyük Constantinus’un Doğu İmparatorluğunda birliği sağlamasından ve Byzantion’u Konstantinopolis 
adını verip başkent yapmasından sonra, Selymbria bir Bizans kenti olarak Türkler tarafından alınıncaya 
kadar varlığını sürdürmüştür.

Anastasius, 491 yılında imparator olunca, 512 yılında Silivri’nin 4 km kadar batısındaki Karınca 
Burnu’ndan başlayıp, Karadeniz kıyısındaki evcik İskelesi’nde biten yaklaşık 60 km.lik uzun suru yaptır-
mıştır. Söz konusu sur inşaatının amacı kuzeyden gelebilecek barbar akınlarını imparatorluk başkentine 
60 km uzakta kesebilmekti. Ancak acele yapılması sonucu sur kısa sürede koruyucu özelliğini yitirmiştir.

Bizans’ta ipek üretiminin önem kazanmasından sonra, İmparator 1. Justunyanus’un emriyle Silivri ve 
yöresine önemli miktarda dut ağacı ekilmiş ve ipekçilik yapılmasına başlanmıştır. Yakın tarihe kadar ipek-
çilik Silivri ekonomisi için önemini korumuştur. Silivri’de ipekçiliğin yanı sıra şarapçılık ve tarım da oldukça 
önemli bir konuma gelmiş ve Silivri zengin bir ticaret merkezi niteliği kazanmış, ürettiği ürünleri ihraç et-
miştir.

1082 yılına kadar İstanbul’a yönelik batıdan gelen saldırılara, yol üzerinde olduğu için Silivri de hedef 
olmuştur.

Osmanlıların Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Trakya’ya yayılmaya başlamalarından sonra Trakya’da 
Anadolu’dan gelen Türk göçleri ve yerleşmeleri başlamıştır. Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmesinden sonra 
Silivri yine Bizanslıların elinde kalmış, ancak 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Osmanlıların eline 
geçmiştir. Silivri’nin Osmanlılara geçmesi sonucu İstanbul’un fethinden 15 gün sonra Dayı Karca Bey ta-
rafından gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı idaresinde Silivri’ye 30-40 hane Türk yerleştirilmiş ve Apokaukos Kilisesi camiye çevrilmiştir. 
Bu süreçte Silivri’de Rumlar, Yahudiler, Ermeniler bir arada yaşamaya başlamışlardır. Türkler genellikle 
balıkçılık ve deniz nakliyeciliğiyle uğraşmışlar, yoğurtçuluğun gelişimini de sağlamışlardır.
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I. Balkan Harbi’nde Silivri Bulgarlar tarafından işgal edildi. Bu işgal,9 ay sürüp Temmuz 1913’te sona 
erdi. Daha sonraki yıllarda İstiklal Harbi’nde de Silivri bu kez Yunanlıların işgali altına girdi (1920). Yunan-
lılar 22 Ekim 1922’de çekilerek yerini İtalyanlara bıraktı.

İtalyanlar da, 1 Kasım 1922’de çekilerek Silivri’yi Türklere teslim etti. Bundan sonraki yıllarda mübadele 
başladı. İstiklal Harbi’nin bitiminde sulh masasına oturulunca Yunanistan’da kalan Türklerle, Türkiye’de 
kalan Rumların gelecekleri bir karar altına alındı. 1924’te mübadele tamamlandı. 

Cumhuriyet öncesinde Silivri’de yaşayan Rumlar mübadele sonucu Yunanistan’a, Museviler ise İstanbul 
ve İsrail’e göç etmişlerdir.

1.2- Belediyenin Tarihi

Belediyenin Kısa Tarihi

Silivri Belediyesi 1922 yılında kuruldu. 
Eşref Efendi (1922-23), İsmail Bingöl (1924-25), Sadık Hastoprak (1925-26), Veli Up (1928), Ahmet 

Kemal Silivrili (1929), Yahya Bey (1929-30), Zeki Bey (1931-34), Halit Tuncel (1935-36), Yusuf Çoğal 
(1937-1953), İzzet Uluşahin (1953-55), Ali Çıraklı (1956-1960), Cahit Güven (31.07 1960), Hasan Özvar-
nalı (01.08/17.09.1960), Rafet Şişmanoğlu (1960-61), Burhan Soyaslan(1961-68), Halim Uluşahin (1968-
1973/ 1977-1980), Şaban Demiray (1973-77), Baki Şanlıer (1980-81), Ruhi Esmer (1981), Feyzullah Öcal 
(1981-84), Sait Girgin (1984-89), Selami Değirmenci (1989-2004) ve Hüseyin Turan (2004-2009) Silivri 
Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Silivri Belediye Başkanlığı, 29 Mart 2009 tarihinden itibaren Öz-
can IŞIKLAR tarafından yapılmaktadır.

Silivri Belediyesi 1980 yılına kadar Ali Çetinkaya Caddesinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada, 1980-
2001 yılları arasında Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan 5 katlı bir binada, 2001-2006 yılları arasında 
Cumhuriyet Mahallesi Siyami Köylü caddesindeki binasında hizmet vermiştir. 2006 yılından itibaren de 
halen kullanılmakta olunan Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki binada hizmet vermeye devam 
etmektedir.

2- FİZİKSEL YAPI

2.1-Hizmet Birimleri

Belediyemiz görev, hizmet ve faaliyetlerini Alibey mahallesindeki merkez bina ile 11 adet ek hizmet bi-
nası ile yürütmektedir. Bununla birlikte birimlerin faaliyetlerini gerçekleştirdiği 8 ayrı mekan bulunmaktadır.

Tablo 1: Hizmet Birimleri

Kaynak: Emlak İstimlak Müdürlüğü

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

Belediye Hizmet Binası

Ek Hizmet Binaları

Benzinlik

Sosyal Tesis Binası

Kültür Merkezi

Spor Tesisi

Afet Koordinasyon Merkezi

4

7

1

4

1

2

1

SAYISICİNSİ
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2.2- Hizmet Araçları

Belediyemiz görev, hizmet ve faaliyetlerini 163’ü resmi, 8’i  kiralık olmak üzere toplam 171 adet  hizmet 
aracıyla sürdürmektedir. Belediyemizin hizmetlerinde kullandığı araç listesi  ve yaş durumu aşağıda su-
nulmuştur.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

5

41

1

16

25

21

14

10

16

8

3

3

5

47

1

18

25

21

14

10

16

8

3

6

2

Hasta Nakil Ambulansı

Minibüs

Binek Araç

Özürlü Nakil Aracı

Otobüs

Kamyon

İş Makinesi

Traktör

Vidanjör ve Su Tankeri

Muhtelif Araçlar

Görevlendirme

Motosiklet

Tablo 2: Hizmet Araçları Tablosu

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ortalama:13,28

ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Grafik 1: Araç Yaş Durumu Grafiği

0 - 05

06 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 Üstü
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3- TEŞKİLAT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI
Özcan IŞIKLAR

Özel Kalem
Müdürü

Başkan Yardımcısı 
Yılmaz KANDEMİR

Mali Hizmetler
Müdürlüğü 

Zabıta
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı 
Elif BİLİCİ

Başkan Yardımcısı 
Ayhan OTLATICI

Veteriner
Hekimliği

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Plan ve Proje
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Ruhsat Denetim
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
ve Eğitim

Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik
 Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı 
Zafer ERCAN

Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı 
Emine TARİN

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler

Müdürlüğü

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

SİLKENT A.Ş.
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ADET ADET

4- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

4.1  Teknolojik Alt Yapı 

Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini çeşitli bilgi ve teknoloji kaynağından yararlanarak icra etmektedir.

Kullanılan teknolojik kaynakların listesi aşağıdaki gibidir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

330

30

85

11

45

16

46

3

6

15

5

15

170

51

53

30

15

5

7

1 / 1

6 / 4

1

10

5

6

7

25

7

7

1

2

304

72

43

Bilgisayar

Laptop

Yazıcı

UPS

Switch

Server

Modem / Router

Kablosuz Erişim Cihazı

Tarayıcı

LCD TV

CRT TV

Uydu Alıcısı DVB

Klima

El Telsizi

Güvelik Kamerası

Projektör

Faks Makinesi

Fotokopi Makinası

Projeksiyon Cihazı

Baskı Makinası / Plotter

Anfi / Mikser

Kompresör

Jenaratör

Kaynak Makinesi

Fotoğraf Makinesi SLR

Kamera Kayıt Cihazı

Point to Point Wi-Fi

SIP + VoIP Telefon Santrali

IP Phone

NAS Cihazı

Kiosk

Telefon Sabit

Telefon Telsiz

Akıllı Telefon

Tablo 3: Teknolojik Alt Yapı Tablosu

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

TEKNOLOJİK ALT YAPI

SIRA
NO

SIRA
NOCİNSİ CİNSİ

16
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4.2 Bilişim Alt Yapısı

Belediyemiz ana hizmet binası ile diğer tüm hizmet noktaları ( Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı, Çanta, Gü-
müşyaka, Merkez Ek hizmet binası, Zabıta Binası, EYKOM, Kültür Merkezi ve Araçlar Amirliği )  arasında 
kablosuz Point to Point Wireless bağlantı kullanılmaktadır, yalnızca Değirmenköy ve Büyükçavuşlu mahal-
lelerimizle olan bağlantılarımız G.SHDSL hat üzerinden yapılmaktadır.

Tablo 4: Bilişim Alt Yapı Tablosu

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

SUNUCU BAZINDA BİLİŞİM ALT YAPI

GiS

ALO Sys

Mail Host

Blackberry BES

Web 

Backup

Beyaz WebApp

PDKS + App

DC

Yönetim

File 1

Arşiv

File 2

Belediye Local App

Kaspersky AntiVirus

Database

HP

HP

HP

HP

HP

HP

IBM

intel

HP

intel

IBM

HP

IBM

IBM

HP

HP

2800

2400

3600

3000

3600

2800

2000

2660

3000

2660

3000

2600

3000

3060

2330

3000

572036

715308

280015

305142

279912

3815464

209587

165032

280007

169993

1907725

419941

420023

104131

169969

280012

12

1

6

4

4

8

4

4

6

4

4

6

4

3

6

4

1

1

4

4

4

1

3

5

1

4

4

4

4

4

3

4

12

4

4

2

4

4

4

4

4

4

2

8

2

2

4

4

intel

xw6200

S7501HG0

S7501HG0

xSeries 100

Netcad 

Beyaz MYS

IIS 7.5

Beyaz

PDKS+AMP+TEMPUS

Dosya Paylaşımı

Moreum Dijital Arşiv

Dosya Paylaşımı

IIS 7.5 + WebApp

Beyaz

ADI İŞLETİM SİSTEMİ
SERVICE

PACK
LEVEL

HDD
(MB)MARKA CPURAM

(GB) YAŞCOREMODELGÖREVİ

MS Exchange 
Server 2010 SP1 

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2008 Enterprise

MS Windows Server 
2008 R2 Enterprise

MS Windows Server 
2003 Enterprise Edi.

Service
Pack 2

ProLiant 
DL380 G7

ProLiant 
DL380 G4

ProLiant 
DL380 G4

ProLiant 
DL580 G4

ProLiant 
DL580 G4

eServer 
x226

ProLiant 
DL580 G3

ProLiant 
ML370 G5

eServer 
xSeries 235

ProLiant 
DL580 G3

eSERVER
x3400

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

Service
Pack 2

MS Windows Server 
2003 Standart

MS Windows Server 
2003 Enterprise Edi.

MS Windows Server 
2003 Standart

MS Windows Server 
2003 Enterprise Edi.

MS Windows Server 
2003 Standart

MS Windows Server 
2003 Standart

MS Windows Server 
2003 Standart

Blackberry
Enterprise Server

MS Data Protection 
Manager 2010

Active Directory
Domain Controller

Kaspersky Admin 
Kit MP4

MS System Center
Configuration Manager 2007 
R2 + WSUS 3.0

17
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Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü

Grafik 2: Marka Grafiği

Grafik 3: İşletim Sistemi Grafiği

Grafik 4: CPU Çekirdek Sayısı Grafiği

Grafik 5: Yaş Grafiği

HP

IBM

Intel

MS Win. Ser. 2008 R2 Enterprise

MS Win. Ser. 2003 Enterprise

MS Win. Ser. 2008 Enterprise

MS Win. Ser. 2003 Standart

12 Core

1 yaş

  8 Core

4 yaş

  4 Core

3 yaş

  2 Core

5 yaş

1

9

2

4

94

3

7

3

5

1

1
1

4
10
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77

179

172

37

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Grafik 6: Hizmet Sınıfları Grafiği

Grafik 7: Personelin Eğitim Durumu Grafiği Grafik 8: Yaş Gurupları Grafiği

5 - İNSAN KAYNAKLARI

5.1 Personel İstihdam Durumu:

Belediyemiz görev, hizmet ve faaliyetlerini toplam 465 personel ile yürütmektedir. Bu personelden 134’ü 
memur, 53’ ü sözleşmeli, 251 daimi işçi, 5 geçici işçi ve 22 mevsimlik işçidir.

5.2 Hizmet Sınıflarına Göre Memur Durumu:

Belediyemizde çalışan toplam 134 memur ve 53 sözleşmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı 
şu şekildedir.

5.3 Personelin Eğitim Durumu :

Belediyemizde görev yapan 465 personelin 
eğitim durumları aşağıdaki grafikte görülmektedir

5.4 Personelin Yaş Durumu

Belediyemizde çalışan 465 personelin yaş du-
rumunu gösteren grafik aşağıda belirtilmiştir

MEMUR

134 53 251 5 22 465

TOPLAMDAİMİ İŞÇİSÖZLEŞMELİ
PERSONEL

MEVSİMLİK
İŞÇİ

GEÇİCİ
İŞÇİ

Tablo 5: Personel İstihdam Durumu Tablosu

G.İ.H

Y.H.

T.H.S.

Y.H.S.

H.H.S.

S.H.S.
111

1

61

7 26

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

Lisans

20 - 30

31 - 40

41 - 50

51+

135

51
156

36

87
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5 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Belediyenin yönetim organlarını Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı oluşturmak-
tadır.

5.1 Belediye Meclisi 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmiştir.

• Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin perfor-
mans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

• Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

• Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre dü-
zeni plânını kabul etmek.

• Borçlanmaya karar vermek.
• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 

bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kira-
lanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

• Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hiz-
metler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

• Şartlı bağışları kabul etmek.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’ den fazla dava konusu olan belediye 

uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
• Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortak-

lıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli 

ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
• Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştiril-

mesine karar vermek.
• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; Mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama 
ve benzerlerini kabul etmek.

• Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar ver-
mek.

• Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle 
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek 
amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, 
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

• Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
• Belediye Başkanı’yla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
• İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
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BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)

Yılmaz KANDEMİR (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) yilmazkandemir@silivri.bel.tr

05.01.1955 Silivri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Silivri’de tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bölümünü bitirdi. Aynı yıl-
larda Edebiyat Fakültesi Pedagoji ön lisansını tamamladı. 1982 yılında Marmara Üni-
versitesi İşletme Fakültesine girerek buradan 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında 
Silivri’nin eski yaşamına tanıklık eden tarihi fotoğrafları derleyerek “Silivri’nin Dünü ve 
Bugünü” adlı bir sergi, 1993 yılında da “Silivri’nin Dünü” adlı fotoğraf sergisini açtı. 2008 
yazında yine aynı kültürü yansıtan “Bir Zamanlar Silivri” adlı fotoğraf sergisini düzenle-
di. KANDEMİR evli ve iki çocuk babasıdır.

Taylan MEMİŞ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) taylanmemis@silivri.bel.tr

22.07.1970 Silivri doğumludur. İlköğrenimini Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nda, 
Orta ve Lise öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi bölümü mezunudur. 1993 yılından bu yana Silivri’de Serbest Mimar olarak ça-
lışmaktadır. Silivri Mimarlar Odası ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapan 
MEMİŞ, evli ve bir çocuk babasıdır.

Cengiz AKSU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) cengizaksu@silivri.bel.tr

29.11.1973 Kars Kağızman doğumludur. İlköğrenimini Kars Kağızman İlköğretim 
Okulu’nda tamamladı. 1985 yılından beri Silivri’de ikamet etmektedir. Ticaret ile uğra-
şan AKSU, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Nazif KONUK (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) nazifkonuk@silivri.bel.tr

24.05.1958 tarihinde Sivas Hafik Barçın Köyü doğumludur. İlkokulu Barçın Köyü 
İlkokulu’nda tamamladı. 1969 yılında ailesi ile İstanbul’a göç etti. 1977 yılında başlayan 
ticaret hayatı günümüzde İnşaat ve Otomotiv sektörlerinde devam etmekte. Aile Şirket-
leri olan Konuk Kardeşler Yapı Malzemeleri ve Konuk Kardeşler Otomotiv Şirketlerinin 
Genel Müdürü olan KONUK, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Süheyl KIRKICI (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) suheylkirkici@silivri.bel.tr

29.11.1963 Antakya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1981 
yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliğini kazandı. Mezuni-
yetinin ardından mesleğine ilişkin değişik alanlarda çalıştı. 1989 yılında Silivri’ye yer-
leşti. O yıldan günümüze mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. Çeşitli Kültür 
– Sanat ve Sosyal Derneklerde yöneticilik yaptı. 1996 yılında ÖDP’nin kurucu başkan-
lığı, daha sonra da dört dönem İlçe Başkanlığı’nda bulundu. KIRKICI evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Suna GÖÇENGİL (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) sunagocengil@silivri.bel.tr

14.08.1971 Silivri doğumludur. İlkokul ve lise öğrenimini Silivri’de tamamladı. Erken 
yaşta aile reisi babalarını kaybeden Göçengil, aile şirketi bünyesinde beyaz eşya, kon-
feksiyon, tüp bayiliği ve araba satışı ile ilgili uzun yıllar ticaretle uğraştı. Orta derece 
İngilizce bilen GÖÇENGİL, insanlara yardım etmeyi ve çevresindeki sorunlara duyarlı 
olmayı kendisine ilke edinmiştir.

Ahmet YÜCEGÖK (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) ahmetyucegok@silivri.bel.tr

25.03.1948 Silivri Danamandıra Köyü doğumludur. İlkokulu Danamandıra Köyü 
İlkokulu’nda, orta öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında SODEP İlçe Ku-
rucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1985 yılında SODEP ve HALKÇI Parti birleşme-
siyle oluşan SHP’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1989 yılında Çevre Derneği Kurucu 
Üyeliği yapan YÜCEGÖK, mevcut Denetleme Kurulu Üyesidir. Kendisi 1991 yılından 
bu yana bölgemizde yayınlanan çeşitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapmış ve ha-
len yerel bir gazetede köşe yazarlığına devam etmektedir.

Melih YILDIZ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) melihyildiz@silivri.bel.tr

20.12.1978 Silivri doğumludur. İlköğrenimini Hasan Özvarnalı İlköğretim Okulu’nda, 
orta öğrenimini İstanbul Özel Eseniş Lisesi, Lise öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamla-
dı. Bilkent Üniversitesi Büro Yönetimi Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Aile bireylerine 
ait şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. YILDIZ, evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Elif BİLİCİ  (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) (elifbilici@silivri.bel.tr)

 29.08.1977 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümünü mezunu olan BİLİCİ özel sektörde 
dış ticaret departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2004 Haziran ayında eğitim 
sektörüne geçerek özel bir dershanede Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğünü başarı 
ile yürüttü.

Şener YÜKSEL (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) seneryuksel@silivri.bel.tr

10.02.1950 Selimpaşa doğumludur. 1988 yılına kadar çiftçilikle uğraştı. 1988 yılında 
Selimpaşa’da başlayan ticaret hayatı halen devam etmektedir. 1989 yılındaki seçim-
lerde SHP’den Selimpaşa Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen YÜKSEL, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Ramazan SAKALLIOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) ramazansakallioglu@silivri.bel.tr

20.01.1967 Silivri Ortaköy doğumludur. İlkokulu Ortaköy’de, orta öğrenimini Silivri 
Lisesi’nde, lise öğrenimini Tekirdağ Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Trakya Üniversitesi 
Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra özel 
şirketlerde beş yıl muhasebe müdürlüğü yaptı. 1994 yılında Emlak Ofisi açan SAKAL-
LIOĞLU, evli ve üç çocuk babasıdır.

Doruk BULUT (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) dorukbulut@silivri.bel.tr

29.09.1978 Silivri doğumludur. İlkokulu İstanbul Esenler Ressam Şevket Dağ 
İlkokulu’nda, Orta öğrenimini İstanbul Çapa Ortaokulu’nda ve Lise öğrenimi ise İstanbul 
Sultanahmet Anadolu Teknik Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler 
Yüksek Okulu Makine Bölümü öğrenciliği halen devam etmektedir. 1996 yılında başla-
yan ticaret hayatı Değirmenköy Beko Bayiliği, HDI ve Ergoisviçre Acenteliği, Trakya En-
tegre Tesisleri Sosyal Tesisler İşletmeciliği ve Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile faal olarak 
sürmekte. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Delegesi olan BULUT, evli ve bir çocuk 
babasıdır.
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Seval FİLDİŞ ÇOLAKOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) sevalcolakoglu@silivri.bel.tr

13.04.1967 Silivri doğumludur. İlkokulu Ortaköy İlkokulu’nda, orta ve liseyi Silivri 
Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden me-
zun oldu. 1989 yılındanbu yana  Silivri’de Seval Eczanesi adı altında Eczacılık yapmak-
ta olan ÇOLAKOĞLU, evli ve üç çocuk annesidir.

Tülay SİNKİL (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) tulaysinkil@silivri.bel.tr

15.09.1975 Silivri doğumludur. İlköğrenimimi Gümüşyaka İlköğretim Okulu’nda, Orta 
ve Lise öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Balıkesir M.Y.O. 
İşletme Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1994 – 2008 yılları arasında Silivri’de 
14 yıl aynı firmada (mobilya sektöründe disrübütör pazarlama firması) Genel Müdürlük 
yaptı. Şu anda Silivri’de eşi ile birlikte halı – mobilya sektöründe bir markanın showro-
om bayiliğini yapmakta. Silivri İşadamları Derneği ( SİAD ) üyesi olan SİNKİL, evli ve iki 
erkek çocuğu annesidir. Doğduğundan beri Gümüşyaka Beldesinde ikamet etmektedir.

Cafer BİLGİÇ (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) caferbilgic@silivri.bel.tr

01.06.1964 Silivri Çanta Köyü doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Çanta Mahallesi’nde  
tamamladı. Esnaflıkla uğraşmaktadır. 1987 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi 
belde yönetiminde bulundu. Ayrıca CHP Silivri İlçesi Kongre Delegesi olan BİLGİÇ, evli 
iki çocuk babasıdır.

Rafet KESKİN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) rafetkeskin@silivri.bel.tr

05.02.1962 Çankaya doğumludur. İlkokulu Gümüşyaka İlkokulu’nda tamamladı. Orta 
ve lise öğrenimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi me-
zunu. 1986 yılı Eylül ayında Silivri’de Mimarlık Ofisini açtı. Siyasi partilerde sırası ile 
SODEP, SHP ve ANAP’ta çeşitli kademelerde Gümüşyaka Beldesi ve Silivri İlçesinde 
aktif görevler aldı. 2004 yerel seçimlerinin hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
üye oldu. 1989–2008 Yılları arasında Mimarlar Odası Silivri Temsilciliği Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve 2 dönem Oda Başkanlığı yaptı. 2005 yılında Silivrispor Yönetiminde görev 
aldı. Yerel Gündem 21 sekreteryasında ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyetlerde 
bulunan KESKİN, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Bora BALCIOĞLU (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) borabalcioglu@silivri.bel.tr

04.08.1980 Silivri doğumludur. İlköğrenimini Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nda, 
orta ve lise öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamladı. Şu an Eskişehir Anadolu Ünivirsitesi 
Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisidir. Faal olarak Gazitepespor’un lisanslı 
sporcusu, ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Silivri Kulüp-
ler Birliği Başkanıdır. Silivri’de ticaret hayatına devam eden BALCIOĞLU, meclisin en 
genç üyesidir.

Fevzi ARSLAN (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) fevziarslan@silivri.bel.tr

08.02.1964 Ağrı doğumludur. İlkokulu Ağrı’da tamamladıktan sonra, ailesinin 1975 
yılında Silivri’ye yerleşmesi ile ortaokulu Silivri Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında 
aile büyüklerinin yanında ticaret hayatına adım atan, ARSLAN 1992 yılında Silivri 
Fenerköy’lü olan eşi ile evlendi. 1993 yılında şahsına ait inşaat ve yapı malzemeleri 
üzerine kurduğu işyerinde halen faaliyetlerini sürdüren ARSLAN, evli iki çocuk babası-
dır.

Şenel YILDIRIM (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) senelyildirim@silivri.bel.tr

19.08.1964 Tokat doğumludur. İlköğrenimini Tokat Alanyurt İlköğretim Okulu’nda ta-
mamladı. 1979 yılında Silivri’de ikamet etmeye başladı. Ticaret ile uğraşmakta. Özel bir 
şirkette yöneticilik yapmakta olan YILDIRIM, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ (ADALET ve KALKINMA PARTİSİ)

Metin KARAKAŞ (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) metinkarakas@silivri.bel.tr

20.05.1970 Silivri doğumludur. Aslen Ağrılı olan KARAKAŞ, İlk, orta ve lise eğitimini 
Silivri’de tamamladı. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi 
Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Silivri’de kendi mimarlık bürosunu açtı. Refah Parti-
si Silivri İlçe Teşkilatı’nda teşkilatlanma birim başkanlığı, Fazilet Partisi’nde kurucu ilçe 
başkanlığı yaptı. 1999 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. Saadet 
Partisi kurucu ilçe başkanlığı görevinin ardından, AK Parti’ye katıldı. 2004 Yerel seçim-
lerinde AK Parti’den Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2004-2009 döneminde Silivri 
Belediye Başkan Yardımcılığı, İ.B.B. İmar Komisyonu Başkan Vekilliği görevlerinde bu-
lundu. 2010 Yılında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığına getirildi. İyi derecede Fransızca 
bilen KARAKAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Yalçın YÖNET (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) yalcinyonet@silivri.bel.tr

02.05.1972 Silivri doğumludur. İlkokulu Turgut Reis İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise 
öğrenimini Silivri Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Trakya Üniversitesi Harita Kadast-
ro Meslek Yüksek Okulu, 1997 yılında A. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümünü, İ. Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Hazırlık Programını, 2002 yılında 
M. Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nı Yüksek 
Lisans derecesiyle tamamladı. 2001 yılında özel şirket grubunda müfettiş yardımcısı 
olarak göreve başladı. Sırası ile müfettişlik ve bölge müdürlüğü yaptı. AK Parti Silivri 
İlçe Teşkilatı’nda ilçe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Silivri’de esnaflık yapan YÖNET, evli ve bir çocuk babasıdır.

Zeki TÜFEKÇİ (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) zekitufekci@silivri.bel.tr

1959 Mersin Anamur doğumludur. İlkokul ve ortaokulu Anamur’da tamamladıktan 
sonra 1977 yılında Ankara Tapu ve Kadastro Lisesini bitirdi ve memuriyet görevine 
başladı. Daha sonra G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Tapu ve Kadastro 
Meslek Yüksek Okulunu, Y.T.Ü. Harita-Kadastro Mühendisliğini bitirdi. Aynı üniversite-
de Master yaparak, Harita-Kadastro Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı zaman-
da A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde değişik görevlerde bulundu. 1994-2002 yılları arsında 
Silivri Kadastro Müdürlüğü görevinde bulundu. Harita Mühendislik ve Emlak bürosunda 
serbest mühendis olarak çalışmakta olan TÜFEKÇİ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Saffet SERT (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) saffetsert@silivri.bel.tr

01.06.1962 Silivri Çanta Köyü doğumludur. İlk ve ortaokulu Çanta Köyü’nde bitirdik-
ten sonra lise öğrenimini Pertevniyel Lisesi’nde, tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1980-1999 yılları arasında aile şirketin-
de proje inşaat işleri yaptı. 1999 yılı yerel seçimlerinde Çanta Beldesi Belediye Başkanı 
seçildi. 2004 yılından bu yana kendisine ait şirketinde doğalgaz,proje ve inşaat işleri ile 
uğraşan SERT, evli üç kız babasıdır.
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M. İnci AYDAR (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) minciaydar@silivri.bel.tr

23.09.1949 Silivri doğumludur. Eski Belediye Başkanlarından Sait Girgin’in kızıdır. 
Üsküdar Mithat Paşa Kız Enstitüsü mezunudur. İlham Osman hoca ile atölyede resim 
çalışmalarına başladı. 14 yıldır resim yapmakta. 12 karma ve kişisel sergisi bulunmak-
tadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan AYDAR başarılı çalışmalara 
imza atmıştır. Halen AK Parti Meclis üyesidir. Projeleri, Anıtlar Kuruluna bağlı Silivri’deki 
17 evin onarımı, 19 Mayıs’ta Silivri halkına özel Kültür ve Sanat Festivali, tüm yaş grup-
ları için yürütülen Sanat ve Diyalog Evidir. Sanata olan düşkünlüğü ile tanınan AYDAR, 
evli ve ikiz kız çocuğu annesidir.

Lütfü VARDAR (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) lutfuvardar@silivri.bel.tr

09.04.1977 Silivri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Gümüşyaka’da, lise öğrenimini 
Tekirdağ Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencisidir. 1999 yılında Serbest Muhasebecilik bürosu ile iş hayatına atılmıştır. Halı 
saha ve spor tesisleri, unlu mamüller ve inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Ay-
rıca tarımla da uğraşmakta olan VARDAR, evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman UMUÇ (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) osmanumuc@silivri.bel.tr

05.06.1972 Kars Sarıkamış doğumludur. 20 yıldır Silivri’de ikamet etmekte. İş haya-
tına inşaat sektöründe başlayıp 1997 yılında otomotiv sektörüne geçiş yapmıştır. Çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında görev alan UMUÇ, evli ve dört çocuk babasıdır.

Sezgin EMİR (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) sezginemir@silivri.bel.tr

13.05.1974 Silivri doğumludur. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Silivri’de tamamladı. 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 1994-2008 yılları arasında Ortaköy Bel-
desi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi’nde görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarında görev alan EMİR, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Yusuf KÖROĞLU (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) yusufkoroglu@silivri.bel.tr

24.01.1960 Değirmenköy doğumludur. İlkokulu Değirmenköy’de, ortaokul ve liseyi 
Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1975 yılında baba mesleği olan çiftçilik 
ve esnaflıkla iş hayatına başladı. Bir süre nakliyecilikle uğraştıktan sonra kendi otobüs 
şirketini kurarak personel taşımacılığına başladı. Otobüsçüler Kooperatif Başkanlığı 
görevinde bulundu. Köroğlu Limited Şirketi ve Veli Tur adlı yurt dışı taşıma şirketlerinin 
sahibi olan KÖROĞLU, evli ve üç çocuk babasıdır.

Metin KAYA (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) metinkaya@silivri.bel.tr

1963 Ordu Aybastı doğumludur. İlkokul eğitimini Aybastı İlkokulu’nda tamamladı. 
1980 yılında Silivri’ye yerleşti ve inşaat sektörü ile iş hayatına atıldı. 1999 yılında ya-
pılan kongre ile Silivri Ordulular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan-
lığı görevine seçildi. 2003 yılında AK Partiye üye oldu. 2006 yılında yapılan kongre ile 
yönetim kurulu üyeliğine seçildi. AK Parti’de ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan 
yardımcılığı görevlerinde bulunan, KAYA evli ve iki çocuk babasıdır.

Tamer ŞİŞMAN (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) tamersisman@silivri.bel.tr

01.12.1962 Bayburt doğumludur. İlk ve ortaokulu Bayburt’ta tamamladı. İstanbul 
Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da özel sektörde çeşitli firmalarda         
(Uluslar arası Nakliyat ve Otomotiv Sektörleri) üst düzey yöneticilik yaptı. 2006 yılında 
emekli oldu. Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulunan 
ŞİŞMAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

Tamer AKIN (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ) tamerakin@silivri.bel.tr

12.05.1960 yılı Silivri Kavaklı Köyü doğumludur. Lise mezunu olan AKIN, çiftçilikle 
uğraşmakta. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİMİZ

ENCÜMEN BAŞKANI
Yılmaz KANDEMİR  Başkan Yardımcısı (yilmazkandemir@silivri.bel.tr)

SEÇİLMİŞ ÜYE
Şener YÜKSEL Meclis Üyesi (seneryuksel@silivri.bel.tr)

SEÇİLMİŞ ÜYE
Bora BALCIOĞLU Meclis Üyesi (borabalcioglu@silivri.bel.tr)

BÜROKRAT ÜYE
Sedat YÜKEN  Yazı İşleri Müdürü (sedatyuken@silivri.bel.tr)

BÜROKRAT ÜYE
Nesrin YALIM  Mali Hizmetler Müdürü (nesrinyalim@silivri.bel.tr)

BÜROKRAT ÜYE
Berrin PAPİLA  Plan ve Proje Müdürü (berrinpapila@silivri.bel.tr)

SEÇİLMİŞ ÜYE
Suna GÖÇENGİL Meclis Üyesi (sunagocengil@silivri.bel.tr)

5.2 Belediye Encümeni

Belediye Başkanı Başkanlığı’nda, Belediye Meclisi’nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği üç üye, Malî Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanı’nın birim amirleri arasından bir yıl için 
seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.

 Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

• Stratejik Plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisi’ne 
görüş bildirmek.

• Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
• Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile 

tasfiyesine karar vermek.
• Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı 

geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
• Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
• Diğer kanunlarda Belediye Encümeni’ne verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Bele-
diye Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. En-
cümen gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanır. Belediye Başkanı’nın katılamadığı toplantılarda, 
Belediye Başkanı’nın görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen Üyesi, encümene başkanlık 
eder.
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5.3 Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı olup belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Mahalli idare se-
çimleriyle belirlenir.

 Belediye Başkanının Belediye Yasası’nda Belirlenen Görev ve Yetkileri 

• Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak 
ve menfaatlerini korumak.

• Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluş-
turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

• Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil 
etmek veya vekil tayin etmek.

• Meclise ve encümene başkanlık etmek.
• Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
• Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
• Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
• Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
• Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
• Belediye personelini atamak.
• Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
• Şartsız bağışları kabul etmek.
• Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürüt-

mek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
• Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
• Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

1960 yılında Silivri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü’nden Tarih Araştırmacısı olarak mezun oldu. Özel sek-
tör ve kamuda çeşitli sorumluluklar üstlendi.1979 yılında CHP Gençlik 
Kolları Üyeliği ile başlayan siyasi hayatı, SODEP Kurucu Üyeliği, SHP 
Kurultay Delegeliği ve İlçe Sekreterliği, 1994-1999 yılları arasında CHP 
Belediye Meclis Üyeliği ve 1999- 2004 yıllarında da Silivri Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Belediye Başkan Yar-
dımcılığı görevi sırasında Kent Envanteri oluşturarak, Silivri Belediyesi 
dâhilindeki tüm işlem ve uygulamaların sanal ortam üzerinden vatan-
daşlar tarafından takip edilmesini sağladı. Türkiye’de bir ilki gerçekleşti-

rerek yersel bilgi sistemi ile bütün imar planlarını vatandaşların denetimine açtı. Böylece medyada çok tar-
tışılan imar plan tadilatlarının vatandaşlar tarafından internet üzerinden doğrudan denetlenmesini sağladı. 
Bu proje, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından ödüllendirildi. Emekliliğinin ardından bilişim alanında 
danışmanlık şirketinde yöneticilik yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. Özcan 
Işıklar evli ve iki çocuk babasıdır.

Özcan IŞIKLAR - Belediye Başkanı (ozcanisiklar@silivri.bel.tr)
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Yılmaz KANDEMİR  Meclis Üyesi yilmazkandemir@silivri.bel.tr

05.01.1955 Silivri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Silivri’de tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bölümünü bitirdi. Aynı yıl-
larda Edebiyat Fakültesi Pedagoji ön lisansını tamamladı. 1982 yılında Marmara Üni-
versitesi İşletme Fakültesine girerek buradan 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında 
Silivri’nin eski yaşamına tanıklık eden tarihi fotoğrafları derleyerek “Silivri’nin Dünü ve 
Bugünü” adlı bir sergi, 1993 yılında da “Silivri’nin Dünü” adlı fotoğraf sergisini açtı. 2008 
yazında yine aynı kültürü yansıtan “Bir Zamanlar Silivri” adlı fotoğraf sergisini düzenle-
di. KANDEMİR evli ve iki çocuk babasıdır.

Belediye Başkan Yardımcıları

Elif BİLİCİ   Meclis Üyesi  (elifbilici@silivri.bel.tr)

 29.08.1977 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümünü mezunu olan BİLİCİ özel sektörde 
dış ticaret departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2004 Haziran ayında eğitim 
sektörüne geçerek özel bir dershanede Halkla İlişkiler Genel Koordinatörlüğünü başarı 
ile yürüttü.

Ayhan OTLATICI   Bürokrat (ayhanotlatici@silivri.bel.tr)

1967 yılında Çatalca’da doğdu. Üniversite tahsilini tamamladıktan sonra 1993 yılın-
da İstanbul İl Özel İdaresinde memuriyet hayatına başlamıştır. 14 yıl boyunca İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, İlk Kademe Belediyeleri ve İl Özel İdaresinde 
inceleme-araştırma ve soruşturmacı olarak görev yaptı. İstanbul Valiliği Kontrol Kurulu 
Müdürlüğü ve Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Otlatıcı, 
Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Silivri Belediye Başkan 
Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Zafer ERCAN   Bürokrat (zaferercan@silivri.bel.tr)

1960 Silivri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamladı. Yıldız Teknik  
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan 
sonra 1986 yılında Silivri Belediyesi’nde göreve başladı. Sırasıyla Su ve Kanal İşle-
ri Mühendisliği, Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan 
ERCAN 2009 yılından bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
ERCAN evli ve iki çocuk babasıdır.

Emine TARİN   Bürokrat (eminetarin@silivri.bel.tr)

1968 yılında Silivri’de doğdu.1986 yılında Selimpaşa Belediye Başkanlığı’nda me-
muriyet hayatı başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve 
Finansman Bölümü’nü bitirdi. Selimpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sür-
dürürken, 2009 seçimlerinin ardından, ilk kademe belediyelerinin kapatılmasıyla Silivri 
Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı. Aralık 2010 tarihinde atandığı 
Belediye Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdüren Tarin, evli ve biri erkek diğeri kız 
olmak üzere iki çocuk annesidir.
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AMAÇ ve HEDEFLER

A - AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

Belediyemizin amaç ve hedefleri 2009-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planında hazırlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Belediyemizin amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 2010 yılı hedefleri aşağıda 
belirtilmiştir.

1. Belediyemizin Amaçları

• Etkin, verimli, şeffaf ve çağdaş bir yönetim modeli oluşturulması
• Genel evrak işlem sürecinin hızlandırılması
• Birimler arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması
• Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması
• Çalışan Memnuniyeti esas alınarak, çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde 

verilmesi ve insan kaynaklarının niteliğinin artırılması
• Denk bütçe yapılması ve giderlerin tasarruf tedbirleri vb. önlemlerle düşürülmesi
• Kent Bilgi Sistemi ve otomasyon sistemi verilerinden de faydalanarak yoklama ve denetim süreci 

etkinleştirilerek tahakkuk ve tahsilat bazında gelirlerin artırılması
• Belediyemizin makine-ikmal, ulaşım ihtiyaçlarının en uygun maliyetle, en kaliteli şekilde karşılan-

ması
• Çalışanlarımıza ve belediye birimlerini ziyaret edenlere, en kaliteli idari hizmetlerin en uygun mali-

yetlerle sunulması
• Donanım, sistem, yazılım hizmetlerinin en kaliteli şekilde sunulması ve bilişim hizmetleri altyapısı-

nın tamamlanması
• Satın alma ve taşınır mal takip süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi
• Belediyemiz hizmet binalarının bakım-onarım ihtiyaçlarının sürekli takip edilmesi
• Belediye hizmetlerinin tasarrufu esas alarak sürdürülmesi
• Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata aykırı idari 

işlemlerin önüne geçilerek belediyemizin 3. kişilere karşı en iyi şekilde korunması
• Belediye Emlaklarının envanterinin çıkartılarak etkin bir şekilde kamu hizmetine sunulması
• Silivri’deki park, bahçe ve yeşil alanların fonksiyonları artırılarak her yaş grubuna uygun hale geti-

rilmesi, nitelik ve niceliğinin artırılması
• Silivri yol ağının uzatılarak, yol ve kaldırımların standartlarının yükseltilmesi
• Yağmursuyu kanalizasyon sisteminin niteliğinin iyileştirilerek artırılması ve ızgaraların sürekli temiz 

ve açık kalmasının sağlanması
• Alternatif ulaşım olanakları ve ulaşım destek hizmetleri (otopark vb.) geliştirilerek, yayaların rahat-

lıkla dolaşabileceği bir kent altyapısının sağlanması
• Yapı ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinin etkin hale getirilmesi ve ilçemizde sağlıklı bir yapı 

stoğunun olması
• İmar planlarının hazırlanarak şehirleşmenin imar planları doğrultusunda olmasının sağlanması
• İlçenin güncel, halihazır, kadastral vb. harita altyapısının hazırlanarak numarataj işlemlerinin yürü-

tülmesi
• Kent Bilgi Sistemi çalışmaları sürekli güncellenerek Silivri’deki kentsel gelişmeler sürekli takip edi-

lecektir.
• Afet Merkezi kurularak ve Acil Durum Eylem Planı / Planları Hazırlanarak deprem, yangın vb. afet-

lere karşı 24 saat hazır bir sivil savunma yapısının kurulması
• e-belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımıza en etkin şekilde belediyecilik hizmetlerinin ulaştı-

rılması
• Bülten, web sitesi vb. tanıtım araçlarıyla belediyemiz ve hizmetlerinin en etkin şekilde halkımıza 

tanıtılması
• Belediye hizmetlerine katılımcılık sağlanarak hemşerilik bilincinin artırılması ve vatandaş odaklı bir 

yönetim modelinin oluşturulması
• Yazılı ve görsel basınla etkili bir iletişim sistemi kurularak yerel ve ulusal basında Silivri ve Silivri 

Belediyesinin hak ettiği ölçüde tanıtımının sağlanması
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• Evlendirme hizmetlerinin bilişim teknolojileri de kullanılarak hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması
• Ailelere sosyal-psikolojik destek verilerek ailenin güçlendirilmesi ve baskı gören kadın-çocuk vb. 

bireylerin korunması
• Sosyal Belediyeciliğe önem verilerek dezavantajlı gruplara sosyal-ekonomik-psikolojik anlamda 

ihtiyaç duydukları hususlarda tam destek verilmesi
• Sosyal Yardım Hizmetlerinin şeffaf, objektif kriterlere göre ve ihtiyaç sahiplerinin onurunu kırmadan 

yapılmasının sağlanması
• Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde destekleyici çalışmalar yapılması
• Silivri’nin kültürel merkezlerinin artırılması, canlı ve nitelikli kültürel etkinlikler ile nitelikli kültürel 

yayınlarla İstanbul’un önemli kültür merkezlerinden biri olmasının sağlanması
• Silivri’nin tarihi envanterinin çıkartılması, korunması ve halkımızın tarih bilincinin güçlendirilmesi
• Gençlik ve spor hizmetlerine önem verilerek gençliğin kültürel ve sportif etkinliklere katılımının ar-

tırılması
• Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim teknolojileri ve tarihi değerlerin 

korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Fonlarının kullanımının sağlanması
• Tarım ve hayvancılık alanları korunarak nitelikli tarım ve hayvancılık yapılması için yol gösterici 

çalışmalar yapılması ve çiftçilerin sosyal-ekonomik olarak desteklenmesi
• Sanayi alanlarının belli bölgelerde toplanmasının sağlanması, çevreye dost ve diğer sektörlerle 

uyumlu bir sanayi yapısının gelişmesinin desteklenmesi
• Silivri’nin coğrafi konumunun avantajlarından da yararlanarak, tarım-sanayi-turizm sektörlerinin ya-

pısını da destekleyecek şekilde ticaretin geliştirilmesi
• Balıkçılığın gelişmesi için barınak vb. tesislerin iyileşmesinin sağlanması ve Silivri’de balıkçılığın bir 

marka olmasının sağlanması
• Turizmin geliştirilmesi ve türünün çeşitlendirilmesi
• Halk sağlığını tehdit edici olumsuz etkenlerin önlenmesi, halkın sağlık konusunda bilinçlendiril-

mesi, genel sağlık kurumlarına bakım-onarım vb. desteklerin verilmesi, dezavantajlı gruplara özel sağlık 
hizmetlerinin sunulması

• İnsan sağlığını korumaya yönelik hayvan sağlığını koruma çalışmalarının yürütülmesi ve hayvan 
kaynaklı hastalıkların önlenmesi

• Temizlik hizmetlerinin etkinleştirilerek 7 gün 24 saat temiz bir Silivri’de yaşanmasının sağlanması
• Denizin ve sahillerin temiz, düzenli ve her zaman halkımızın kullanımına açık olmasının sağlanması
• Çevre koruma bilincinin artırılması ve çevre denetimlerinin etkinleştirilmesi
• İşyeri denetimlerinin etkinleştirilmesi
• Açık alanda kamu düzenin sağlanması

2. Belediyemizin Hedefleri

• 2010 yılı sonuna kadar Belediyemizde ISO 9001:2008 KYS Belgeli bir yönetim sistemi oluşturul-
ması için çalışmalar yapılacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar Belediyemize gelen evrakların %100’ünün zamanında cevaplanması sağ-
lanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar genel evrak sürecinin %100’ünün dijital ortamda yürütülmesi sağlanacaktır.
•  2010 yılı sonuna kadar haftada bir Başkan Yardımcıları’yla koordinasyon toplantısı yapılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar 15 günde bir Başkan Yardımcıları ve kendilerine bağlı olan müdürler ile 

koordinasyon toplantısı yapılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar 2 kez Başkan, Başkan Yardımcıları ve müdürler Yönetimi/Sistemi Gözden 

Geçirme Toplantısı yapacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Belediye Meclis Toplantısı kararlarının %100’ü web sitesinde yayınlana-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Belediye Encümen Toplantısı kararlarının %100’ü web sitesinde yayınlana-

cak ve meclis kararlarının yazım süresi 3 iş gününe düşürülecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar meclis ve encümen kararlarının %20’sinin dijital arşive aktarılması sağlana-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar “Ortak Akıl Oluşturma”  amacıyla Silivri Kent Kürsüsü kurulacaktır.
• 2010 yılı içerisinde Kent Konseyinin 2 kez, çalışma gruplarının / İhtisas komisyonlarının 4’er kez 

toplanmaları sağlanacaktır. 
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• 2010 yılı sonuna kadar Kadın Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Gençlik Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Çocuk Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Stratejik Plan, Performans Programı sonuçlarının takibi için Takip-Değer-

lendirme Sistemi kurulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarının %40’ı dijital ortama/arşive aktarılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar yıllık izin planı yapılarak memur personelin %95’inin izin haklarını yılında 

kullanması sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar yıllık izin, mazeret izni, rapor, sağlık hizmetleri düzenlenerek memur başına 

ortalama yıllık çalışma süresi oranı %80’e çıkarılacaktır.    
• 2010 yılında çalışanların beklenti ve memnuniyetleri 2 kez anketle ölçülerek Çalışan Memnuniyet 

Oranı  %75’e çıkartılacaktır.    
• 2010 yılında Eğitim İhtiyaç Analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 

3 saate çıkartılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanıcılarına yönelik kişi başına 2 saat eğitim verilecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl 2 kez kurum içi aile bülteni yayınlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl tüm personele yönelik 2 adet motivasyon etkinliği (piknik, gezi, gece 

vb.) gerçekleştirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında gelme-

gitme oranı %85’e çıkartılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar memurlarımızın performansı değerlendirilerek %10’una başarılı personel 

ödülü verilecektir.    
• 2010 yılı sonun kadar gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri bağlamında denk bütçe yapılması %70 

oranında sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranı gelir ve giderde %70’e çıkartılacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl Silivri’de bulunan işyerlerinin mali anlamda denetim sıklığı artırılacak 

ve %20’si denetlenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik en 

geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacakların %100’ü için 

ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar kira gelirlerinin TÜFE oranında artırılması sağlanacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve tahsilat oranlarına %10 oranında ulaşı-

lacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar İlan Reklam Vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları %10 oranında artırılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar Emlak Vergisi tahakkuk oranları %10 oranında ve tahsilat oranları %20 

oranında artırılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar (lastik, kaynak vb.) basit hasarları tamir için kademe birimi /tamir atölyesi 

kurulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stoğunun yıllık ve periyodik 

bakımları aksatılmadan yapılacaktır.    
• 2010 yılına sonuna kadar araç stoğunun tümünün trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk sigorta-

ları tamamlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar yakıt depolarıyla ilgili elektronik-bilgisayarlı program-makine alımı yapıla-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm araçların yakıt kullanım miktarları takip edilerek toplam yakıt tüketimin-

de %2 tasarruf sağlanacaktır.   
• 2010 yılına sonuna kadar 4 adet hasta nakil aracı talep eden tüm ihtiyaç sahibi Silivrililerin hizme-

tine sunulması sağlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar resmi kurumlar, okullar, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, cenaze vb. 

durumlarda özel şahısların araç talepleri %100 karşılanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar personel servisi hizmetleri kendi araçlarımızla veya kiralama yöntemiyle 

verilecektir.    
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• 2010 yılı sonuna kadar müdürlüklerin iş makinesi (kamyon, loder vb.)  talepleri  %100 karşılanacaktır.
•       2010 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş olan tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %75’e çıkartılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar bilgisayarların  %10’u yenilenecek ve %10’unun da kapasitesi artırılacaktır.
• 2010 yılına kadar yazıcıların %2’si yenilenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 2 gün içerisinde so-

nuçlandırılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar kablolarda numaralandırma çalışması yapılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar belediyemizin tüm süreçleri otomasyon üzerinden takip edilmeye başlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar 2 müdürlükte dijital arşiv uygulamasına geçilecektir
• 2010 yılı sonuna kadar Beyaz Yerel Yönetimler programının web tabanlı olarak uygulanması sağ-

lanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar birimlerden gelen yeni program yazılım talepleri 3 ay içerisinde, programda 

revize talepleri 2 hafta içerisinde karşılanacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanıcılarının talep ve şikayetlerinin takip edilmesiyle ilgili bir 

takip sistemi kurulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar belediyemize ait tüm taşınır mal bilgileri taşınır mal takip programına akta-

rılacak ve taşınır mal takip süreçleri otomasyon programı üzerinden takip edilecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar satınalma dosya hazırlık süresi 12 güne düşürülecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmet binalarının klima, kalorifer, asansör vb. donanımlarının 

bakım onarım planı yapılarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar merkez bina ve ek hizmet binaları arasında dahili görüşmeler için voip sis-

temi kurulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar kurum içi istek ve şikayetlerin takibi dijital ortamda yapılacak ve 1 hafta 

içinde tamamı sonuçlandırılacaktır.   
• 2010 yılına kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri için takip sistemi kurularak tüm kalemlerde 

%5 oranında tasarrufa gidilecektir.  
• 2010 yılı sonuna kadar tüketim malzemesi kullanımında %2 tasarrufa gidilecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar birimlerden / personelden gelen tüm hukuki danışmanlık / hukuki görüş 

taleplerine ortalama 15 gün içinde cevap verilecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davaların %100’üne katılım sağlana-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerde Mevzuat Bilgi Sistemi kurulacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar Dijital arşiv kurulacaktır    
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl çok dava üreten birimler tespit edilerek bu birimlere bu konuda bilgi-

lendirme/eğitim çalışması yapılacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar belediye emlak takibinin dijital ortamda/otomasyon programında yapılma-

sına başlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar doğa-ağaç-yeşil alanlar konusunda tüm okullarda 1’er adet seminer yapıla-

cak, 1 kez doğa-ağaç-yeşil alan temalı belediye bülteni yayımlanması sağlanacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar çiçek üreticileriyle işbirliği yapılarak Silivri’nin tüm çiçek ihtiyacı bu çerçeve-

de karşılanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar anıt ağaç envanteri tamamlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar kamusal alanlarda bulunan ağaç envanteri tamamlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar park, bahçe vb. hizmetlerin planlanması ve takibi %100 dijital ortamda yü-

rütülmeye başlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar park ve bahçelerimizde bulunan bank, çöp sepeti, aydınlatma direği ve 

benzerinin  %4’ü yenilenecek ve her yıl %100’ünün bakımı yapılacaktır    
• 2014 yılı sonuna kadar her yıl çocuk oyun parklarının %100’ünün bakım ve onarımı yapılacak ve 

%20’si yenilenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar çim, çiçek, bitki ve fidan dikim alanı olarak belirlenen alanların %100’üne 

çim, çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar okullarla işbirliği içerisinde “HER ÇOCUĞA BİR FİDAN KAMPANYASI” 

gerçekleştirilecektir.
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• 2010 yılı sonuna kadar “Silivri Katlı Yol” ve “Gümüşyaka Tünel Yol Projesi” avan projeleri hazırla-
nacak ve uygulanması için İBB ve Karayollarına sunulacaktır.

• 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin yol-kaldırım, yağmur suyu kanalı ve ızgara vb. envanteri tespit 
çalışması tamamlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar yol-kaldırım ve yağmur suyu kanalı yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin 
%100’ü Kent Bilgi Sistemi ve otomasyon sistemi üzerinden takip edilmeye başlanacaktır.   

• 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin yol ağı %3 artırılacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar Silivri merkez ve beldelerdeki ana caddelerin %10’unun yol ve kaldırımları 

asfalt veya beton vb. yol kaplaması ile döşenecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar toprak ve stabilize yol alanının %2’si asfalt veya parkeye dönüştürülecektir.
•       2010 yılı sonuna kadar toplam yol alanının %4’ünün bakım ve onarımı yapılacaktır. 
•       2010 yılı sonuna kadar tarla yollarının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar resmi kurum ve özel şahıs kazı talepleri takip edilerek açık bırakılan veya 

uygunsuz kapatılan kazı işlemleri önlenerek ortalama kazı başına kazı çalışması süresinin 4 günü geçme-
mesi sağlanacaktır.  

• 2010 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1 adet cadde/sokak yayalaştırılarak cazibe merkezi olma-
sı sağlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1000 m bisiklet yolu açılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar stabilize malzeme temini için ocak açılarak işletilmeye başlanacaktır. 
• 2010 yılına kadar ilçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminin uzunluğu %2 artırılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar Izgara envanteri çıkarılarak dolma sıklığına göre ızgaralar 2 kez temizlene-

cektir.    
• 2010 yılı içerisinde büyük yağmurlardan sonra oluşan tıkanma, koku, taşma, sel baskını gibi sıkın-

tılar giderilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar otobüs şoför ve muavinlerine ortalama 2’şer saat halkla ilişkiler eğitimi ve 

tüm yıl boyunca psikolojik danışma desteği verilecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki yapı stoğu envanterinin Kent Bilgi Sistemi çalışmaları çerçeve-

sinde %60‘ı tamamlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar yeni katılan beldelerdeki imar dosyalarının %20’si Dijital Arşiv Sistemine 

aktarılacaktır.    
• 2010 yılı sonun kadar belediyemize yapılan tadilat raporu başvuruları eksiksiz müracaatlarda 15 

gün içinde sonuçlandırılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları eksiksiz müracaatlarda 20 

gün içinde sonuçlandırılacaktır.    
• 2010 yılı sonun kadar belediyemize yapılan yapı kullanma izin belgesi başvuruları eksiksiz müra-

caatlarda 20 gün içinde sonuçlandırılacaktır.    
• 2010 yılı sonun kadar ilçemizdeki asansör envanteri çıkarılarak her yıl asansörlerin %10’unun de-

netimi / kontrolü yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonun kadar belediyemize yapılan iskele kurma belgesi başvurular 15 gün içinde sonuç-

landırılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar inşaatların %75’inde bilgilendirme panosunun olması sağlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar vatandaşlara, imar ve şehircilik süreçleriyle ilgili panolar, web sitesi ve bro-

şür yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar kaçak yapılaşmayla ilgili denetimler sürdürülecek ve tespit edilen kaçak 

yapılaşma çalışmalarının %100’üne yönelik cezai işlem uygulanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar 1 cadde veya sokakta cephe düzenleme/rehabilitasyon çalışması yapıla-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar planlı alanların oranı %21’e çıkartılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar ilçe merkezinin ve mahallelerin jeolojik- yerleşime uygunluk haritalarının 

%12’ sinin çıkarılması sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar ilçe merkezi ve mahallelerin 1/1000’lik planların %20’sinin çıkarılması sağ-

lanacaktır
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• 2010 yılı sonuna kadar belde planlarının %75’inin sayısallaştırılması ve dijital ortama taşınması 
sağlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar halihazır haritaların %30’unun ülke coğrafi formatına dönüştürülmesi sağ-
lanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar beldelerin mevcut kadastral haritalarının %20’sinin sayısal ortama taşınma-
sı sağlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar imar planları ve imar durum değişikliklerinin %100’ü  web sitemiz aracılığıy-
la kamuoyuyla paylaşılacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar İmar Durum Belgesi başvuruları 5 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar vatandaşlara plan ve proje süreçleriyle ilgili bilgilendirme panoları, web 

sitesi ve broşür yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Koruma Amaçlı İmar Planlarının %5’i yenilenecektir   
• 2010 yılı sonuna kadar bölgesel gelişmeyle ilgili tarım, sanayi, turizm, konut, ticaret ve hizmet 

sektörlerinin alanları belirlenecektir. 1/100000’lik plana altlık olmak üzere 1/25.000 ölçekli taslaklı plan 
hazırlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin tarihi eser envanterinin %30’u çıkarılacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar ilçede restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerden 4 adedi restore edilecek-

tir.    
• 2010 yılı sonuna kadar ilçenin jeodezik-halihazır haritaların %20’si tamamlanacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar ilçenin numaratajı yenilenerek %20’si tamamlanacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Kent Envanteri çıkarılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Kent Bilgi Sistemindeki verilerin %100’ü güncellenecektir.   
• 2010 yılı sonuna kadar binaların %20’sine tanıtıcı levha konulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar acil durum eylem planı hazırlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 8 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.  
• 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 2 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) 

okullar, muhtarlıklar ve diğer STK’lar işbirliğiyle 4 saat eğitim verilecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar sivil savunma, doğal afet vb. için ihtiyaç duyulan sivil savunma malzemesi 

alınacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar vatandaşlarımızın web sitemiz üzerinden dilekçe vb. evrak takibi uygulama-

sına geçilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar web sitesini ziyaret edenlerin sayısı %10 artırılacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerini verecek mobil bir aracın hazırlanması sağlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar İmar Planları ve İmar Durum Değişikliklerinin %100’ü  web sitemiz aracılı-

ğıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Silivri Bülteni 2 kez yayımlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar web sitemiz güncelleme oranı %10 artırılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar çeşitli konularda 5.000 adet broşür, 1.000 adet bez pankart/vinil afiş, 1 adet 

tanıtım filmi hazırlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar belediyeye ait raket panolar ve bilboardlarda yılda 4 kez belediye hizmetle-

rinin tanıtımı için afiş hazırlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Halkdanış Bürosu açılacaktır    
• 2010 yılı sonuna kadar “Açık Kapı İletişim Merkezi Projesi” (Belediye hizmetlerinden halkın bilgilen-

dirilmesi) hayata geçirilecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar “Başkan Dinliyor Projesi” kapsamında 15 günde bir Başkan’la vatandaşla-

rımızın internet/telefon üzerinden talep/görüşme yapılması sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar müdürlüklerde bir müdürlük muhabiri ve bilgi aktarım sorumluluğu sistemi 

kurulacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar Silivri merkezde ve mahallelerde 4 kez “Halk Toplantısı” düzenlenecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar BİMER yoluyla gelen talepler 10 gün içinde %100 oranında sonuçlandırıla-

caktır.
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• 2010 yılı sonuna kadar iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek vatandaşın 
belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı 2010 yılı sonuna kadar %5 artırılacaktır.   

• 2010 yılı içerisinde Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetlerle ilgili anket uygulanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar muhtarlarla 4 kez toplantı yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm mahalleler Başkan Başkan Yardımcıları nezdinde 3’er kez ziyaret edi-

lecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar Başkan’ın tüm randevu talepleri dijital ortamda takip edilmeye başlanacaktır.
•       2010 yılı sonuna kadar Özel Kalem Müdürlüğü’ne /Başkanlık Makamı’na gelen tüm telefonlar kayıt 

altına alınarak arayan kişilerin %100’üne geri dönüş/bilgilendirme yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilecek ve yönetim ve birimler 

belediyeyle ilgili çıkan haberler konusunda günlük bilgilendirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetleriyle ilgili 6 adet basın toplantısı yapılacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar günde en az 1 adet basın bülteni çıkarılacaktır.    
• 2010 yılında Silivri’nin markalaşmasını sağlamak amacıyla her yıl yerel ve ulusal bazda “Basın 

Ödülleri” dağıtılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar dijital basın arşivi oluşturularak belediyeyle ilgili çıkan haberlerin dijital or-

tamda takip edilmesi sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Nikâh Salonu Binası yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar evlendirme işlemleriyle ilgili mernis dosyalarının %10’u  dijital ortama / ar-

şive aktarılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar evlendirme hizmetleri başvuru ve randevular web sitemiz üzerinden yürü-

tülmeye başlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar talep eden vatandaşların nikah merasimlerinin web sitemizden canlı yayın-

lanması sağlanmaya başlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar belediyemize başvuran tüm ihtiyaç sahibi çiftler toplu nikah şöleniyle evlen-

dirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi kurulacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar Toplu Sünnet hizmetleri kapsamında başvuran tüm ihtiyaç sahibi çocukların 

sünnet edilmesi sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Bilgi ve Kültür Evi faaliyete geçirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar Yaz Spor Okulları açılacak ve Yaz Spor Okulları memnuniyet oranı %90’a 

çıkarılacaktır.    
• 2010 yılında Zafer Bayramı’nda ve Cumhuriyet Bayramı’nda zafer takı kurulması, Cumhuriyet 

Bayramı’nın cumhuriyet yürüyüşü, konseri ve cumhuriyet balosuyla kutlanması sağlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar Gıda ve ihtiyaç Bankası Oluşturulması Projesi hayata geçirilecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar 4109 sayılı kanuna istinaden yardım almak için belediyemize başvuran 

asker ailelerinin başvurularının %100’ü 45 gün içinde sonuçlandırılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilecektir.
• 2010 yılında Cumhuriyet Bayramı ve Şeker Bayramı’nda 250 yoksul çocuk 2 kez giydirilecektir.
• 2010 yılında maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin tümüne eğitim yılı ba-

şında kırtasiye ve giyecek yardımı yapılacaktır.    
• 2010 yılında dershanelerle işbirliği içinde uzman desteğiyle, üniversite tercihi yapılması sağlana-

caktır.    
• 2010 yılında ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi tüm okullara fiziki ve teknik bakım-onarım ve yapım 

desteği verilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar okul öncesi çocuklarının sosyalleşmesine yönelik amacıyla kültür, spor ve 

danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla Çocuk Kulübü kurulacaktır.
• 2010 yılında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği ile okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere Bilgi ve 

Kültür Evlerinde gelen talepler doğrultusunda kurs açılacaktır  
• 2010 yılı sonuna kadar 4 konferans-seminer yapılacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar STK’ların etkinlik, yer tahsisi vb. talepleri %100 karşılanacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl 1 adet Silivri ve Silivri Belediyesiyle ilgili kültürel yayın çıkarılacaktır.
•       2010 yılı sonuna kadar 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.
• 2010 yılında 4-8 Mart Kadın Şenliği kadın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
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• 2010 yılında 2 adet Yerel Tarih Araştırması Projesine destek verilecektir.    
• 2010 yılında Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için 2 kez günlük tur düzenlenecektir  
• 2010 yılı sonuna kadar Sözlü Tarih Projesi hayata geçirilecektir.    
• 2010 yılında Satranç Federasyonu işbirliği ile 1 adet Satranç turnuvası düzenlenecektir.   

 
• 2010 yılında 1 adet Gençlik ve Spor Festivali (konser, sergi, imza günü, konferans, panel, film gös-

terisi, tiyatro oyunları, gençlik yürüyüşü) düzenlenecektir.    
• 2010 yılında 2 kez Doğa Yürüyüşü Etkinliği düzenlenecektir    
• 2010 yılı sonuna kadar 1 konuda (Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bili-

şim teknolojileri ve  tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.   
• 2010 yılında çiftçilerimizi organik tarım konusunda bilgilendirmek ve özendirmek amacıyla 3 adet 

seminer verilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar İlçe Tarım Müdürlüğü’yle işbirliği içinde Tarım Alanları Envanteri çıkarıla-

caktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar tarım alanlarını  %100 korunacaktır.    
• 2010 yılında Domates Festivali düzenlenecektir.    
• 2010 yılı içerisinde Yoğurt Festivali düzenlenecektir    
• 2010 yılı sonuna kadar sanayi alanları ve tesisleri envanteri çıkarılacaktır.   
• 2010 yılı sonuna kadar Kariyer ve istihdam Ofisi Projesi hayata geçirilecek ve iş-işyeri envanteri 

oluşturularak işsizlerle işverenlerin buluşması sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Yerel Yatırım Ajansı Projesi hayata geçirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar Geçici İstihdam İmkânları Oluşturulması Projesi’yle (Yeşil alan ve parkların 

bakımı, yol bakımı, halk plajındaki işlerin yürütülmesi, festival vb. organizasyonlarda Silivrilileri istihdam 
etmek) 100 kişiye geçici iş imkanları oluşturulacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar Silivri Balıkçılığı Arama Konferansı yapılacak ve arama konferansı sonuçla-
rına göre Silivri Balıkçılığının geliştirilmesi yönünde yapılması gereken çalışmalar hayata geçirilecektir. 

• 2010 yılı sonuna kadar Silivri Tarihi Eserler Gezi Haritası çıkarılacak ve 2 kez tarihçi-gazeteci ve 
yazarların katılımıyla günübirlik tarih gezisi düzenlenecektir.    

• 2010 yılı sonuna kadar her yıl sağlık ocaklarının bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm talepler karşıla-
nacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar  4 kez genel halk sağlığı uzmanlarının katılacağı ( genel sağlık, aile planla-
ması, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda) seminer ve konferanslar verilecektir.    

• 2010 yılında tüm ilköğretim okullarında ve muhtarlıklarda genel sağlık ve diş sağlığı taraması ger-
çekleştirilecektir.    

• 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi kurulacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar Kan Bilgi Bankası oluşturulacak ve acil durumlarda aranan kan grubundaki 

vatandaşlara SMS’le ve bizzat ulaşılarak hastanın bulunduğu kuruma götürülmesi sağlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl yakalanarak teslim edilen tüm sokak hayvanları rehabilite (tedavi, 

kısırlaştırma, aşılama, kayıt, sahiplendirme) edilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar kene vb. hayvan kaynaklı insan sağlığını tehdit eden konularda halka yö-

nelik en az 1 adet seminer düzenlenecek, 1 adet broşür yayınlanacaktır.    
• 2010 yılı içerisinde kurban satış yerleri tespit edilerek belirlenen yerler dışında kurban satışı %100 

engellenecektir.    
• 2010 yılı içerisinde 5 adet kurban kesim yeri kurulacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar gıda üreten ve pazarlayan tüm işletmeler yılda en az bir kez denetlenecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar ilçe merkezi ve mahalle merkezlerinde her gün, ikinci konut alanlarında ise 

haftada 2 gün düzenli olarak çöpler toplanacaktır    
• 2010 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tıbbi atık üreten işletmelerle sözleşme yapılarak tıbbi atıkların 

tamamının yönetmeliğe uygun bir şekilde toplanması sağlanacaktır.
• 2010 yılı sonunu kadar atık pil toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve atık pil topla-

ma noktası sayısı 100’e çıkartılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Ambalaj Atıkları Toplama Planı oluşturulacak ve Silivri’deki konut ve işyer-

lerinin %20’sinin ambalaj atıklarının toplanması sağlanacaktır.
• 2010 yılı sonuna kadar cam atık toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak cam atık topla-

nan nokta sayısı 60’a çıkartılacaktır.    
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• 2010 yılı sonuna kadar ALO MOLOZ hattı kurulacak ve inşaat atıklarının gelişigüzel çevreye atıl-
ması önlenecektir.    

• 2010 yılı sonuna kadar her gün 200 cadde ve sokak süpürülecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar (Nisan-Kasım ayları) ayda bir tüm ana caddeler yıkanacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Bayramı, Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi kent ana 

caddeleri yıkanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar her semt pazarından sonra semt pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır.
•      2010 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılarak bitkisel 

atık yağ toplanan işletme oranı %70’e çıkartılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar Silivri’de bulunan tüm konteynırların envanteri çıkarılarak konteynırların 

takibi dijital ortamda yürütülecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm konteynırlar ve çevreleri ayda 1 kez yıkanacak ve dezenfekte edilecek-

tir.    
• 2010 yılında çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde STK işbirliğiyle Kıyı Temizliği Şenliği gerçekleş-

tirilecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az 1 kez çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir. 
• 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki tüm hafriyat taşıma çalışmaları kontrol altına alınacak ve bu 

çalışmaları yapanların Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve Taşıma Fişi almaları sağlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar tehlikeli atık üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az 2 kez denetlene-

cektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar her yıl Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 

ilçemizde bulunan lastik satışı ve tamiri yapan işletmeler ile işbirliği yapılarak, hurda lastiklerin tamamının 
gelişi güzel atılmaması, uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.    

• 2010 yılı sonuna kadar hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında tüm kömür satışı yapan yer-
ler denetlenerek satış izin belgesi olmayan kömür satışları %100 önlenecektir.    

• 2010 yılı sonuna kadar her yıl sıhhi işyerlerinin %100’ü iki kez denetlenecektir.   
• 2010 yılı sonuna kadar gayrısıhhi işyerlerinin %100’ü bir kez denetlenecektir.  
• 2010 yılı sonuna kadar umuma açık işyerlerinin %100’ü üç kez denetlenecektir.  
• 2010 yılı sonuna kadar Silivri ilçesinde işletme ruhsatlı işyeri oranı %80’e çıkartılacaktır.  
• 2010 yılı sonuna kadar her yılın ilk üç ayında 12 gün, yazlık bölgelerde Haziran ayında 4 gün hafta 

sonu çalışma ruhsatı denetimi yapılacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’yle koordineli çalışarak 

kurumlardan gelen taleplerin %100’ü karşılanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu kap-

samında (fiyat listesi) denetlenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar açık alanda satış yapılacak yerler planı hazırlanacak ve ilçede sürekli seyyar 

ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır. 
• 2010 yılı sonuna kadar ilçede kurulan tüm semt pazarları için pazar planları oluşturulacak ve sürek-

li denetlenerek tüketicinin korunması sağlanacaktır.    
• 2010 yılı sonuna kadar tüm kamu alanları kontrol edilerek kamu alanlarının izinsiz işgal edilmesi 

önlenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar Zabıta Müdürlüğüne gelen şikayetlerin tamamı aynı gün içerisinde çözüm-

lenecektir.    
• 2010 yılı sonuna kadar asker ailesi evrak tahkikat işlemleri ortalama süresi 7 güne düşürülecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdü-

rülecektir.
• 2010 yılı sonuna kadar zabıta ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili vatandaşa panolar, web sitesi ve 

broşür yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. 
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B - TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLERİMİZ

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nında;
Ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesi ve plan vizyonunun ger-

çekleşmesi yolunda aşağıdaki stratejik amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir.

• Rekabet gücünün artırılması,
• İstihdamın artırılması,
• Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,
• Bölgesel gelişmenin sağlanması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılmasıdır.

Ayrıca planda yer alan bu amaçlara yönelik hedeflere ilişkin bazı hususlar aşağıdaki başlıklarda yer 
almaktadır.

Makroekonomiyi Güçlendirici Yapısal Reformlar Kapsamında;

5018 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının etkili bir şekilde elde edilmesi ve verimli kullanılmasını, hesap 
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı, işleyişi, bütçelerin uygulan-
ması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yeniden düzenlendiği, 

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi Kapsamında;

Yol yapım ve bakım fayda ve maliyetleri, tüm dışsallıkları da içerecek şekilde belirleneceği,
Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi kaynakların kul-

lanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı, ekonomik açıdan verimli, gü-
venli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kent içi ulaşım planlaması yapılacağı,

Her kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kent içi ulaşım türlerinde çe-
şitlilik ve bütünleşme sağlanacağı,

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Kapsamında; 

Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yarar-
lanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare 
birliklerinin kurulmasının destekleneceği,

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra 
tarım ve sanayide kullanılması teşvik edileceği,

Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, değerlendirilecek; yatırım ve 
işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama 
yöntemi tercih edileceği,

Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşı-
ma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri oluşturulacağı,

Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin bele-
diyelerin kapasitelerinin geliştirileceği,

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Kapsamında;

Teknoloji amaçlı girişimciliğin özendirilmesi ve yenilikçi düşüncelerin hayata geçirilmesi için risk serma-
yesi ve benzeri araçlar yaygınlaştırılacağı, bunun yanı sıra, özel sektörün belirlenen öncelikli alanlarda 
araştırma enstitüleri ve/veya merkezleri kurması teşvik edileceği,

Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyapısının özel 
sektör tarafından kullanılması destekleneceği, Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin altyapıları tamamlanacağı ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmaları özendirileceği,

Başta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yetkin olan ülkeler ile bilgi ve teknoloji transferi 
amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütüleceği,
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Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Kapsamında,

Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, 
örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulacağı,

Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, tarım topraklarından, ahlillerle 
belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru tarım teknikleri ile faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım 
planlaması ve yaygın erozyonun önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının etkin kullanımının esas alına-
cağı,

AB Katılım Öncesi Yardımlardan da yararlanılarak, tarımsal işletmelerde ölçek büyüklüğünün artırılması 
yanında, başta üretim teknikleri ve üretim koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere, tarım ve gıda işletmele-
rinin modernizasyon çabaları, belirlenecek öncelikler çerçevesinde desteklenecek ve tarım-sanayi enteg-
rasyonu özendirileceği,

Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit çalışmalarının yapılarak avcılık 
üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması, son dönemde sağlanan destekler ve artan talebe 
paralel olarak hızla gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapı-
nın bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesinin esas alınacağı,

Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan Ar-Ge çalışmalarının ilgili kurumların faaliyetlerini destek-
leyici olması sağlanacağı,

İstihdamın Artırılması Kapsamında;

İstihdam odaklı sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun ge-
rektirdiği doğrultuda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin 
azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacağı, Ekonomik ve sosyal alanda yapılacak dü-
zenlemelerde istihdam boyutunun gözetileceği,

Ulusal İstihdam Stratejisinin oluşturulması çalışmalarında, tarım sektöründeki çözülme ile bu sektörden 
gelen işgücünün tarım dışı sektörlere kazandırılması konusuna ağırlık verileceği, İstihdamın artırılmasında 
önem taşıyan girişimciliğin geliştirilmesi ve teşviki bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı,

Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması Kapsamında;

İşgücü piyasasına ilişkin bilgi sistemleri geliştirilmesi, eğitim ve işgücü piyasasının daha esnek bir ya-
pıya kavuşturulması ve istihdamın ve işgücü verimliliğinin artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi 
dikkate alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insangücü yetiştirileceği;

İnsangücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hanehalkının eğitim, istihdam ve meslek 
durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek ve işgücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacağı,

Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yükseköğretim ve ortaöğretim düze-
yindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürüleceği, mesleki eğitimde, 
nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verileceği,

İşletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik faaliyetleri destekleneceği,

Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi Kapsamında;

İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen açığa çıkacak işgü-
cünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programları 
uygulanarak geliştirilecek ve bu programlara ayrılan kaynaklar artırılacağı,

İş bulma hizmetlerinin daha fazla kişiye sunulması sağlanacak ve bu hizmetlerin kalitesi yükseltileceği, 
Aktif işgücü politikaları, başta girişimcilik ve istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık ve rehber-
lik hizmetleri ile işletmelerde eğitim seminerleri olmak üzere işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları 
yoluyla yaygınlaştırılacağı,  

Aktif işgücü programları, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda düzenleneceği, İstihdam yarat-
mayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek sağlanacağı,

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması Kapsamında;

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbir-
liği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirileceği,
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Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve do-
nanıma sahip olmaları destekleneceği, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, 
uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin artırılacağı, kaynak kullanımında etkinlik 
sağlanacağı,

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması Kapsamında;

Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış 
açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin ge-
liştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap 
verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik 
planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirileceği,

Kamu kaynakları performans programlarına uygun olarak tahsis edilecektir. Kamu idarelerinde perfor-
mans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirileceği, 

e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi Kapsamında;

Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluştu-
rulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam 
sağlanacağı,

Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi Kapsamında;

Kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu altyapı yatırımlarının yapılmasında özel sektör katılımını 
artırıcı modeller geliştirileceği.

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele Kapsamında;

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki eğitim im-
kanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacağı,

Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi Kapsamında, 

Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata ge-
çirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK’ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel 
etkinliklere kolay erişimi sağlanacağı,

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, 
yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağ-
layacak tedbirler alınacağı,

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamında;

Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye  ulaştırılması ve değişen koşullara 
uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacağı, bu kapsamda hazırlanacak program-
lar ile çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir 
şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacağı,

Personel değerlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel performansını objektif ve saydam içimde 
ölçmeyi sağlayacak standartlar, görevlerin özellikleri de dikkate alınarak geliştirileceği ve uygulanacağı,

Kamu personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliğinin geliştirileceği,

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi Kapsamında;

Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri bele-
diye olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
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FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER

1. Mali Uygulama Sonuçları

PROGRAM DÖNEMİ BÜTÇESİ VE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 Bütçe Giderleri

      Her türlü kamu kaynağının etkili,ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kulla-
nılmasını, muhasebeleştirilmesini,raporlanmasını ayrıca mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak 
üzere hayata geçirilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu söz konusu Kamu kaynakları-
nın elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla  kamuoyunun zamanında bilgilendi-
rilmesi de gerekli kılmaktadır. 

       Söz konusu Kanun kapsamında yetkili organlarca denetim sağlanması ve kamuoyunun bilgilendiril-
mesi amacıyla mali iş ve işlemlere ait değerler, bütçe öngörüleri ,bütçe uygulama sonuçları , bunlara ilişkin 
tablo ve grafiklerle aşağıda sunulmaktadır.

2010 Yılı Gider Bütçesi ; Personel Giderleri  16.256.793,00 TL; SGK Devlet Primi Giderleri 2.733.610,00 
TL; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 21.755.269,00 TL; Faiz Giderleri 200.000,00 TL; Cari Transferler 
2.416.853,00 TL; Sermaye Giderleri 8.896.012,00 TL;  Sermaye Transferleri 185.000,00 TL; ve Yedek 
Ödenek 5.827.000,00 TL olmak üzere toplam 58.270.537,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe, Gerçekleşme, Hedef ve  Tahminler (TL)

EKONOMİK 
BİRİNCİ 
DÜZEY

2009
BÜTÇE

Personel 
Giderleri

Cari 
Transferleri

Mal ve Hizmet 
Alım Gid.

Sermaye 
Transferleri

Sos. Güv. Kur.
Dev. Primi

Sermaye
Giderleri

Faiz
Gideri 

Yedek
Ödenek

TOPLAM

2010
BÜTÇE

2011
BÜTÇE

2012
BÜTÇE

2013
BÜTÇE

2009
GERÇEKLEŞME

2010
GERÇEKLEŞME

7.959.820,00

1.271.461,00

20.054.992,00

30.000,00

1.753.503,00

9.810.615,00

185.000,00

14.430.000,00

12.815.053,51

2.115.672,21

24.469.906,72

129.610,22

1.255.019,94

3.341.327,70

0,00

0,00

16.256.793,00

2.733.610,00

21.755.269,00

200.000,00

2.416.853,00

8.896.012,00

185.000,00

5.827.000,00

17.203.361,53

3.160.864,04

24.373.293,57

1.556.577,73

1.196.381,93

7.395.070,48

5.780,53

0,00

18.032.700,00

3.114.825,00

30.944.865,00

315.105,00

2.549.610,00

20.043.345,00

194.250,00

4.903.500,00

17.174.000,00

2.966.500,00

29.471.300,00

300.100,00

2.428.200,00

19.088.900,00

185.000,00

4.670.000,00

18.916.303,00

3.267.451,79

32.461.164,95

330.545,15

2.674.540,91

21.025.469,02

203.768,25

5.143.771,50

55.495.391,00 58.270.537,00 80.098.200,0044.126.590,30 76.284.000,0054.891.329,81 84.023.014,57

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
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Aşağıdaki grafikte 2010 yılı bütçesi ve bütçe gerçekleşmeleri ekonomik 1. düzey bazında  karşılaştırıl-
mıştır.

2010 yılında bütçe giderlerinde 17.203.361,53 TL Personel Giderlerinden, 3.160.864,04 TL Sos-
yal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinden, 24.373.293,57 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderlerin-
den,1.556.577,73 TL Faiz Giderlerinden, 1.196.381,93 TL Cari Transferlerden, 7.395.070,48 TL  Sermaye 
Giderlerinden, 5.780,53 TL Sermaye Transferleri Giderlerinden olmak üzere toplam 54.891.329,81 TL 
harcama yapılmıştır

Personel
Giderleri

SGK Devlet 
Pirimi

Mal ve Hiz.
Alım Gid.

Faiz
Gideri

Cari
Transfer.

Sermaye 
Transfer.

Yedek
Ödenek

Sermaye 
Giderleri

Grafik 1: 2010 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe-Gerçekleşme Grafiği (TL)
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Grafik 2: 2010 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşme Grafiği
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Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü
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Tablo 2: yıllar itibarıyla fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe, gerçekleşme, hedef ve  tahminler

FONKSİYONEL 
BİRİNCİ 
DÜZEY

2009
BÜTÇE

Genel Kamu 
Hizm.

İskan ve Top-
lum Refahı Hiz.

Ekonomik İşler 
ve Hizm.

Eğitim
Hizm.

Kamu Düz. ve 
Güvenlik Hizm.

Dinlenme
Kült. Hizm.

Çevre Koruma  
Hizm.

Sosyal Güv.ve 
Sosyal Yrd. Hiz.

Genel Kamu 
Hizm.

İskan ve Top-
lum Refahı Hiz.

Ekonomik İşler
ve Hizm.

Eğitim
Hizm.

Kamu Düz. ve 
Güvenlik Hizm.

Dinlenme
Kült. Hizm.

Çevre Koru-
ma  Hizm.

Sosyal Güv. ve
Sosyal Yrd. Hiz.

TOPLAM

2010
BÜTÇE

2011
BÜTÇE

2012
BÜTÇE

2013
BÜTÇE

2009
GERÇEKLEŞME

2010
GERÇEKLEŞME

22.390.887,00

1.417.585,00

13.666.950,00

10.194.164,00

2.554.561,00

4.591.191,00

2.048,00

678.005,00

14,179,825.65

2.021.497,72

13.838.949,29

8.372.147,82

965.504,53

4.111.922,11

0,00

636.745,18

17.987.445,90

2.399.410,81

18.015.497,47

7.516.389,86

1.858.735,69

6.825.631,26

0,00

288.218,82

22.190.400,00

2.402.900,00

28.417.600,00

11.639.200,00

2.259.500,00

9.065.600,00

4.700,00

304.100,00

23.299.920,00

2.523.045,00

29.838.480,00

12.221.160,00

2.372.475,00

9.518.880,00

4.935.00

319.305,00

21.848.662,00

2.442.539,00

19.034.947,00

7.097.204,00

2.255.836,00

5.186.295,00

2.048,00

403.006,00

24.441.617,47

2.646.674,44

31.300.565,84

12.819.997,21

2.488.726,79

9.985.305,38

5.177,05

334.950,98

55.495.391,00 58.270.537,00 80.098.200,0043.126.592,30 76.284.000,0054.891.329,81 84.023.015,16

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Grafik 3: 2010 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe-Gerçekleşme Grafiği
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Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo 4: 2010 Yılı Bütçesiyle Silivri Belediyesi Müdürlüklerinin Harcama Toplamları Aşağıdaki Tabloda Ayrıntıla-
rıyla Gösterilmiştir.

KURUMSAL
HESAP KODU

GERÇEKLEŞME
(TL)MÜDÜRLÜK ADI

46342902

46342905

46342910

46342913

46342920

46342923

46342924

46342925

46342930

46342931

46342932

46342934

46342935

46342936

46342937

46342938

46342939

46342940

46342941

46342942

46342943

TOPLAM

7.786.333,46

237.139,02

802.913,47

5.443.873,02

15.166,69

312.638,59

272.099,46

2.279.630,11

586.486,80

14.354.198,31

3.073.162,90

2.179.900,92

4.546.057,73

1.712.135,01

146.600,68

288.218,82

6.929.903,06

594.492,14

588.136,26

937.324,69

1.804.918,67

54.891.329,81

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK HİZMETLERİ

VETERİNER HEKİMLİĞİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.2 Bütçe Gelirleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda; kamu gelirleri ifadesi için kanunlara dayanılarak 
toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri taşınır ve 
taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi 
kesintileri,alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri ifade eder denilmektedir.

Söz konusu Kanun metni ve diğer ilgili yasalar kapsamında elde edilen bütçe öngörüleri, gerçekleşen 
gelir değerlerine ilişkin bilgilere, iş ve işlemlerdeki mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması 
amacıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer verilmektedir.

2010 yılı gelir bütçesi 35.017.855,00 TL Vergi Gelirleri, 4.208.100,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 
682.582,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,14.083.582,00 TL Diğer Gelirler ve 4.278.500,00 
TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 58.270.537,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
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Tablo 5: Yıllara Göre Karşılaştırılmalı Gelir Değerleri

GELİR
KALEMLERİ

2009
BÜTÇE

Vergi
Gelirleri

Sermaye
Gelirleri

Alına Bağ.ve 
Yar.ve Öz.Gel.

Teşebbüs ve 
Mülk. Gel.

Diğer
Gelirler

Vergi
Gelirleri

Sermaye
Gelirleri

Alınan Bağ.ve Yar.
ve Öz.Gel.

Teşebbüs ve
Mülk. Gel.

Diğer
Gelirler

TOPLAM

2010
BÜTÇE

2011
BÜTÇE

2012
BÜTÇE

2013
BÜTÇE

2009
TAAHHUKLARI

2010
TAAHHUKLARI

36.152.001,00

 2.572.000,00

650.000,00

12.951.390,00

3.170.000,00

27.016.471,18

4.494.559,05

37.225,00

10.050.530,00

2.662.324,00

35.017.855,00

4.208.100,00

682.500,00

14.083.582,00

4.278.500,00

30.445.092,72

4.569.158,24

10.072,63

15.340.095,38

6.780.335,53

44.972.340,00

7.599.270,00

758.625,00

18.705.225,00

8.062.740,00

42.830.800,00

7.237.400,00

722,500,00

17.814.500,00

7.678.800,00

47.175.984,67

7.971.634,23

795.797,63

19.621.781,04

8.457.814,26

55.495.391,00 58.270.537,00 80.098.200,0044.261.109,80 76.284.000,0057.144.754,50 84.023.011,83

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

2010 Yılında 30.445.092,72 TL Vergi Gelirleri, 4.569,158,24 TL Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri,10.072,63 
TL Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel Gelirler , 15.340.095,38 TL Diğer Gelirler, 6.557.310.00 TL Sermaye 
Gelirleri olmak üzere toplam 57.144.754,50 TL tahakkuk etmiştir.
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Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Grafik 4: Bütçe – Tahakkuk Karşılaştırma Grafiği
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Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo 6: Belediye Vergi Gelirleri Detayı (TL)

VERGİ GELİRLERİ
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Haberleşme Vergisi
Elektrik Tüketim Vergisi
Eğlence Vergisi
İlan Reklam Vergisi
Bina İnşaat Harcı
Hayvan Kesimi Muayene Denetleme Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma  İzni Harcı
Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı
Tellallık Harcı
Yapı Kullanma İzin Harcı
Diğer Harçlar
Kaldırılan Vergi Atıkları
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Şartname, Basılı Evrak Form Satış Gelirleri
Mal Ve Hizmet Satışı Gelirleri
Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Diğer Hizmet Gelirleri

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kira Gelirleri
Muayene Denetim Kontrol Ücretleri
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZEL GELİRLER
Hazine Yardımı 
Diğer Gelirler
Diğer Faizler
Merkezi İdare Vergi Gelir Alınan Paylar
Kişilerden Alacaklar
Diğer Harcamalarına Katılım Payı
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı
SERMAYE GELİRLERİ
Arazi Satışı
Arsa Satışı

30.445.092,72
8.390.990,52
4.949.966,98

349.831,62
1.334.963,80

186.260,51
3.123.652,66

142.846,51
1.219.561,75
1.120.024,69

143.086,37
1.799.319,71

138.796,29
772,00

88.285,55
212.083,78

7.818,08
7.236.801,90

30,00
4.569.158,24

151.506,65
120,00

67.228,28
2.545,77

1.556.789,34

2.592.942,16
198.026,04

 
10.072,63
10.072,63

15.340.095,38
56,75

10.937.386,04
305.036,22

80,00
2.422.706,59
1.674.829,78
6.780.335,53

241.166,00
6.539.169,53
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Grafik 6: 2009-2010 Bütçe Gelir Karşılaştırma Grafiği (TL)

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Yukarıdaki tablolara bakıldığında 2009 yılı gider gerçekleşme oranı %79,51 iken, 2010 yılında gider 
gerçekleşme oranı %94,20 olmuştur. Aynı şekilde 2009 yılı gelir tahakkuklarının bütçeye oranı % 79,76 
iken 2010 yılı gelir tahakkuklarının bütçeye oranı % 97,54 olmuştur. 2009 yılına göre 2010 yılı gelir oranı 
% 17,78 oranında artmıştır.
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Grafik 5: 2009-2010 Bütçe Gider Karşılaştırma Grafiği (TL)
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Grafik 7: 2009-2010 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Karşılaştırma Grafiği (TL)

Grafik 8: 2009-2010 Gider Fonksiyonel 1. Düzeyde Karşılaştırma Grafiği (TL)
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğü-
nü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol 
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 
üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2010 yılı Faaiyet Raporu’nun “III/A - Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doğru olduğunu teyit ederim.

Nesrin YALIM
Mali Hizmetler Müdürü
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1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri

Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planında hedefleri belirlenmiş, 2010 yılına ait olan 
Performans Hedefleri Belediye Meclis Üyelerince onaylanıp kamuoyuna duyurulmuştur. Silivri Belediyesi 
tarihinde ilk kez yapılan Stratejik Plana göre, 2010 yılında 248 adet Performans  Hedefi belirlenmiştir.

Belediyemiz faaliyetlerini bu hedeflere göre belirlemiş, 2010 yılı içerisinde hedefleri gerçekleştirmeye 
yönelik  gerekli planlamayı yapmıştır.

2. Performans Sonuçları 

Belediyemizin 2010 Yılı Performans Programı’na göre belirlenmiş 248 hedefin 190’ı gerçekleşmiş olup, 
gerçekleşemeyen 57 adet hedefin 5 adeti İ.B.B. sorumluluğunda, 5 adedi  İl Afet ve Acil Durum Müdürlük-
leri sorumluluğunda, 47 adedi ise sürecinde devam etmektedir.

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemizde Performans değerlendirmeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Stratejik Plan birimince ya-
pılmaktadır. 2010 yılında yapılan proje, faaliyet ve hedeflerin değerlendirmeleri Stratejik Plan Birimince 
yapılmış, yapılan çalışmalar ve müdürlüklerin faaliyetleriyle ilgili istatistiki veriler toplanmış ve harcama 
birimlerine göre ayrı ayrı raporlanmıştır. Yapılan inceleme sonucu Belediyemiz hedeflerinin %77 sini ger-
çekleştirmiş, %23’lük kalan kısmı ise 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilmek üzere devam etmektedir.

İlk kez yapılan 5 yıllık Stratejik Planın,  1. yılı olması nedeniyle yukarıda değerlendirilen %77’lik oran 
önemli ve başarılı bir planlama yapıldığını göstermektedir. Gerçekleşemeyen hedeflerin özellikle büyük 
bir kısmının dijital arşivleme, zabıta denetimleri ve imar  planları ile ilgili olduğu ayrıca göze çarpmaktadır.

Faaliyetlere ilişkin geniş değerlendirmeler harcama birimlerinin faaliyet raporlarında ayrıca bulunmak-
tadır.

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Grafik 9: Performans Sonuçları Grafiği
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1- Müdürlüğümüzün Görevleri
a) Belediye Başkan’lığına bağlı bir birim olarak, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
b) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak için gerekli 

çalışmaları yapmak.
c) Yaşanabilir bir Silivri yaratmak amacıyla, Silivri için çeşitli projeler üretmek, projelerin yönetimi ve 

uygulanması içi gerekli koordinasyonu sağlamak.
d) Silivri’yi ilgilendiren her türlü konuda araştırma yapmak ve veri oluşturmak, elde edilen verileri analiz 

etmek.
e) Kent içindeki çeşitli kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve faaliyetler 

yapmak.
f) Silivri Belediyesi’nin Stratejik Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenebilmesi için diğer birimlerle 

koordinasyonu sağlamak.
g) Sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmaya yönelik öncelikleri belirlemek ve bu konulara yönelik faali-

yetler gerçekleştirmek.
h) Silivri halkının yerel yönetime katılımını arttırıcı ve kentli olma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalış-

malar yapmak.
i) Yönetim bilgi sistemine yönelik çalışmalar yapmak.
j) Bütçe ve performans programının hazırlanmasında Mali Hizmetler Birimiyle birlikte çalışmalar yapmak.
k) Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı
Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-

linde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında 

görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI:

 1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

 1.2 - Hizmet Birimleri:
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasından yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin 

yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİ

GENEL TOPLAM

SIRA
NO

1

2

Tablo 1 : Hizmet Birimleri

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çalışma Birimi

Kalem Birimi

2

1

3

165

10

175

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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Tablo 2 : Araç - Gereç Listesi

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

61

2 - TEŞKİLAT YAPISI:

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

1-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 31 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Yazıcı-Tarayıcı-Faks

Telefon

Klima

Laptop Bilgisayar 

Cep Telefonu 

Fotoğraf Makinesi 

1

2

3

4

5

6

7

 10

 2

10

 5

1 

2 

1 

STRATEJİK
PLAN BÜROSU

PROJE
GELİŞTİRME 

BÜROSU

SEKRETERYA

KARİYER ve 
İSTİHDAM
BÜROSU

İŞ-KUR İRTİBAT
BÜROSU

ARAŞTIRMA ve 
GELİŞTİRME

BÜROSU

MESLEKİ EĞİTİM
BÜROSU

EVRAK
BÜROSU

STRATEJİ 
GELİŞTİRME

MÜDÜRÜ
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4.2- Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

4.3- Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

4

3 Lise

Üniversite

3

3

4
25-30 Yaş Gurubu

30-35 Yaş Gurubu

35-40 Yaş Gurubu

4-İNSAN KAYNAKLARI

4.1- Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

5

2
İşçi

Sözleşmeli Memur

Grafik 1: İstihdam Durumu Grafiği

Grafik 2: Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Yaş Durumu Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

63

Etkin, verimli, şeffaf ve çağdaş bir yönetim modeli oluşturulması
 2011 yılı sonuna kadar Belediyemizde ISO 9001:2008 KYS Belgeli bir yönetim sistemi oluşturula-

caktır.

Yönetimde etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve dürüstlüğün sağlanması
 2010 yılı sonuna kadar “Ortak Akıl Oluşturma” amacıyla Silivri Kent Kürsüsü kurulacaktır.
 Her yıl Kent Konseyinin 2 kez, çalışma gruplarının/ihtisas komisyonlarının 4’er kez toplanmaları 

sağlanacaktır.
 2010 yılı sonuna kadar Çocuk Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
 2010 yılı sonuna kadar Kadın Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
 2010 yılı sonuna kadar Gençlik Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
 2010 yılı sonuna kadar Stratejik Plan, Performans Programı sonuçlarının takibi için Takip - Değer-

lendirme Sistemi kurulacaktır.

Belediye hizmetlerine katılımcılık sağlanarak hemşerilik bilincinin arttırılması ve vatandaş odaklı 
bir yönetim modelinin oluşturulması.

 2010 yılı sonuna kadar Halk Danış Büroları Projesi uygulamaya konulacaktır.
 2010 yılı sonuna kadar Açık Kapı İletişim Merkezi Projesi (Belediye hizmetlerinden halkın bilgilen-

dirilmesi) hayata geçirilecektir.
 Çalışan memnuniyeti esas alınarak, çalışanların sosyal haklarının zamanında ve adil bir şekilde 

verilmesi sağlanacak ve insan kaynaklarının niteliği arttırılacak.
 2014 yılı sonuna kadar her yıl memurlarımızın performansı değerlendirerek %10’una başarılı per-

sonel ödülü verilecektir.

Sosyal Belediyeciliğe önem verilerek dezavantajlı gruplara sosyal-ekonomik-psikolojik anlamda 
ihtiyaç duydukları hususlarda tam destek verilmesi

 2014 yılına kadar her yıl Milli Eğitim, Halk Eğitim, İSMEK ve diğer STK’lar ile işbirliği içinde 6 adet 
branşta meslek edindirme kursu açılacaktır.

Sosyal Yardım Hizmetlerinin şeffaf, objektif kriterlere göre ve ihtiyaç sahiplerinin onurunu kırma-
dan yapılmasının sağlanması

 2010 yılı sonuna kadar Gıda ve İhtiyaç Bankası Oluşturulması Projesi hayata geçirilecektir.

Sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim teknolojileri ve tarihi değerle-
rin korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Fonlarının Kullanımının Sağlanması

 2014 yılına kadar 5 konuda (sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim 
teknolojileri ve tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.

Tarım ve hayvancılık alanları korunarak nitelikli tarım ve hayvancılık yapılması için yol gösterici 
çalışmalar yapılması ve çiftçilerin sosyal-ekonomik olarak desteklenmesi

 2014 yılına kadar her yıl çiftçilerimizi organik tarımla ilgili bilgilendirmek ve özendirmek amacıyla 3 
adet seminer verilecektir.

Silivri’nin coğrafi konumunun avantajlarından da yararlanarak, tarım-sanayi-turizm sektörlerinin 
yapısını da destekleyecek şekilde ticaretin geliştirilmesi

 2010 yılı sonuna kadar Kariyer ve istihdam Ofisi Projesi hayata geçirilecek ve iş-işyeri envanteri 
oluşturularak işsizlerle işverenlerin buluşması sağlanacaktır.

 2010 yılı sonuna kadar Yerel Yatırım Ajansı Projesi (ilçenin kaybolmaya yüz tutan değerlerinin 
canlandırılmasının yanında ekonomik değer ve istihdam da yaratacak projelerin desteklenmesi) hayata 
geçirilecektir.

Balıkçılığın gelişmesi için barınak vb. tesislerin iyileşmesi sağlanacak ve Silivri’nin balıkçılığının 
bir marka olması sağlanacaktır.

2010 yılı sonuna kadar Silivri Balıkçılığı Arama Konferansı yapılacak ve arama konferansı sonuçlarına 
göre Silivri Balıkçılığının geliştirilmesi yönünde yapılması gereken çalışmalar yerine getirilecektir.
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Strateji Geliştirme Müdürlüğünün hedefleri toplam  26 adet olarak be-
lirlenmiştir. Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 -  2011 yılı sonuna kadar Belediyemizde ISO 9001:2008 KYS Belgeli bir yönetim sistemi oluşturula-
caktır.

2 - 2010 yılı sonuna kadar “Ortak Akıl Oluşturma” amacıyla Silivri Kent Kürsüsü kurulacaktır.
3 - Her yıl Kent Konseyinin 2 kez, çalışma gruplarının/ihtisas komisyonlarının 4’er kez toplanmaları 

sağlanacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar Kadın Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar Gençlik Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar Çocuk Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.
7 - 2010 yılı sonuna kadar Stratejik Plan, Performans Programı sonuçlarının takibi için Takip-Değerlen-

dirme Sistemi kurulacaktır.
8 - 2010 yılına kadar 5 konuda (sosyal riski azaltma, işgücüne katılma, ileri tarım teknikleri, bilişim tek-

nolojileri ve tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.
9 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl çiftçilerimizi organik tarımla ilgili bilgilendirmek ve özendirmek ama-

cıyla 3 adet seminer verilecektir.
10 - 2010 yılı sonuna kadar Kariyer ve istihdam Ofisi Projesi hayata geçirilecek ve iş-işyeri envanteri 

oluşturularak işsizlerle işverenlerin buluşması sağlanacaktır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 376.366,00 TL 312.638,59 TL % 0,58

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 3 : Bütçe ve Gider Durumu

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bütçe ve Gider Durumu:

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma 
oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER



65

11 - 2010 yılı sonuna kadar Yerel Yatırım Ajansı kurularak ilçenin kaybolmaya yüz tutan değerlerini 
canlandıran, ekonomik değer ve istihdam yaratan, bölgenin rekabet gücünü artıran projeler ve faaliyetler, 
üniversitelerle, özel sektörle ve kamu sektörüyle işbirlikleri de yapılarak  hayata geçirilecektir.

12 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri Balıkçılığı Arama Konferansı yapılacak ve arama konferansı sonuç-
larına göre Silivri Balıkçılığının geliştirilmesi yönünde yapılması gereken çalışmalar yerine getirilecektir.

13 - 2010 yılı sonuna kadar Gıda ve İhtiyaç Bankası Oluşturulması Projesi hayata geçirilecektir.
14 - 2010 yılı sonuna kadar 1 konuda (sosyal riski azaltma,işgücüne katılma,ileri tarım teknikleri,bilişim 

teknolojileri ve tarihi değerlerin korunması) proje hazırlanarak AB’ye sunulacaktır.

2 - Performans Sonuçları:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Belediyemizin Stratejik Planı’nda toplam 26 adet hedefi bulunmakta-
dır. Bu hedeflerin 14 tanesinin 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin 13 tanesi 2010 
yılında tamamlanmış olup diğer 1 hedefin tamamlanması için de çalışmalar devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler:

a) 2010 yılı sonuna kadar Çocuk Meclisi kurularak toplantı yapması sağlanacaktır.

Kent Konseyinin içerisinde kurulması planlanan çocuk meclisi; gençlik ve kadın meclisi kurulması çalış-
maları nedeniyle, 2011 yılına sarkmıştır.

4 - Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Strateji Geliştirme Müdür-
lüğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, fa-
aliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %  93’ü gerçekleşmiş; 
%  7’si süreçlerinde devam etmektedir.

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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1 - Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde ihale yoluyla herhangi bir hizmet alımı yapmamıştır.

2 - 4734 Sayılı yasanın 22/D maddesine göre toplam 25 ayrı hizmet alımı yapmış olup, 35.608.13 TL 
harcama yapmıştır.

1 - Ofisimiz 2010 yılı içerisinde  sürdürdüğü çalışmalarla 2010 yılı stratejik planlarda öngörülen beklen-
tilerimizin tamamını karşılamış ve üzerinde bir performans sergilemiştir. 2009 Aralık sonunda 900 olan 
işe yerleştirme isdihdam sayısı 2752’e çıkartılarak 1 yıl boyunca 1852 kişiye ulaşmıştır. Bugüne kadar 
ofisimize yapılan başvuru sayısı 7.900’e ulaşmıştır.

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

B - KARİYER İSTİHDAM BÜROSU

2009-2010 
Yılları başvuru sayısı
2009 yılı isdihdam edilen
2010 yılı isdihdam edilen
TOPLAM İSTİHDAM

: 7.900
:    900
: 1.852
: 2.752

Ofisimize başvuran 75 engelli vatandaşımızın 58’i istihdam edilmiştir.

2. Stratejik planımızda 2010 yılı için  açılması öngörülen 6 adet mesleki eğitim kursu , 17 adet  olarak 
gerçekleşmiştir.

7 dalda 17 adet kurs açılarak 320 kişi bu şekilde sertifikalandırılmıştır.

AÇILAN KURSLARIMIZ:

Tornacılık    1 adet
Gazaltı kaynakçılığı   2 adet
Plastik enjeksiyon operatörlüğü 8 adet
Mekanik bakım onarımcı  1 adet
Ofset baskı operatörlüğü  2 adet
Flesko baskı operatörlüğü  2 adet
Hasta ve yaşlı bakıcılığı  1 adet    şeklinde olmuştur.

3. 22 Mart 2010 tarihinde Çalışma Bakanlığı ile imzalanan protokol ile , ofisimize İşkur  Hizmet Noktası 
yetkisi verilmiş , bugüne kadar 1100’ün üzerinde vatandaşımıza burada hizmet verilmiş ve vatandaşları-
mızın konuyla ilgili İstanbul’a gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

4. Ofisimiz işverenin  çalışma hayatlarında ihtiyaç duyduğu bilgiyi edinebilmesi  için, iş gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla , 16 Haziran 2010 tarihinde (İnovasyonda rekabet ) 14 Ağustos 2010 tarihinde (KOS-
GEB  Destek Programlarının Tanıtılması) seminerleri düzenlenmiştir.

     Ayrıca ofisimiz katıldığı seminerlerde elde ettiği bilgiyi gerekli duyan işletmelerimizle istişare halinde 
paylaşarak katkı sağlamıştır.

5.Kariyer ve İstihdam  Ofisi,  üniversite sınavına hazırlanan ve kariyer hedefi olan öğrencileri, sınavla 
ilgili mücadelelerinde  yol gösterici olmak üzere 16 Haziran 2010 tarihinde eğitim uzmanı Cihat ŞENER’le 
buluşturmuş, bu yolla onların yanında yer alarak destek sunmuştur
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 6. 2010 yılı  1 Ekimden başlamak üzere 31 Aralık  tarihine kadar 3 aylık bir süreçte İşkur imkanlarını  
Silivri’mize katıp, bu vesile ile 50 vatandaşımızın isdihdamını sağlamış ve bu ekiple 3 ay boyunca park 
bahçe ve çevre düzenlemesi  ağaçlandırma çalışmaları yapılarak  bölgemize bir katma değer sağlanmıştır.

1 - Balıkçılık Konferansı

Müdürlüğümüz 2010 yılı Performans Hedeflerinden olan balıkçılıkla ilgili konferans hedefi 02/03 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Klassis Resort Hotel’de gerçekleşen konferansta toplam 16 bilim adamı Mar-
mara Denizi Balıkçılığı ve Kaynakların Yönetimi adlı panelde tebliğlerini sunmuşlardır. Panel Türkiye’de 
yerel yönetimlerin bu konuda ilk kez panel yapması açısından ilkleri gerçekleştirmiş ve sonuçları açısından 
da sektör temsilcileri tarafından büyük beğeni toplamıştır. 

Ayrıca panelin devamında yine Silivri’de ilk kez Sportif Olta Balıkçılığı yarışması düzenlenmiş, deniz-
lerimizdeki balık stoklarının tükendiğine ve önlem alınmasına dair farkındalık yaratılmış ve bu kapsamda 
etkinliğe halkın katılımı sağlanmıştır.

2 - Tarımsal Araştırmalar Üretim Merkezi

Müdürlüğümüz organizasyonunda yürütülen Tarımsal Araştırmalar Üretim Merkezi Projesi kapsamında, 
proje paydaşlarıyla toplantılar organize edilmiş, çalışma grupları oluşturulmuştur. Projemizin önemli ortak-
larında Namık Kemal Üniversitesi ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle protokol imzalanmıştır. Ayrıca projenin 
özel sektör ortaklarından Alman Martin Bauer şirketiyle anlaşma yapılmış ve proje çıktılarından biri olan 
üretim aşamasına gelinmiştir.

C - PROJE GELİŞTİRME OFİSİ FAALİYETLERİ
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1 - 2010 yılı Performans Programı Takip Çalışmaları

Belediyemiz 2010-2014 yılı Stratejik Planına bağlı olarak 2010 yılı Performans Programı takip çalışma-
ları yürütülmüştür. Tüm müdürlüklere Performans Programı Takip Çizelgesi hazırlanmış, 3 aylık olarak 
performans izlemeye alınmıştır. Buna bağlı olarak ilk kez yeni yönetmeliğe göre Faaliyet Raporu örnekleri 
hazırlanarak tüm müdürlüklere gönderilmiştir. Hedefleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla da ilk kez 
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları yapılmıştır.

2 - 2011 yılı Performans Programı Hedef Belirleme ve Hazırlama Çalışmaları

2010-2014 yılı Stratejik Planına bağlı olarak 2011 yılı hedefleri müdürlüğümüzce belirlenmiştir. Bu kap-
samda tüm müdürlüklerle toplantılar yapılmış, birim müdürleri ve stratejik plan sorumlularıyla hedefler 
üzerinde görüşmeler yapılmış, yürütülen çalışmalar neticesinde hedefler belirlenerek, kitap haline getirilip 
Ekim ayı Meclis Toplantısına sunulmuştur. Belediye Meclisinden onaylanan 2011 Yılı Performans Progra-
mı, 2011 Ocak ayından itibaren yürürlülüğe girecektir.

3 - Başkanlık Özel Sunumlar

Belediye Başkanı Sayın Özcan IŞIKLAR’ın toplantı, organizasyon ve diğer alanlarda yürüttüğü faaliyet-
lerde kendisine, Belediye faaliyet ve projelerine yönelik sunumlar hazırlanmıştır.

  
4 - Anket Çalışmaları

Belediyemiz Personelinin memnuniyet, talep ve eleştirilerini almak üzere, “Personel Memnuniyet Anke-
ti” düzenlenmiş, 263 personelin katılımıyla anket sonuçlanmış ve veriler değerlendirilerek sunum haline 
getirilmiştir.

5 - AB Proje Çalışmaları

Müdürlüğümüz AB Proje Hazırlama  çalışmaları kapsamında, İPA çerçevesinde Sivil Toplum Diyaloğu 
II : Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı başlığında, Silivri Önder Çiftçi Derneği , Hollanda CAH Dronten Uy-
gulamalı Bilimler Tarım Üniversitesi ortaklığıyla “İyi Tarım Uygulamaları’na” yönelik proje hazırlanmış ve 
Merkezi Finans ve İhale Birimi ne başvuruda bulunulmuştur.Proje kabul edildiği takdirde 151.360 AVRO 
hibe alınarak Ortaköy Mahallemizde proje hayata geçecektir.  

Ayrıca 2011 yılı Şubat ayında müracaat edilecek olan Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı’na 
proje vermek üzere hazırlıklar devam etmektedir. Proje amacı; Avrupa’daki üstün zekalı çocukların tespit 
yöntemlerinin incelenmesi ve Türkiye şartlarına adapte edilerek çalışmaların hayata geçirilmesidir. Proje 
ortakları Türkiye’de Şerife Baldöktü Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Almanya’da ise üstün zekalı çocuklara 
eğitim veren FD Akademie’dir. Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında olan proje hibe başvurusu-
nun olumlu sonuçlanması halinde Almanya’ya gerçekleştirilecek ziyaret 2011 yılının Kasım ayında 1 hafta 
olarak planlanmaktadır. 

Yeni açılan proje başlıkları günlük olarak takip edilmiş, ve 3 kez AB Proje hazırlama eğitimlerine katıla-
rak kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik katkıda bulunmuştur

6 - Proje Geliştirme Çalışmaları

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Derneği (MİARGED) tarafından düzenlenen 2.Üretken Beledi-
yeler Proje Yarışmasına, Sosyo Ekonomik Kültürel Projeler alanında Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Mer-
kezi (EYKOM) projesi ile katılım sağlanmıştır. Amacı, belediyeleri proje üretmeye teşvik etmek, üretilen 
projelerin kamuoyuyla ve diğer belediyelerle paylaşılmasını sağlamak olan yarışmaya katılım için EYKOM 
hakkında detaylı bir yazılı ve görsel dosya hazırlanmış ve başvuruda bulunulmuştur. Başvuru değerlendir-
me süresi devam etmekte olup Mart 2011’de açıklanması beklenmektedir.

D - STRATEJİK PLAN BÜROSU ÇALIŞMALARI
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E - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BÜROSU ÇALIŞMALARI

1. TS EN ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi,  etkili bir Kalite Yönetim Sistemi kurmayı, bu sistemin sorgu-
lanabilir ve sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır.  

Silivri Belediyesi olarak Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimlerine 2009 yılında başlanmış, 2010 yılı ba-
şında Dökümantasyon Eğitimi ve 26-27 Ağustos tarihlerinde de tüm Kalite Birim Sorumlularına Prosesler 
Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi verilmiştir. 

Kalite sürecinde aşağıdaki diğer eğitimler de sırasıyla TSE’den alınacaktır.
 
 1- KYS İç Kalite Tetkiki Eğitimi

 2- İstatistiki Kontrol Eğitimi 

2010 yılı içerisinde kurum içi standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm dökümanlar incelenmiş ve stan-
dart formlar haline getirilmiş, tüm müdürlüklerin prosedürleri oluşturulmaya başlanmış, süreçler hazırlan-
mış, iş akışları çıkartılmıştır. 2011 de dökümantasyon işlemlerinin tamamlanması ile sisteme geçilmesi ve 
2011 yılı sonuna kadar Kalite Belgesi almak üzere TSE’ye başvurulması planlanmaktadır.

2. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 

Kalite çalışmaları kapsamında 2 defa Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı gerçekleştirilmiş,  Stratejik 
Plan ve Performans Programı değerlendirmeleri yapılmış, yaşanan aksaklıklar, sorunlar tespit edilerek 
masaya yatırılmış ve çözüm yolları aranmıştır. 

3. Standart Dosya Planı Çalışmaları

2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Standart Dosya Planı, kurum ve kuruluşların 
iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere 
önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. 

2010 yılı Nisan ayında Standart Dosya Planı çalışmaları başlatılmış, bununla ilgili kurum içi ve kurum 
dışı eğitimler düzenlenmiştir. Tüm birimlerin çalışma konuları tespit edilerek sistem üzerinde uygun kodlar 
tanımlanmış ve kurumda uygulanması sağlanmıştır.

4. İletişim Merkezi Çalışmaları

Hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla,  sistemi sürekli izleyen, aksaklıkları tespit eden, tespitler sonucu 
çözümler üreterek sürekli iyileştiren bir Yönetim Sistemi kurma çalışmalarının bir parçası olarak hayata 
geçirilmesi planlanan İletişim Merkezi’nin kurulması çalışmaları Bilgi İşlem Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 
başlatılmış, Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak bu çalışmaya destek olunmuştur. 

Vatandaşların tüm başvuru, talep ve şikayetlerinin alınıp değerlendirileceği, en doğru şekilde ilgili bi-
rimlere yönlendirileceği ve iletilen başvuru, talep ve şikayetlerin sürekli takip edilerek vatandaşa geri dö-
nüşlerin sağlanacağı bir birim olarak hayata geçirilmesi planlanan İletişim Merkezi’ne gelebilecek başvuru 
konuları tespit edilmiş, alt yapı çalışmaları ve çalışacak kişilerin eğitim süreçlerine başlanmıştır. Şubat 
2011’de hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

5. Evrak Kayıt Bürosu Faaliyetleri

Müdürlüğümüze Ekim ayından bu tarihe kadar 53 adet evrak gelmiş, 38 adet evrak gönderilmiştir. Beyaz 
Programı verilerine göre Evrak Kayıt programı kullanımına yönelik %100 başarı sağlanmıştır.

6.  Diğer Çalışmalar;

Günlük olarak Resmi Gazete takip edilmekte, kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, ilgili birim-
lere mail atılarak bilgilendirme yapılmaktadır. 
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F - KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARI
 
Silivri Kent Konseyi’nin Amacı

Silivri’nin doğasını, tarihini, kültürel mirasını, turizm değerleri ile sosyo-ekonomik yapısı göz önünde 
bulundurarak önceliklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesini sağlamak, katılımcılığı artırıcı, 
demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek, kent halkıyla birlikte eylem planları hazırlamak, çocukların, 
gençlerin, kadınların ve engellilerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak, kentli olma 
ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, kısaca kentle ilgili konularda çalışmalar 
yapmaktır.

Faaliyetler

1. VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

11 Şubat 2010 tarihinde 6. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. En son yapılan genel kurul toplan-
tısında çalışma grupları projelerini sunmuş v toplam 20 projenin uygulaması kabul edilmiştir. Ayrıca genel 
kurul toplantısında Silivri Kent Konseyi altında Kadın Meclisi ve Gençlik Meclislerinin de kurulmasına karar 
verilmiştir. 

2. Alo 174 Güvenli Gıda Hattı Tanıtımı

Çalışmanın amacı; Kamuoyunun gıda tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi, halkın gıda sorunlarıyla 
ilgili olarak ALO GIDA 174 hattını kullanmasının sağlanması, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yeri işlet-
mecilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve kamuoyununun güvenilir gıda tüketimi konusunda bilinçlen-
dirilmesidir. 

Tarım, Hayvancılık ve Denizcilik Çalışma Grubu, Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi işbirliği ile 
“Alo 174 Gıda Hattı” tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Silivri Kaymakamı  Sayın A. Mesut DEMİRKOL, 
Silivri Belediye Başkanı Sayın Özcan IŞIKLAR, Silivri Kent Konseyi Başkanı Sayın Kadir BARAN, Tarım, 
Hayvancılık ve Denizcilik Çalışma Grubu Başkanı ve aynı zamanda İlçe Tarım Müdürü Sayın Hasan GÜ-
VEN ve çalışma grubu üyeleri katılımı ile bir basın açıklaması yapılmıştır. Silivri Belediyesi katkılarıyla 
1000 adet steaker hazırlanarak gıda işletmelerine yapıştırılmıştır. Ayrıca bez afişlerle halka duyurusu ya-
pılmıştır.

3. “Kompozisyon, Resim, Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışmaları” 

Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi ve Silivri Kaymakamlığı işbirliğiyle yürütülen “Kompozisyon, Re-
sim, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması” planlanmış olup, yarışma için eserlerin kabulune başlanmıştır. Silivri 
Belediyesi Yoğurt Festivalinde ödül alan eserler açıklanarak sergilenmiştir. 
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4. 13 Şubat 2010 Tarihinde Bursa’da Yapılan “Kent Konseyleri Buluşuyor” 

13 Şubat 2010 tarihinde Bursa’da yapılan “Kent Konseyleri Buluşuyor” toplantısına Silivri Kent Konseyi 
olarak katılım sağlanmıştır.

5.   Çocuklarımız Sağlıklı Olsun  Etkinliği

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu işbirliğiyle düzenlenen ‘Gebe ve Loğusa-
da Sağlıklı Beslenme’ konulu seminer, Mahalle Evi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

6. Boğluca Deresi Islah Çalışmaları Eylemi

Silivri Kent Konseyi sağlık çalışma grubunun yapmış olduğu boğluca deresi acilen ıslah edilsin eylemi 
gerçekleştirdi.

Kadın Meclisi

Amacımız

Kent Konseyi’nin oluşturduğu geniş temsil yapısını ve yönetişim anlayışını kadınlara ilişkin olarak ger-
çekleştirmek ve kadınların kent yönetimine temel ve eşit ortaklar olarak katılmalarını sağlamaktır.

Kent  Konseyi  Kadın  Meclisi; yönetişim anlayışı içinde din,dil,ırk,kültür,sınıf,eğitim ve düşünce farkı gö-
zetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir 
rol almalarını,demokratik  katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini hedefleyen Kent  Konseyi çatısı  
altında gönüllülük esasına dayalı olarak yapılanmaktır.

Kadınların kent ve kadın ihtiyaç, sorun ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıy-
la politikalar oluşturulması uygulamaların takibi, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının 
geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, 
kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkarak çözüm önerileri ve projeler 
üretilmesi ve bunların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Faaliyetler

1. Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi

Kadın Meclisi’nin bitkisel atık yağların doğaya verdikleri zararı önlemek için başlattıkları kullanılmış yağ-
ların toplanması hızla devam etmektedir.
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2. Bez Torba Kullanımı Projesi

Çevre Düzeni Ve Temizlik Grubumuzun bez torba kullanalım projesini hayata geçirmek amacıyla Kadı-
köy ilçesinde ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.

Kadın Meclisi tarafından hazırlanan  ‘’ Bez Torba ‘’ projesi Belediye Meclisi’ne sunularak meclis kararıyla 
hayata geçirilmiştir.

3. Engellilere Yönelik Faaliyetler

Kadın Meclisimiz ihtiyaç belirtenlere tekerlekli sandalye ve yürüteç hediye etmiştir.

4. İlk Yardım Çalışmaları

Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık ve Sosyal Çalışma Grubu tarafından Silivri Belediyesi ve 
Silivri Hayat Hastanesi ile birlikte gerçekleştirilen ilkyardım konulu “ Kadınlar Hayat Kurtarıyor “ projesi 
26.10.2010 tarihinde Silivri Hayat Hastanesi’nde yapılan toplantı ile basına duyuruldu.

05.10.2010 tarihinde yapılan Pilot Eğitime katılanlara Silivri Kent Konseyi Başkanı Kadir BARAN, Silivri 
Belediye Başkanı Özcan IŞIKLAR ve Hayat Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan YILMAZ-
TÜRK tarafından katılım belgeleri verildi. Ardından 1. grup katılımcılara teorik ve uygulama eğitimi yapıla-
rak projeye başlandı.

Proje Temmuz 2011 tarihine kadar sürecek olup, toplam 1.000 kadına eğitim verilmesini hedeflemekte-
dir. Eğitimler en fazla 20 kişiden oluşan küçük gruplara kısa teorik bilgi ardından suni solunum, kalp masajı 
ve hava yolu açma uygulama eğitimini içermekte olup, toplam 2 saat sürmektedir. Bu eğitimler Silivri’de 
tüm Mahalle ve köylerde uygulanacaktır.

5. Şiir Dinletisi Etkinliği

Silivri Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi Önemli Günler ve Haftalar Çalışma Grubu ortaklığında 
düzenlenen “Günümüz Şairleri Şiir Dinletisi” programı, 21 Ocak 2011 Cuma Günü Silivri Belediyesi Kültür 
Merkezi Yücel Erdem Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. 
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Gençlik Meclisi

Silivri Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Amacı

Silivri Gençlik Meclisi olarak amacımız gençlerimizi kent yönetimine aktif olarak katmak, yaşadıkları kent 
ile ilgili projeler üretmesini sağlayarak hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, tüm bunların yanında sorumlu-
luk bilinçlerini geliştirmek ve özgüven kazanmalarını sağlamaktır. Bizler “sadece geleceğin liderleri değil, 
bugünün de ortaklarıyız” düşüncesi ile gelecekte kentimizde yaşayacak olan gençlere önemli kazanımlar 
bırakmak, daha yaşanılır bir kent yaratma hayali ile yola çıktık. Silivri için hayal ediyor, Silivri için hayalle-
rimizi gerçekleştiriyoruz.

Faaliyetler

1. Huzur Evi Ziyaretleri

Silivri Gençlik Meclisi Kurban Bayramı’nda  yaşlılarımızı yalnız bırakmadı. Silivri Gençlik Meclisi Yürüt-
me Kurulu Üyeleri Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne bağlı hizmet veren Çanta 
Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk  Evi’ni ziyaret ederek yaşlılar ile bayramlaştılar.

2. Fidan Dikimi Çalışmaları

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Silivri Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen 
etkinlikte, Selimpaşa yolu üzerinde belirlenen bir alan, “Öğretmenler Korusu” ilan edildi ve buraya Siliv-
ri’deki her okul için ağaç dikildi. Belirlenen alana öğrencilerle birlikte 100 adet çam fidanı diken Silivrili 
gençler, sertifikalarıyla birlikte koruyu Silivrili öğretmenlere adadı. 

3. Engellilere Yönelik Faaliyetler

Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Silivri Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde, 
“Haydi hem doğamızı koruyalım, hem de engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıralım” sloganıyla 
yürütülen “Plastik Kapak Toplama Kampanyası” hızla devam ediyor.  

Hayata geçirilen bu projeyle, doğada yok olma süresi yaklaşık 1000 yılı alan plastik kapakların toplana-
rak geri dönüşüme kazandırılması ile hem çevrenin korunmasına, hem de engelli vatandaşların yaşamını 
kolaylaştırmaya katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında toplanan her 250 kg plastik kapağa, 1adet tekerlekli sandalye verilecek. Şu ana 
kadar yaklaşık 300 kg plastik kapak toplanan kampanyaya, okullarda öğrenciler ve duyarlı vatandaşlar 
yoğun ilgi gösteriyor. Plastik kapaklar; Silivri Belediye binası, Silivri Belediyesi Mahalle Ek Hizmet binaları 
ve Silivri Kent Konseyi ofisinde (Makbule Yönel İşhanı Kat:2) toplanıyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi 
almak için Alo Geri Dönüşüm 729 00 51/ dahili 1515 numaralı telefon aranarak iletişim kurulabilir.
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4. Gençlik Etkinlikleri

Silivri Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen “Paramı Yönetebiliyorum” isimli eğitim 
programı çerçevesinde, Silivrili gençler kişisel bütçe planlaması, tasarruf ve harcama yönetimi gibi konu-
larda bilgi sahibi oldu.

Habitat için Gençlik Derneği tarafından tüm Türkiye’de düzenlenen “Paramı Yönetebiliyorum” isimli eği-
tim programı, Silivri Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonu ile 29 Ocak Cumartesi Günü Silivri’de 
de gerçekleştirildi. Program, Silivri Kent Konseyi binasındaki eğitim ve toplantı salonunda ücretsiz olarak 
düzenlendi.

Slâyt gösterisi eşliğinde verilen ve tam gün süren eğitimde, Silivrili gençlere; bütçe planlama, kişisel 
bütçe oluşturma, tasarruf, birikim, borçlanma, maddi ve hukuki haklar, kredi ve kredi kartı gibi borçlanma 
ürünleri, banka kartları ve hesaplarının doğru kullanımı gibi konularda bilgiler verildi.

Gün sonunda “Paramı Yönetebiliyorum” sertifikası alan Silivrili gençler, verilen eğitimden ve kazandıkla-
rı bilgilerden oldukça memnun kalırken, eğitimin önümüzdeki haftalarda Silivri merkez ve çeşitli Mahalle-
lerde tekrarlanarak daha çok gence ulaşması hedefleniyor.

5. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Silivri Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Eskileriniz Umut Olsun” kampanyası kapsamında, ikinci el 
giysi, oyuncak ve kitaplar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Silivri Kent Konseyi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası, yeni 
ya da ikinci el her türlü giysi, oyuncak ve kitaplar, sahiplerinden alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kampanya kapsamında siz de bağışta bulunmak istiyorsanız, 0212 728 40 11 numaralı telefondan Si-
livri Kent Konseyi ile iletişime geçebilirsiniz. 



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim

Gülşen Pelin OLCAY
Strateji Geliştirme Müdür V.





2010
FAALİYET RAPORU

Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü



1-FİZİKİ YAPI:

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.
1.2- Hizmet Birimleri:
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binası, Kültür Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, 

Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi, Mahalle Evi, Bilgi ve İnternet Evinde yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün 
faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Müdürlüğümüzün Görevi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevi 5393 ve 5216 sayılı yasalarda tanımlanan hizmetle-

rini sunmaktır. Bu bağlamda müdürlüğümüz yetki alanımız dâhilinde halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük, 
etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, 
kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan 
çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve de-
ğerlendirme yapmak, ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlayarak şikâyete konu olan işin yasalar çerçeve-
sinde en kısa sürede yapılmasını sağlamak ve vatandaşa sonucu bildirmektir. Belediyemiz ile ilgili her türlü 
çalışma ve organizasyonun takip edilerek fotoğraf ve kamera ile görüntülenmesi,  arşivlenmesi, belediye-
mizle ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenleri-
nin hazırlanması, belediyemiz WEB sitesinin güncellenmesi, halkın belediye faaliyetlerinden bilgilenmesi 
için her türlü organizasyonun yapılması, asker aile yardımları, eğitim ve öğretime destek hizmetleri, spora 
yönelik destek hizmetleri, engellilerin diğer vatandaşlar gibi birer birey oldukları bilincini toplumun tüm kat-
manlarına yerleştirmek, bu konuda gerekli çalışma ve programları hazırlamak, kamuoyunu her türlü yazılı 
ve görsel iletişim araçları ile bilgilendirmek, engellilik olasılığına karşı tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve 
bilinç seviyesine ulaştırmak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu 7. maddesinin “v” bendi gereği; 
yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 
yerine getirme görevlerini yürütür.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:
Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar 

dâhilinde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında 

görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcıları’na karşı sorumludur.

HİZMET BİRİM LİSTESİ
SIRA
NO

1

2

3

4

5

6
7

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

Kültür Merkezi

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi
Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi

Mahalle Evi
Bilgi ve İnternet Evi

1

1

1

1

1

1
4

30

58

1.415
250

600

105
40

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo1 : Hizmet Birim Listesi



2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan  117 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

ARAÇ – GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Yazıcı

Tarayıcı

Klima

Fotokopi 

Dvd Player 

Pvc Kaplama Makinesi

Cilt Yapma Makinesi

Fotoğraf Yazıcısı

Faks

Televizyon

Projeksiyon

Hoparlör

Ses Mikseri

Işık Mikseri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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 10

4

 13

3 

1 

2

1

1

3

1

2

1

1

1 
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HALKLA
İLİŞKİLER
BÜROSU

BASIN ve
YAYIN

BÜROSU

GRAFİK
GÖKHAN

KURTULMUŞ
YAŞLI 

KONUKEVİ

YAZI
İŞLERİ

ENGELLİ ve 
YAŞLI KOOR.

MERKEZİ

KÜLTÜR
MERKEZİ

BİLGİ ve
İNTERNET

EVİ

MAHALLE
EVİ

BASIN YAYIN ve 
HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRÜ

Tablo2 : Araç - Gereç Listesi

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü



4- İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu 
Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu
Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

29
1
2

11 Hizmet Alımıyla İstihdam

Memur

Sözleşmeli Memur

İşçi

İlköğretim

Lise

Yüksekokul

Üniversite

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 Yaş ve üzeri

11

12
4

14

7

19

15

80

Grafik 1: İstihdam Durumu Grafiği

Grafik 2: Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Yaş Durumu Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

Müdürlüğümüz; halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkin-
likleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı gruplara sosyal 
amaç kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetleri yerine getirerek Silivri halkının hizmetine 
sunmayı hedeflemektedir.

Bütçe ve Gider Durumu:

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma ora-
nı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediyemizin Stratejik Planında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 2010 yılı hedefleri toplam 

56 adet olarak belirlenmiştir.
Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar 2 kez kurum içi aile bülteni yayınlanacaktır.
2 - 2010 yılı sonuna kadar otobüs şoför ve muavinlerine ortalama 2’şer saat halkla ilişkiler eğitimi ve tüm 

yıl boyunca psikolojik danışma desteği verilecektir.
3 - 2010 yılı sonuna kadar web sitesini ziyaret edenlerin sayısı %10 artırılacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri Bülteni 2 kez yayımlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar çeşitli konularda 5.000 adet broşür, 1.000 adet bez pankart/vinil afiş, 1 adet 

tanıtım filmi hazırlanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar belediyeye ait raket panolar ve billboardlarda yılda 4 kez belediye hizmetler-

inin tanıtımı için afiş hazırlanacaktır
7 - 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Halkdanış Bürosu açılacaktır
8 - 2010 yılı sonuna kadar Açık Kapı İletişim Merkezi Projesi hayata geçirilecektir
9 - 2010 yılı sonuna kadar Başkan Dinliyor Projesi kapsamında 15 günde bir Belediye Başkan’ıyla 

vatandaşlarımızın internet/telefon üzerinden talep/görüşme yapılması sağlanacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar müdürlüklerde 1 müdürlük muhabiri ve bilgi aktarım sorumluluğu sistemi 

kurulacaktır.
11 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri merkezde ve mahallelerde 4 kez Halk Toplantıları düzenlenecektir.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 2.829.300,00 TL 2.567.848,93 TL % 4,68

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ
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Tablo 3 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü

58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 



12  -  2010 yılı sonuna kadar BİMER yoluyla gelen talepler 10 gün içinde %100 oranında sonuçlandırılacaktır.
13 - 2010 yılı sonuna kadar iki kez vatandaş beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Vatandaşın 

Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2010 yılı sonuna kadar % 5 artırılacaktır.
14  - 2010 yılı içerisinde Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetlerle ilgili anket uygulanacaktır.
15 - 2010 yılı sonuna kadar muhtarlarla 4 kez toplantı yapılacaktır.
16 - 2010 yılı sonuna kadar tüm mahalleler Başkan ve Başkan Yardımcıları nezdinde 3’er kez ziyaret 

edilecektir.
17 - 2010 yılı sonuna kadar yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilecek ve yönetim ve birimler 

belediyeyle ilgili çıkan haberler konusunda günlük olarak bilgilendirilecektir.
18 - 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetleriyle ilgili 6 adet basın toplantısı yapılacaktır.
19 - 2010 yılı sonuna kadar günde en az 1 adet basın bülteni çıkarılacaktır.
20 - 2010 yılında Silivri’nin markalaşmasını sağlamak amacıyla yerel ve ulusal bazda Basın Ödülleri 

dağıtılacaktır.
21 - 2010 yılı sonuna kadar dijital basın arşivi oluşturularak belediyeyle ilgili çıkan haberlerin dijital or-

tamda takip edilmesi sağlanacaktır.
22 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl belediyemize başvuran tüm ihtiyaç sahibi çiftler toplu nikâh şöleniyle 

evlendirilecektir.
23 - 2010 yılı sonuna kadar Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi kurulacaktır.
24 - 2010 yılı sonuna kadar toplu sünnet hizmetleri kapsamında başvuran tüm ihtiyaç sahibi çocukların 

sünnet edilmesi sağlanacaktır.
25 - 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Bilgi ve Kültür Evi faaliyete geçirilecektir.
26 - 2010 yılı sonuna Yaz Spor Okulları açılacak ve Yaz Spor Okulları memnuniyet oranı %90’a 

çıkarılacaktır.
27 - 2010 yılında Zafer Bayramı’nda ve Cumhuriyet Bayramı’nda Zafer Takı Kurulması, Cumhuriyet 

Bayramı’nı, Cumhuriyet Yürüyüşü, Konseri ve Cumhuriyet Balosu’yla kutlanması sağlanacaktır.
28 - 2010 yılı sonuna kadar Gıda ve İhtiyaç Bankası oluşturulması projesi hayata geçirilecektir.
29 - 2010 yılı sonuna kadar 4109 sayılı asker ailesi kapsamında yardım almak için belediyemize başvu-

ran vatandaşlarımızın başvurularının %100’ü 45 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
30 - 2010yılı sonuna kadar amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilecektir.
31 - 2010 yılında Cumhuriyet Bayramı ve Şeker Bayramı olmak üzere 250 yoksul çocuk 2 kez giydirile-

cektir.
32 - 2010 yılında maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin tümüne eğitim yılı ba-

şında kırtasiye ve giyecek yardımı yapılacaktır.
33 - 2010 yılında dershanelerle işbirliği içinde uzman desteğiyle üniversite tercihi yapılması sağlanacak-

tır.
34 - 2010 yılı sonuna kadar okul öncesi çocuklarının sosyalleşmesine yönelik kültür, spor ve danışman-

lık hizmetleri vermek amacıyla Çocuk Kulübü kurulacaktır.
35 - 2010 yılında kadar her yıl İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği ile okuma-yazma bilmeyen yetiş-

kinlere Bilgi ve Kültür Evlerinde talep eden tüm yetişkinler için kurs açılacaktır.
36 - 2010 yılı sonuna kadar 4 adet konferans-seminer yapılacaktır.
37 - 2010 yılı sonuna kadar STK’ların etkinlik, yer tahsisi vb. talepleri %100 karşılanacaktır.
38 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl 1 adet Silivri ve Silivri Belediyesiyle ilgili kültürel yayın çıkarılacaktır.
39 - 2010 yılı sonuna kadar 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.
40 - 2010 yılında 4–8 Mart Kadın Şenliği kadın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
41 - 2010 yılında 2 adet “Yerel Tarih Araştırması” projesine destek verilecektir.
42 - 2010 yılında 2 kez Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için günlük turlar düzenlenecektir.
43 - 2010 yılı sonuna kadar “Sözlü Tarih Projesi” hayata geçirilecektir.
44 - 2010 yılında Satranç Federasyonu’yla işbirliği içerisinde 1 adet satranç turnuvası düzenlenecektir.
45 - 2010 yılında 1 adet Gençlik ve Spor Festivali (konser, sergi, imza günü, konferans, panel, film gös-

terisi, tiyatro oyunları, gençlik yürüyüşü) düzenlenecektir.
46 - 2010 yılında 2 kez Doğa Yürüyüşü Etkinliği düzenlenecektir.
47 - 2010 yılında çiftçilerimizi organik tarımla ilgili bilgilendirmek ve özendirmek amacıyla 3 adet seminer 

verilecektir.
48 - 2010 yılında Domates Festivali düzenlenecektir.
49 - 2010 yılı içerisinde Yoğurt Festivali düzenlenecektir
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50 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri Tarihi Eserler Gezi Haritası çıkarılacak ve 2 kez tarihçi-gazeteci ve 
yazarların katılımıyla günübirlik tarih gezisi düzenlenecektir.

51 - 2010 yılı sonuna kadar  4 kez genel halk sağlığı uzmanlarının katılacağı ( genel sağlık, aile planla-
ması, bulaşıcı hastalıklar vb. konularda) seminer ve konferanslar verilecektir.

52 - 2010 yılında tüm ilköğretim okullarında ve muhtarlıklarda genel sağlık ve diş sağlığı taraması ger-
çekleştirilecektir.

53 - 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi kurulacaktır.
54 - 2010 yılı sonuna kadar Kan Bilgi Bankası oluşturulacak ve acil durumlarda aranan kan grubundaki 

vatandaşlara SMS’le ve bizzat ulaşılarak hastanın bulunduğu kuruma götürülmesi sağlanacaktır.
55 - 2010 yılında çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde STK işbirliğiyle Kıyı Temizliği Şenliği gerçekleş-

tirilecektir.
56 - 2010 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az bir kere çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir.

2 - Performans Sonuçları:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planı’nda belirtilen, 56 
hedefinden 43 tanesi gerçekleştirmiştir. 13 hedef süreçlerine devam etmektedir.

3 - GERÇEKLEŞMEYEN HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar otobüs şoför ve muavinlerine ortalama 2’şer saat halkla ilişkiler eğitimi 
ve tüm yıl boyunca psikolojik danışma desteği verilecektir.

Silivri Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 250 çalışan kişisi için çalışma programı hazırlanmış ve 
Kooperatif Başkanlığına sunulmuştur. İETT’den onay beklenildiği için proje çalışması bekletilmektedir.

2 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl 2 kez kurum içi aile bülteni yayınlanacaktır.

Kurumsal Bülten dahilinde personel bilgilerine yer verilmektedir.

3 - 2010 yılı sonuna kadar Başkan Dinliyor Projesi kapsamında 15 günde bir başkanla vatandaş-
larımızın internet/telefon üzerinden talep/görüşme yapılması sağlanacaktır.

Yapılan halk toplantılarıyla vatandaşla karşılıklı görüşme sağlandığından sanal ortamda görüşme tercih 
edilmemiştir.

4 - 2010 yılı içerisinde Web sitesinde ayda bir belirli proje ve hizmetlerle ilgili anket uygulanacaktır.

Yıl sonunda yapılan genel değerlendirme anketi bu çalışmanın yapılmasında yol gösterici olacaktır.

5 - 2010 yılında Silivri’nin markalaşmasını sağlamak amacıyla her yıl yerel ve ulusal bazda Basın 
Ödülleri dağıtılacaktır.

2010 yılında bu faaliyete yönelik süreç devam etmektedir

6 - 2010 yılı sonuna kadar okul öncesi çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla kültür, spor ve 
danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla Çocuk Kulübü kurulacaktır.

2010 yılında Kültür Merkezimizin yeni faaliyete geçmesi nedeniyle hedefimiz 2011 yılında 
gerçekleştirilecektir.

7 - 2010 yılında kadar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği çerçevesinde Okuma-yazma bilmey-
en yetişkinlere Bilgi ve Kültür Evlerinde talep eden tüm yetişkinler için kurs açılacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit çalışmaları yapıldığından kurs başladığında destek veri-
lecektir.
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8. 2010 yılı sonuna kadar 3 merkezde 16 adet yazlık sinema gösterisi yapılacaktır.

Bu faaliyet için yeterli ödenek olmadığından, 2011 yılı için çalışmalar yapılmaktadır.

9 - 2010 yılında 2 kez Silivri’deki tarihi eserlerin gezilmesi için günlük turlar düzenlenecektir.

Tarihi envanter çalışmaları tamamlandığında hedef gerçekleştirilecektir.

10 - 2010 yılı sonuna kadar Sözlü Tarih Projesi hayata geçirilecektir.

Bu faaliyeti kapsayacak şekilde belgesel yarışması düzenlenmiş, katılımcı sayısı az olduğu için hedef 
2011 yılına sarkmıştır.

11 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri Tarihi Eserler Gezi Haritası çıkarılacak ve 2 kez tarihçi-gazeteci 
ve yazarların katılımıyla günübirlik tarih gezisi düzenlenecektir.

Tarihi envanter çalışmaları tamamlandığında hedef gerçekleştirilecektir.

12 - 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi kurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliği uygulaması başlamasından sonra mevcut anne çocuk sağlığı 
merkezi uygulamalarının dikey olarak aile hekimliği tarafından yürütülmesi söz konusu olduğundan uygu-
lamaların netlik kazanabilmesi durumuna kadar bekletilmektedir.

13 - 2010 yılı sonuna kadar Kan Bilgi Bankası oluşturulacak ve acil durumlarda aranan kan gru-
bundaki vatandaşlara SMS’le ve bizzat ulaşılarak hastanın bulunduğu kuruma götürülmesi sağla-
nacaktır.

Silivri Belediyesi ile Kızılay arasında imzalanan protokolle İstanbul’un ilk ve tek kan alma birimi oluştu-
rulacaktır.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi,  2010 yılında Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler 
elde edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını 
değerlendirmiştir.

Buna göre Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin % 78’i gerçekleş-
miş; % 22’si süreçlerinde devam etmektedir.

Gerçekleşen

Devam Eden

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği
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IV - DİĞER FAALİYETLER

A - SOSYAL YARDIMLAR

B - ENGELLİ VE YAŞLI KOORDİNASYON MERKEZİ ve
GÖKHAN KURTULMUŞ YAŞLI KONUKEVİ

1 - Asker aile yardımları  
İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç asker ailelerinin başvuruları alınıp, yapılan araştırmalar sonucunda 

Encümen kararıyla 105 aileye maaş bağlanmıştır. 
2 - Eğitim ve Öğretime Destek Hizmetleri
Kırtasiye Yardımı
İlçemizde yaşayan mağdur durumda bulunan öğrencilerimize okul forması ve kırtasiye malzemesi des-

teği verilmiştir.
Akıllı Tahta Projesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 60 devlet okuluna akıllı tahta sistemi hediye edilmiştir. 
Lojistik Destek
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın tümüne özel gün ve hafta etkinliklerinde her türlü 

destek sağlanmıştır.
3 - Silivri Okuyor Kampanyası
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenen Silivri Okuyor Kampanyası dahilinde proje tanıtım görsel-

leri ve öğrencilere 2500 adet kitap hediye edilmiştir.
4 - Spora Yönelik Destek Hizmetleri
Amatör Spor Kulüpleri: Silivri’yi İstanbul Süper Amatör Küme, I. Amatör Küme ve II. Amatör Küme’de 

temsil eden 18 kulübe toplamda 324 takım forma ve antrenman malzemesi ve malzeme desteği verilmiştir.

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nde % 40 ve üzeri engelli olanlar ile 65 yaş üzerinde bulunan 
yardıma muhtaç vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nin birinci önceliği, rehabilitasyon hizmeti vermekten çok; ki-
şilerin rehabilite olmalarını sağlamak için neler yapılmalıdır, kişiler nerelere yönlendirilmelidir sorularına 
yanıt bulmak; dolayısıyla rehabilitasyon sürecini koordine etmektir. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, 
koordinasyon süreci içersinde, rehabilitasyona destek sunacak hizmetleri de Silivri halkına sunmaktadır.

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Silivri’de bulunan hasta vatandaşlarımıza da hasta Nakil Ambu-
lansı ile hizmet vererek bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için hizmet vermektedir.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konukevi, 
başvuru yapan sosyal veya ekonomik yoksunluk içersinde bulunan; kendi özbakımını yapabilen 65 yaş 
üzeri vatandaşların, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ihtiyaçlarını gidermek üzere faaliyet gös-
termektedir. Bu doğrultuda yaşlıların 3 öğün yemeklerinin verilmesi, sürekli sıcak su bulunan her odadaki 
banyo ile hijyenlerinin sağlanması, sağlık takiplerinin yapılması; gerekli durumlarda hastaneye ulaşımla-
rını sağlamak ve refakat edilmesi, psikolojik destek sunulması, fizik tedavi gereken yaşlılara fizyoterapist 
eşliğinde egzersiz programı uygulanması ve sosyal aktiviteler düzenlenmesi gibi hizmetler sunulmaktadır.

Bu doğrultuda 2010 yılı içersinde 4 bayan 21 erkek olmak üzere toplam 25 kişiye bu hizmetler sunul-
muştur.
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HİZMET ALAN KAYITLI KİŞİ SAYISI (ENGELLİ ) : 1.150  
HİZMET ALAN KAYITLI KİŞİ SAYISI (YAŞLI ) :    600

İletişim İçersinde Olunan Resmi Kurumlar, Sağlık kurumları,  S.T.K. vb. Kurumlar :      83
Resmi Kurumlar, Sağlık kurumları, S.T.K. vb. Kurumlara Yönlendirilen Kişi Sayısı  :    359
Tekerlekli Sandalye İhtiyacı Karşılanan Kişi Sayısı     :      36
Engelli Raporuna Yönlendirilen Kişi Sayısı      :    692
Düzenlenen Sosyal Aktivite         :      16
Evinde İhtiyaç Tespiti Yapılan Kişi Sayısı        :    412
Evde Bakım Maaşı Çıkarılan Kişi Sayısı       :    202
Beyaz Kart Çıkarılan Kişi Sayısı        :    154
Engelli Kartı Çıkarılan Kişi Sayısı        :      81
İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı         :      22
Sosyal Güvence Hakkı Kazandırılan Kişi Sayısı      :    109
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Engelli Sayısı     :    376
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Yaşlı Sayısı     :      81
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Diğer Kişilerin Sayısı    :    322
Aile Danışmanlığı Verilen Kişi Sayısı       :    371
Bilgilendirme Eğitimi Verilen Kişi Sayısı       :    113
Eğitim Alan Öğrenci Sayısı         :      87
Özel Eğitimde Düzenlenen Seans Sayısı                 : 1.274
Grup Eğitiminde Düzenlenen Seans Sayısı      :    661
Fizik Tedavi Hizmeti Verilen Engelli Sayısı       :    701
Fizik Tedavi Hizmeti Verilen Yaşlı Sayısı                  :    172
Fizik Tedavide Düzenlenen Seans Sayısı                 : 1.224
Evde Sağlık Takibi Yapılan Kişi Sayısı       :    251
Kurumda Sağlık Takibi Yapılan Kişi                   : 1.281
Hastanede Refakat Edilen Yaşlı Sayısı        :    253
Beldelerde Sağlık Kontrolü Yapılan Kişi Sayısı       : 1.922
Temizlik Yapılan Hane Sayısı        :    179
Temizliği Yapılan Kişi Sayısı         :    158
Kuruma Hizmet Almak İçin Ücretsiz Getirilen Kişi Sayısı     : 1.774
Evden Hastaneye Nakli Yapılan Kişi Sayısı      :    767
Hastaneden Eve Nakli Yapılan Kişi Sayısı       :    613
Hastaneden Hastaneye Nakli Yapılan Kişi Sayısı      :      45
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C - MİMARSİNAN MAHALLE EVİ HİZMETLERİ

Mahalle evi belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaların yürütüleceği; mahallelinin sorun ve çözüm 
önerilerini iletebileceği ve belediye yetkilileri ile görüşebilecekleri; uzmanların belirlediği konularda eğitim 
alabilecekleri, çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek aynı zamanda sosyal bir mekan olarak kullanabilecek-
leri bir merkez olacaktır. Mahalle Evi bu amaçla kurulmustur. Belediye olarak sosyal sorumluluk bilincin-
de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Mahalle ölçeğinde oluşturulacak üyeleri ile öncelikleri belirlemek, 
mahalle halkıyla birlikte eylem planları hazırlamak, çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin aktif 
katılımlarını sağlamak, kentli olma ve kentlilik bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

El Sanatları Kursu : 60 kişi 
Tel Kırma Kursu : 22 kişi ile düzenli olarak gerçekleşmektedir.

01 Ekim 2010 tarihinde New Center AVM’de Mimarsinan Mahalle Evi El Sanatları Kursu öğrencilerinin 
hazırladıkları ürünlerle ilgili El Sanatları ve Tasarım Sergisi düzenlendi.

Haftanın belirli günlerinde ;
Aile’nin çocukların okul başarısındaki önemi ile ilgili eğitim, psikolojik danışmanlık hizmeti, gebelik ve 

loğusalık döneminde dengeli beslenme eğitimi, sağlık taraması (şeker, tansiyon, kolesterol), ilk yardım 
eğitimi, ingilizce kursu, resim kursu düzenlenmiştir.

D - BİLGİ EVİ VE İNTERNET EVİ 

İnternet ve Bilgi evi
18 yaş altı öğrencilerimize huzurlu ve güvenli bir ortamda etüt,ders ve ödev araştırmalarına katkı sağla-

mak ve artan zamanlarında kişisel gelişim oyunlarına yönlendirerek, bilinçli birey yetiştirme yolunda emin 
adımlarımızla yürümekteyiz.

İnternet ve Bilgi Evi’nde yürütülen hizmetler aşağıdaki gibidir.
— Ödev ve araştırmalarda yazıcı çıktısı veya CD - DVD ortamında bilgiler verilmektedir.
— Belediyemiz hakkında hizmet sorunlarının çözülmesi takibini yürütmekteyiz.
— Emniyet işlemleri (pasaport, ehliyet ve evrak randevuları)
— SGK işlemleri (hizmet dökümü, emeklilik işlemleri çıktıları)
— Yeşil Kart evrak çıktıları
— Hastane randevuları ve hizmet dökümleri

2010 yılı toplam üye sayısı   : 3.045
Büyükçavuşlu internet evi üye sayısı  :    200
Kadıköy internet evi üye sayısı  :    100



E - SİLİVRİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ

  Kültür Merkezinde eğitim alan kursiyer sayısı

GİTAR

KEMAN

UD

BAĞLAMA

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

YETİŞKİN RESİM

ÇOCUK RESİM

BALE

MODERN DANS

PLATES, STEP, AEROBİK

EBRU

VİTRAY, MOZAİK, HAT

AHŞAP, SERAMİK, CAM BOYAMA

ELDE KURDELE İŞİ

TEL KIRMA-TELKARİ (GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ)

312

152

11

93

52

40

142

254

277

343

279

38

41

18

36

25

KURSİYER 
SAYISI EĞİTİM ALANLARI

88

YETİŞKİN TİYATRO

ÇOCUK TİYATRO

MODEN HALK DANSLARI-HALK OYUNLARI

FOTOĞRAFÇILIK

GRAFİK TASARIM

82

176

436

113

12



Ocak 2010
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Halk Oyunları Ekibi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Etiknlikleri kapsamın-

da sahne aldı.
Şubat 2010
Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 7 nolu ceza infaz kurumu konseri gerçekleştirildi.
Türk Sanat Müziği Korosu Kavaklı Mahalle Konseri – Kavaklı Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde fotoğrafçılık kulübü oluşturuldu
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi  bünyesinde kurulan fotoğrafçılık kulübü tarafından Selimpaşa 

Mahallesi’ne gezi düzenlendi.
Mart 2010
Yerel sanatçılar çalıştayı gerçekleştirildi. Yerel sanatçılar çalıştayı sonuç bildirgesi hazırlama toplantısı 

yapıldı.
Dünya tiyatrolar günü dolayısı ile Silivri Belediyesi Kültür Merkezi  tiyatro kursiyerlerine 100 adet dünya 

klasiklerinden oluşan kitap dağıtıldı. (Kavaklı ve Merkez)
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu 3 ve 4 nolu cezaevinde “Acil Servis” isimli oyunu ser-

giledi.
Nisan 2010
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu Kiptaş Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda “Acil Servis” 

İsimli Oyunu Sergiledi
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Tiyatrosu Ekibi Kiptaş Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda “Tiyat-

rovizyon” isimli oyunu sergiledi.
Türk Sanat Müziği Korosu Değirmenköy Mahalle konseri düzenlendi.
Mayıs 2010
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi yıl sonu etkinlikleri Silivri sahili kordon boyunda sergilendi.
Dolma Bahçe Sarayı ve Topkapı Panorama Müzesi Müzeler Haftası nedeniyle ziyaret edildi.
İstanbul Deniz Müzesinde Ressam Refik AZİZOV ve Ressam Sakit MAHMUDOV’un sergileri ziyaret 

edildi.
Haziran 2010
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Silivri sahilinde konser verdi.
Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi Silivri sahilinde “Acil Servis” isimli oyunu sergiledi.
Temmuz 2010
Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ve Silivri kent konseyi tarafından organize edilen ödüllü kompo-

zisyon, fotoğrafçılık ve yağlı boya-akrilik resim yarışması düzenlendi.
Ekim 2010
New Center AVM’de Silivri Belediyesi Sanat Galerisi açıldı. İlk sergi Silivri Belediyesi Kültür Merkezi 

yetişkin resim kursiyerleri tarafından açıldı.
Aralık 2010
6 nolu ceza infaz kurumunda Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Türk Sanat Müziği korosu konser verdi.
*New Center AVM’ de bulunan Silivri Belediyesi Sanat Galerisinde Silivri Belediyesi Kültür Merkezi fo-

toğrafçılık kursiyerleri tarafından “Silivri’nin Yüzleri” fotoğraf sergisi düzenlendi.
*Kurum ve kuruluşların kültür, sanat alanında kullanılmak üzere yer talepleri %100 karşılandı.

Yapılan Faaliyetler
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— Dini günlerde ve bayramlarda görsel tasarım ve mesajlarla ilçe halkımızın günü kutlandı.
— Ramazan etkinlikleri kapsamında ud konseri ve ney dinletisi ile beraber ebru gösterisi düzenlendi. 
— Ramazan etkinlikleri kapsamında ortaoyunu gösterimi gerçekleştirildi.
— Meddah gösterisi ve gitar dinletisi düzenlendi
— Etkinlikler sırasında animasyon ekipleri şerbet ve kâğıt helva ikramında bulundu.
— Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi ve personele iftar yemeği 

organize edildi.
— 9 Eylül Ramazan etkinlikleri kapsamında Çanta Mahallemizde Sunay Akın ile Mahya Işıkları isimli 

program organize edildi.
— Ramazan ayı boyunca merkez ve mahallere İstanbul cami gezileri organize edildi.

1 - 10 Ocak 2010 Çalışan Gazeteciler Gününde Gazeteci Yazar A. Hakan COŞKUN’ un katılımıyla kut-
lama programı organize edildi. 

2 - 4–8 Mart tarih aralığında Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın şenliği organize edildi.
3 - 16 Mart 2010 tarihinde Yaşlılar Haftası sebebiyle kutlama yemeği organize edildi ve hediyeler verildi.
4 - 18 Mart 2010 Çanakkale Zaferi 95. yıldönümü nedeniyle gazi ve şehit ailelerine Çanakkale gezisi 

organize edildi.
5 - 9 Mayıs 2010 Anneler Günü kutlama programı organize edildi.
6 - 12 Mayıs 2010 Dünya Hemşireler günü kutlama ziyaretleri organize edildi.
7 - 14 Mayıs 2010 Dünya Çiftçiler günü kutlama etkinliklerine destek verildi.
8 - 19 Mayıs 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortaklığında 19 Mayıs Gençlik Şöleni organize edildi.
9 - 21 Mayıs 2010 Dünya Süt günü etkinliği kutlama programı organize edildi.
10 - 20 Haziran 2010 Babalar Günü kutlama programı organize edildi.
11 - 1 Temmuz 2010 Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlama törenine destek verildi.
12 - 24 Temmuz 2010 Basın Sansürü Kaldırılışının 102. yılı kutlama programı organize edildi
13 - 19 Eylül 2010 Gaziler Günü kutlama törenine destek verildi.  
14 - 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayramı 87. yıl  kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Balosu organize 

edildi.
15 - 08 Aralık 2010 Engelliler Günü kutlama yemeği organize edildi. 
16 - 24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü Kutlamaları kapsamında okul ziyaretleri ve 1100 öğretmene 

hediye dağıtımı organize edildi. 
17 - 17 Aralık 2010 aşure ayı dolayısıyla 24 camide 10.000 adet aşure dağıtımı organize edildi.

F - RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

G - ÖZEL GÜN VE HAFTALAR 
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1 - Kent Konseyi ortaklığında engelli bireylere yönelik satranç kursu gerçekleştirildi.
2 - İlçemiz halkı için ücretsiz göz taraması yapıldı. Proje kapsamında 3500 kişi hizmetten faydalandı.
3 - 22-24 Nisan 2010 Türkiye Özel Sporcular Derneği ortaklığında 9 ülkeden toplam 10 takım 120 spor-

cunun katılımıyla Uluslararası Özel Olimpiyatlar 2010 Avrupa Gençler Karma Futbol Turnuvası düzenlen-
miştir.

4 - 6 Mayıs 2010 Hıdrellez Bahar Bayramı etkinliği organize edildi.
5 - 16 Mayıs  Büyükçavuşlu Bilgi Ve İnternet Evi açılışı gerçekleştirildi.
6 - 1 Haziran 2010 gece pazarı açılışı organize edildi. 
7 - 4-7 Haziran Saraybosna Starigrad  kardeş şehir protokolü hazırlık çalışmaları yapıldı.
8 - 10 Haziran 2010 Nazım Hikmet Ran’ı anma programı organize edildi.
9 - 21 Haziran 2010 tarihinde ilçemizde açılışı gerçekleştirilen yaz spor okulları kapanışı 26 Ağustos 

2010 tarihinde düzenlendi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, taekwondo ve engellilere yönelik eğitsel 
oyunlar branşlarında eğitim verilen yaz spor okullarımızda 2000’e yakın 08-16 yaş grubu öğrenci eğitim 
görmüştür. Aynı zamanda her mahallemizde sabah sporu etkinlikleri düzenlenmiştir.  

10 - 22 Haziran Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi araç devir teslim töreni organize edildi.
11 - 26 Haziran 2010 Engelli SandalyeTeslim Töreni organize edildi.
12 - 4 Temmuz 2010 ADD ortaklığında Kültür –Sanat etkinlikleri organize edildi. 
13 - 30 Temmuz-8 Ağustos 2010 tarih aralığında büyükler ve küçükler kategorisi olmak üzere toplam 22 

takımın yarıştığı 14. Geleneksel Selimpaşa Mahallesi Basketbol Turnuvası organize edildi
14 - 4  Ağustos 2010 organik pazar açılış töreni organize edildi.
15 - 6-9 Ağustos 2010 Dünya Gençlik Kongresi programı organize edildi.
16 - 29 Ağustos 2010 Farklı Gelişen Bireyler Derneği ortaklığında özel eğitim gören bireylerin sergilediği 

tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi.
17 - 01 Ekim 2010 New Center  AVM de açılışı yapılan Sanat Galerisi Ve Mahalle Evi eserleri sergisinin 

açılış töreni organize edildi. 
18 - 02 Ekim 2010 balık, balıkçılar ve sektörün sorunlarına çözüm bulmaya ilişkin düzenlenen panel ve 

03 Ekim’de de Silivri Dalgakıran Mevkii’nde düzenlenen Ödüllü Balık Tutma Yarışması etkinliğine destek 
verildi. 

19 - 6-7 Ekim 2010 tarihlerinde 3 periyotta gerçekleşen 157 esnafın katılımıyla hijyen semineri etkinliği 
Veteriner Hekimliği ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

20 - Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezince yapılan sağlık taramalarının duyuru çalışmaları yapıldı. 
21 - 12 Kasım 2010 Mimarsinan Spor Tesisleri açılış töreni organize edildi.
22 - 29 Kasım 2010 Muhtarlar Derneği toplantısı katılım ve raporlama çalışması gerçekleştirildi. 
23 - 08 Aralık 2010 Kadıköy Düğün Salonu açılış töreni organize edildi. 
24 - 20 Aralık 2010 B.Çavuşlu ek hizmet binasında Atatürk sergisi açılışı ve Düğün Salonu temel atma 

töreni organize edildi
25 - Değirmenköy, Ortaköy, Selimpaşa, Çanta, Gümüşyaka Mahallelerimizde Mahalle Konseyi Halk 

Toplantıları gerçekleştirildi.

H - SOSYAL ETKİNLİKLER
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1 - 8 Mayıs 2010 Ortaköy Börek Festivaline  mübadele döneminde Silivri bölgesinden göç etmiş Ptolo-
maida, Kozani ve Kavala bölgesinden gelen Yunan komşularımız eşlik etti. Türkiye- Yunanistan Takımla-
rı arasında düzenlenen Veteran Maçının ardından Ortaköy Mahallesi’nde bulunan kadınların katılımıyla 
gerçekleştirilen Börek Yarışmasında 70 tepsi börek birinci olmak için yarıştı. Festival Yunan Dansları ve 
konserle son buldu.

2 - 2 Temmuz 2010 Gümüşyaka 1. Yaz Şenliği’nin gündüz programında çocuklar balon adam, tahta 
bacak ve palyaçolarla oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi. Akşam programı konserlerle devam etti.

3 - 10 Temmuz 2010 Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne 12 kategoride farklı illerden toplam 200 
güreşçi katıldı.  

4 - 16-17-18 Temmuz 2010 tarih aralığında 8 Ülkeden 250 misafirin katılımıyla uluslar arası bir etkinliğe 
dönüşen 49. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gündüz satranç ve 
tavla yarışmaları, bisiklet yarışması, yemek yarışması, yelken yarışmaları organize edildi. Akşamları halk 
oyunları gösterileri, yoğurt yeme yarışması ve çeşitli konserler organize edildi.

5 - 22 Temmuz 2010 Gazitepe Mahallemizde 2. Amatör Küme’den 1. Amatör Küme’ye yükselen Orta-
köyspor, Mimarsinanspor ve Gazitepespor Kulüplerine kutlama gecesi organize edildi.

I - FESTİVAL ETKİNLİKLERİ
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6 - 15 Ağustos 2010 Değirmenköy Domates Festivali organize edildi. 25.’si gerçekleşen Geleneksel De-
ğirmenköy Domates Festivalinde en iyi domates üreticisi ve domates güzeli yarışması, halk oyunları ekibi 
gösterisi ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu.

7 - 2010 yılında farklı tarihlerde toplamda 7 kez basın toplantısı organize edildi. 
8 - 476 haber bülteni hazırlanarak yerel ve ulusal basına servis edildi. Çıkan haberler dijital ortamda ve 

klasörde arşivlendi.
9 - 740 haber bülteni ulusal basında yayınlandı.
10 - Gerçekleştirilen tüm etkinliklerin kayıt montaj ve web sitemizde yayınlanması çalışmaları gerçek-

leştirildi. 
11 - Kurumumuz müdürlüklerinin yürüttüğü projelerin tanıtım broşürleri tasarım, dağıtım ve duyuru ça-

lışmaları gerçekleştirildi. 
12 - 2010 yılı içerisinde taziye, doğum günü, etkinlik, bilgi ve duyuru amaçlı 965.290 adet sms gönderimi 

yapıldı.

  Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı:

Bilgi edinme başvurusu toplamı

Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişimi sağlanan başvuru sayısı

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

Reddedilen başvurular

Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvurular

Yazılı olarak yapılan başvuru sayısı

E-posta ile yapılan başvuru sayısı

BİMER başvuru sayısı

Olumlu cevaplanan BİMER başvuru sayısı
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-
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-
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Meral TÜRKMEN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.



2010
FAALİYET RAPORU

Bilgi İşlem
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüzün Görevi:

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve 
Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğ-
rultusunda; Silivri Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç 
duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, 
nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan, 
Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine 
etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye otomasyonunun her an faal 
ve yedekli olmasını sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araş-
tırmaları yapılmasını sağlamaktan, kent bilgi sistemi çalışmalarını koordine etmekten, bilgi sistemlerine 
ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktan sorumludur. Beledi-
ye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle 
belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

1 - Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarım-
larını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek, 

2 - Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını be-
lirlemek, 

3 - Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve 
onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen 
hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, 

4 - Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, 
buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak, 

5 - Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi 
ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak, 

6 - İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygula-
yıcılarının eğitimini sağlamak, 

7 - Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş ve 
önerilerde bulunmak, 

8 - Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı 
olmak ve koordinasyonu sağlamak, 

9 - İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli 
her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak, 

10 - Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştir-
mek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,

11 - Üst Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak, 
12 - Belediyenin bilgi işlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiya-

cını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak, 
13 - Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda 

işbirliği yapmak, 
14 - Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak teçhizat ve programların alınma-

sında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve 
aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt 
altında tutmak ve onaya sunmak, 

15 - Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak, 
16 - Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak,
17 - Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, iş verimini artırmak, zaman 

kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 
stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak. 

18 - Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malze-
meleri temin ettirmek. 
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B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

19 - Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak.

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar da-
hilinde yetkilidir.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

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

1 - FİZİKİ YAPI

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüzde bulunan 1 araç Belediyemizin demirbaş aracıdır.

1.2- Hizmet Birimleri:

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Ana Hizmet Binası’ndaki ofiste yürütülmektedir. Ayrıca Kent 
Bilgi Sistemi geçici olarak Kariyer ve İstihdam Ofisi’nin bir odasında faaliyet göstermektedir. Müdürlüğü-
müzün yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu

Tablo 2: Hizmet Birimleri

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1 Kapalı Kasa Kamyonet √ 1 1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Müdür Odası

Teknik Oda

Server Odası

Kent Bilgi Sistemi

1

1

1

1

20

45

8

12

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan muhtelif araç-gereç listesi aşağıdaki gibidir.

TEKNİK SERVİS
WEB

TASARIM YAZILIM KBS

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRÜ

Tablo 3: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

Masaüstü Bilgisayar

Dizüstü Bilgisayar

Yazıcı

Tarayıcı

Klima

Lcd Tv

Projeksiyon Cihazı

Perde

10

3

2

1

5

1

2

3

SAYISICİNSİ
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Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel İstihdam Durumu Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

1

2

22

4

Sözleşmeli Memmur

İşçi

Hizmet Alımı

Kadrolu İşçi

Memur

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 50

Lise

Ön Lisans

Lisans

1

2

8

1

2

3

5
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Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



Müdürlüğümüz Silivri Belediye Meclisi’nce onaylanmış görev ve çalışma yönetmeliğinde yer alan temel 
görev, yetki ve sorumluluklara ek olarak, birimi teknik servis olmanın ötesine taşıyarak, her türlü bilgi ve 
verinin gerek Yönetim Bilgi Sistemi’ne (MIS’e), gerekse de Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (GIS’e) işlenmesini 
sağlamak ve bunu bir kurum kültürü haline getirmek hedefindedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü, MIS ve GIS 
veritabanlarının dinamik, güncel ve yaşayan organizmalar olmasını sağlayarak, üst yönetimin birimleri 
ve birimlerin de kendilerini sorgulayabilir, kontrol edebilir, geçmiş verilerden hareketle geleceğini plan-
layabilir ve öngörebilir hale getirilmesi için birimlerle birebir çalışmalara başlamıştır. 2010 yılı içerisinde 
MIS’te bulunan ve aktif olarak kullanılmayan tüm modüllerin kullanıma başlanması için birimlerle bire bir 
çalışmalara başlanmıştır ve bu çalışma 2011 yılı içerisinde de devam edecek, bu esnada ortaya çıkan yeni 
rapor formatları ile, mevcut modüllerde ihtiyaç duyulan veri giriş alanların eklenmesi için hizmet sağlayıcısı 
ile çalışmalar gerçekleştirilecektir. 2-3 yıllık bir veri birikimi sonrasında, kurum kendi performansını MIS 
üzerinden sorgulayabilir hale gelecektir. Böylelikle, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) için de bir veri tabanı 
oluşmuş olacaktır. Sürekli kayıt altına alınan performans göstergeleri ile kurumun kalite yönetim sistemini 
kontrol atında tutması, düzeltici önleyici faaliyetleri ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini planlaması mümkün 
olacaktır.

2 - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ

Bütçe ve Gider Durumu:

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Belediyemizin Stratejik Planında Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 10 adet olarak 
belirlenmiştir.

Faaliyet ve  hizmetler  bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

Tablo 4: Bütçe Bilgileri

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

BÜTÇE ve GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 932.602,47 TL 802.913,47 TL % 1,46

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ
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2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

  1 - 2010 yılı sonuna kadar bilgisayarların  %10’u yenilenecek ve %10’unun da kapasitesi artırılacaktır.
  2 - 2010 yılı sonuna kadar yazıcıların %2’si yenilenecektir.
  3 - 2010 yılı sonuna kadar donanımla ilgili çalışanlardan gelen talepler ortalama 2 gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.
  4 - 2010 yılı sonuna kadar kablolarda numaralandırma çalışması yapılacaktır.
  5 - 2010 yılı sonuna kadar belediyemizin tüm süreçleri otomasyon üzerinden takip edilmeye 

başlanacaktır.
  6 - 2010 yılı sonuna kadar 2 müdürlükte dijital arşiv uygulamasına geçilecektir.
  7 - 2010 yılı sonuna kadar Beyaz Yerel Yönetimler programının web tabanlı olarak uygulanması 

sağlanacaktır.
  8 - 2010 yılı sonuna kadar birimlerden gelen yeni program yazılım talepleri 3 ay içinde, programda 

revize talepleri 2 hafta içinde karşılanacaktır.
  9 - 2010 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanıcılarının talep ve şikayetlerinin takip edilmesiyle ilgili bir 

takip sistemi kurulacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerini verecek mobil bir aracın hazırlanması sağlanacaktır.

2 - Performans Sonuçları

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planı’nda birimimiz sorumluluğunda 
tamamlanması gereken 10 hedeften 5 tanesini gerçekleştirmiştir. 

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

2010 yılı sonuna kadar kablolarda numaralandırma çalışması yapılacaktır: 
Bu çalışmanın yapılması, mevcut inşai faaliyeti tamamlanmış hizmet birimlerimizi için mümkün değildir. 

Zira, tüm kablolar duvar ve yer döşemelerinin altından geçirilerek hizmete alınmıştır. Şu aşamadan sonra 
bu kablolarda numaralama çalışması yapmak için tüm bilgi işlem teknolojisini durdurup, duvar ve yer 
döşemelerini kırıp, içindeki kablolarla çalışmak gerekecektir ki, böyle bir mali yük ve topyekün tadilat işi, 
işin durması, vb. sakıncalar göze alınmamalıdır.  Ancak, şimdiden sonra inşa edilecek yeni hizmet birimleri 
için kurum içinde yatırımcı birimler ile koordinasyon sağlanarak, yeni yapılanmalarda bu kablolamama 
çalışmasını yapmak mümkün olabilecektir.

2010 yılı sonuna kadar belediyemizin tüm süreçleri otomasyon üzerinden takip edilmeye 
başlanacaktır:

Konu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve otomasyon sisteminde kendileri ile ilgili alanlara yönelik bilgilendirme-
ler gerçekleştirilmiştir. Hangi süreçlerini, hangi verileri hangi alanlara veri girerek takip edebilecekleri 
gösterilmiştir.

Bu esnada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kullanacağı veri tabanının coğrafi bilgi sisteminden ayrı olma-
yacağına karar vermiş ve Coğrafi Bilgi Sistemimiz ile entegre çalışan Belnet’in Park ve Bahçeler modülünü 
kendi bütçesini kullanarak satın almıştır. Bu modüle veri girilmesi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilip verilme-
diği, sistemin aktif kullanılıp kullanılmadığı birimimizce 2011 yılı içerisinde takip edilecektir.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün günlük faaliyet planlarını MIS üzerinden hazırlamaları ve bu sistem üzerine 
girilen günlük faaliyet planlarına ait verilerin ve raporların, belediyemiz resmi web sayfası üzerinden yayın-
lanması ile ilgili tüm yazılımsal alt yapılar, kullanıcı eğitimleri, webde yayın bağlantıları birimimizce gerçek-
leştirilmiş ve 2010 yılı içerisinde bu yayınlara başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, planlanan faaliyetlerin 
gerçekleşme durumlarına göre de faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik gerekli eğitimler verilerek, 
Fen İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmalarına ait faaliyet raporlarının MIS üzerinden hazırlanması sağlana-
caktır. Benzer şekilde, tüm süreçlerin otomasyon sistemi üzerinden takip edilmesi için gerekli çalışmalar 
2011 yılı içerisinde de devam edecektir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak konu ile ilgili yapılabilecek eylemler, birimlerin ihtiyacını tespit etmek, bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda YBS’nin ilgili modülünde yapılacak değişiklik taleplerini hizmet sağlayıcıya iletmek 
ve bunların gerçekleşmesi için takibi gerçekleştirmek, bir başka deyişle veritabanı alt yapısını kullanıcılar 
için hazır hale getirmektir. 
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2010 yılı sonuna kadar 2 müdürlükte dijital arşiv uygulamasına geçilecektir:

Dijital Arşiv çalışmasının, birimler bazında ve tekil çözümler üretecek şekilde gerçekleştirilmesi hedefe 
uygun bir çalışma olmayacaktır. Tüm kurum bazındaki birimlerin arşivlerinin dijital hale gelmesi, yine ku-
rumsal bazlı bir yaklaşımla çözülmesi gereken, başlı başına büyük bütçeli ve uzun bir geçiş süreci olan 
bir projedir. Stratejik Plan’da belirtilen hedeflerdeki gibi yılda 2 müdürlüğün dijital arşive geçmesi şeklinde 
düşünülmemelidir.

Dijital arşivin kurumsal düşünülmesi gerektiği gibi aynı zamanda tüm süreçleri de bütünleşik düşünülmesi 
zorunluluğu da vardır.  Bir dijital arşive geçiş için planlanması gereken süreçler:

• Personel
• Numarataj
• Harita
• UAVT
• Beyan Eşleştirme
• UAVT  +  Harita + MIS Ortak Çalışması
• Veritabanı
• Hizmet Standartları Tablosu 
• Belediyede Münferit Konuların Tespiti
• Münferit Konuların İş Akışları
• Münferit Konuların Gerekli Belgeleri, Üretilen Belgeleri
• Münferit Konuların Elektronik Formlarının Hazırlığı
• “ “ “ ICR Formlarının Hazırlığı (Index Tespiti)
• Dijital Arşiv Çalışması (Detay Düzeyi Önemli)
• İçerik Yönetimi
• Doküman Yönetim Sistemi

Şeklinde sıralanabilir. Dolayısıyla, yıllara yaygın şekilde gerçekleştirilecek dijital arşivin birim bazlı 
değil, süreç bazlı performans hedefleri belirlenmelidir. Birimimizce bu süreçlerin tespiti ve planlanması 
ile ilgili çalışmalara başlanmış olup, hazırlık süreci devam etmektedir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nce 
gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi’ne geçiş hazırlıkları esnasında Hizmet Standartları Tablosu, mün-
ferit konuların tespiti, iş akışları, gerekli ve üretilen belgeleri, elektronik formların hazırlığı ile ilgili çalışmalar 
birimimizle koordinasyon halinde yürütülmektedir. Bu bilgiler dahilinde, Stratejik Plan’da birimlerin üzerler-
ine almış oldukları dijital arşive geçmek konulu tüm hedeflerden muaf tutulmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Standart Dosya Planı ve saklama sürelerinde 
yapmayı düşündüğü değişiklikler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili yayınlanan Genelge’nin uygu-
lanmasını ve dijital arşive geçiş süreçlerini etkilemektedir. Değişikliklerin son halini alması ile ilgili takipler 
yapılmaktadır.

2010 yılı sonuna kadar Beyaz Yerel Yönetimler programının web tabanlı olarak uygulanması sağ-
lanacaktır:

Yönetim Bilgi Sistemimizin web tabanlı olarak işletmeye alınmasının belirli koşulları bulunmaktadır. Ön-
celikli olarak kurum bazında YBS üzerinden işleyen tüm iş akışlarımızın çıkartılması gerekmektedir. Bu 
çalışma, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması ça-
lışmaları esnasında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca web tabanlı programa geçişin bir de ekonomik boyutu 
bulunmaktadır. 2010 Yılı Performans Programı’nda bu hedef için ayrılan bütçe 35.000 TL.’dir. Oysa ki bu 
tutar YBS’nin mevcut hali ile ancak yıllık lisans yenileme ve bakım anlaşmasının ederidir.  Belediyemizin 
içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ve gereken iş akışlarının çıkartılmasının ardından, 
yönetimin talimatı ile bu süreç başlatılabilecektir.

2010 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerini verecek mobil bir aracın hazırlanması sağlanacaktır:

Nisan 2010 itibariyle mobil aracın hazırlanması ile ilgili ön fizibilite çalışması tamamlanmış ve yönetime 
sunulmuş, ancak işin maliyetinden dolayı onay alınamamıştır.
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4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 
2010 yılı boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %50’si gerçekleşmiş; %50’sinin 
süreçlerinre devam etmektedir.

Grafik 4: Performans Sonuç Grafiği

Gerçekleşen

Devam Eden
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Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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IV - DİĞER FAALİYETLER

A-YAZILIM ÇALIŞMALARI

1 - Kan Bilgi Bankası için talep edilen formatta program yazıldı, telefon hattı alınması için Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı ve hat temin edildi. Ancak hizmete yönelik organizasyonun 
nasıl olacağı netleşmediğinden hatta telefon bağlanarak aktif hale getirilemedi.

2 - Satınalma Şefliği ve Araç Takip ve Kontrol Birimi tarafından kullanılan Doğrudan Temin (22/D) prog-
ramı yazıldı. Test kullanımına başlandı. Bu aşamada Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik standartları 
ve mal, hizmet ve yapım işleri için Doğrudan Temin yöntemiyle yapılacak satın almaların, mal, hizmet ve 
yapım işleri için kurum toplam bütçesinin %10’unu aşamayacağı gibi kurallara göre bu programın yeniden 
yazılması ihtiyacı oluşmuştur. Aynı zamanda Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu’nu 
(EKAP’ı) uygulamaya koymuştur. Hazırlanacak programın EKAP’la da uyumu gözetilmesi gerektiğinden 
ve EKAP hala geliştirilmekte olan ve yeni sürümleri uygulamaya geçecek bir proje olduğundan, gelişmeler 
takip edilmekte ve program uyumlulaştırması ile beraber tasarlanmaktadır.

3 - Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi Programı hazırlanmaktadır. Programda otomatik olarak kişi 
bilgilerinin MERNİS sistemi üzerinden alınması sağlanmıştır. Talepler ve randevu sistemi programa dahil 
edilecek ve raporlama işlemi tamamlanacaktır. Program Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde test edilmektedir.

4 - Gümüşyaka Sağlık Ocağı için barkodlu hasta takip programı yazılmış, gereken numaratör ve bar-
kod yazıcısına ribon alınmıştır. Ancak, programın kurulumu için sağlık ocağı ile görüşüldüğünde Sağlık 
Bakanlığı’nın kendilerine ihtiyaçları olan yazılımı temin ettiği öğrenilmiştir.

5 - Belediye Duyuru Sistemi hazırlanmış ve test aşamasındadır. Kurumsal duyurularımızın tüm perso-
nele iletilmesini sağlayacak olan bu sistem, kullanıcıların bilgisayarlarına pop-up şeklinde duyuruyu gön-
derecek ve açılan form üzerinde okunduğunu onaylamadan pencereden çıkılmasını engelleyecektir. IP 
adreslerine göre onay takibi hazır haldedir.

6 - Beyaz veri tabanı otomatik yedek programı hazırlanmıştır. Program server üzerinde çalışan servisleri 
durdurarak veri tabanı yedeğini belirtilen saatte ve istenilen isim formatında almaktadır. İşlem bittiğinde 
ilgili servisleri tekrar başlatır. Test aşamasındadır.

7 - Evlendirme memurluğunun isteği üzerine gün, ay, yıl olarak yaş hesabı yapan ufak bir Yaş Hesap 
Makinesi hazırlanmıştır.



B-İNTERNET VE İNTRANET ÇALIŞMALARI

C-TEKNİK SERVİS ÇALIŞMALARI

1 - Haziran 2010 itibariyle web sayfamızın yeni tasarımı yayına başlamıştır. Yeni tasarım ile sitede du-
yurmak istediğimiz bilgiler daha düzenli menüler altında toplanmış, geliştirmeye, sayfayı uzatmaya, içeri-
sinde yeni farklı alanlar oluşturmaya uygun bir formatta hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili eksikleri tamamlama 
çalışmaları ile kullanıcılardan gelen talep ve öneriler değerlendirilmeye devam etmektedir.

2 - Teknik servise bildirilen talep ve şikayet programında revizyon yapılmıştır. Böylelikle artık şikayet 
sonuçlarının kullanıcı kaynaklı mı yoksa yazılım&donanım kaynaklı mı olduğu takip edilebilir hale gel-
miştir. Ayrıca tespit edilen sorunun ne olduğu, hangi işlemin yapıldığı açıklamalar ile raporlanabilmekte-
dir. Kullanıcılara da, sorunları giderildiğinde uyarı mesajı gönderilebilmektedir. Ayrıca artık kullanıcılar, 
talep-şikayet programına girmiş oldukları bir şikayetin kayıt bilgilerine ulaşabilmekte, böylelikle Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nün taleplerine ne kadar sürede yanıt verdiğini de takip edebilmektedirler.

3 - www.silivri.tv yayınlarına başlamıştır.
4 - Silivri Sempozyumu ile ilgili web sayfası hazırlanmış, ancak içerikle ilgili netleşmeyen bilgiler oldu-

ğundan yayından kaldırılmıştır.
5 - Kariyer İstihdam Ofisi için web tabanlı bir yazılım geliştirilmektedir. Birim, kurs başvurularını ve CV’leri 

bu sistem üzerinden takip edebilecektir.
6 - Kariyer İstihdam Ofisi, Gıda Bankacılığı, Kültür Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi için 

1’er adet domain 2’şer yıllığına kiralanmıştır. 
7 - Gıda Bankacılığı web sitesi hazırlanarak yayına başlamıştır.
8 - Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi web sitesi hazırlanarak yayına başlamıştır.
9 - Kent Konseyi web sitesi hazırlanarak yayına başlamıştır.
10 - Kültür Merkezi web sitesi hazırlıklarına devam edilmektedir.

1 - Kurum bünyesindeki bilgisayar kullanıcılarımız günlük işleyişteki talep/şikayet/önerilerinin %75’ini 
intranet sayfamızdan, %25’ini de telefon ile bildirmektedir. 2010 yılı içerisinde sisteme kayıtlı 1.625 adet 
başvuru bulunmaktadır. Teknik servis ekibimiz programa düşen talepler üzerinden günlük iş ve çalışma 
programlarını yapmaktadır. Aşağıda, her bir başvurunun türüne göre ortalama çözüm sürelerini gösterir 
özet tablo bulunmaktadır. Süreler takvim günü üzerinden hesaplanmış, iş günü olmayan süreler de ortala-
maya aleyhte etkiyecek şekilde yansıtılmıştır.

2 - Kamera sistemleri ile ilgili olarak, 3 adet kayıt cihazı yenilendi. (3x1 terra byte disk takıldı ve sistem 
güncellemeleri yapıldı)

3 - 1 adet Adalet Sarayı’nı gören köşedeki speed dom kamera yenisi ile değiştirildi
4 - İçerideki 45 adet kameradan, sorunlu olan 10 adedinin lensleri değiştirildi. 45 kameranın kablo uçları 

(BNC) değiştirildi.
5 - Sistem odasında genel düzenleme yapıldı. 2 adet kabinet, bir adet genel ortak server / birim ortak 

server kuruldu.

SORUN 
KAYNAĞI

DONANIM

KULLANICI

YAZILIM

YENİ TALEP

ESKİ TALEP

GENEL TOPLAM

197

100

877

136

315

1,625

0.86

0.47

0.41

1.75

0.11

0.52

4,087.42

1,116.50

8,544.82

5,720.83

803.07

20,273

BAŞVURU BAŞINA 
ORTALAMA ÇÖZÜM 

SÜRESİ (GÜN)

ÇÖZÜM SÜRESİ 
(SAAT)BAŞVURU SAYISI

104

Tablo 5: Talep Şikayet Tablosu

Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü



6 - 1 adet local server oluşturuldu. 1 adet intel yedekleme ünitesi konuldu.
7 - Server odasındaki 10 KWa UPS in aküleri değiştirildi.
8 - Fortigate lisans güncellendi. (02.06.2010). Beyaz lisans güncellendi. Netcad lisans güncellendi. 

(08.05.2010).
9 - Web sitesi 15 mbps’lık fiber alt yapıya taşındı.
10 - 16 hatlık ek santral kuruldu. 
11 - Kariyer İstihdam Ofisi New Center’dan kalıcı mekanına taşındı.
12 - Planlama Birimi’nin bilgisayar – projeksiyon – perde – plotter – yazıcı kurulumu; data hattı vb. altyapı 

tesisatı kuruldu.
13 - Kaçak Yapı, Emlak İstimlak Müdürlüğü birimlerinin tüm telefon ve bilgisayar altyapıları ile beraber 

bilgisayarları kuruldu.
14 - KBS Selimpaşa’dan Kariyer İstihdam Ofisi’nin içindeki geçici mekanına taşındı.
15 - Çanta, Gümüşyaka, Ortaköy iletişim binalarının belediye ile olan wireless bağlantısı ve altyapı çalış-

maları yapıldı. Pc ve yazıcılar kuruldu, plazma tv montajı yapıldı.
16 - Başkanlık bekleme salonuna plazma TV kuruldu.
17 - BİM içi teknik düzenleme yapıldı.
18 - Su deposunun wireless bağlantı hatlarının kablolama çalışması yapıldı.
19 - Zemin ve 1. kata wireless bağlantı sistemi oluşturuldu.
20 - Kent Konseyi için New Center AVM’deki ofise data hattı, telefon hattı, pc ve yazıcı kuruldu.
21 - Ek hizmet binalarına vezneler kuruldu. (Kavaklı, Büyükçavuşlu, Selimpaşa, Değirmenköy).
22 - Büyükçavuşlu Bilgi Evi (5 pc + 1 yazıcı ) hayata geçirildi.
23 - Değirmenköy mezbahaya internet ve pc kuruldu.
24 - Yönetim Bilgi Sistemimizin üzerinde bulunduğu sunucuda meydana gelen arıza sebebiyle tüm veri ban-

kası aynı özellikteki bir başka sunucuya taşındı, bozulan sunucu tamir ettirildi ve veribankası geri yüklendi.
25 - Coğrafi Bilgi Sistemimizin üzerinde bulunduğu sunucunun kapasite yetersizliği üzerine kapasitesi 

yüksek bir başka sunucu alındı, gerekli tüm işletim sistemi ve diğer programlar yüklenerek eski sunucunun 
üzerinde bulunan tüm veriler yeni sunucuya aktarıldı.

26 - Web sayfası ve e-posta trafiğini yöneten sunucumuz, kapasitesi daha yüksek bir başka sunucuya 
aktarıldı. e-postalar için kullandığımız işletim sistemi değiştirilerek Exchange’e geçildi.

27 - Turkcell wireless bağlantı hatlarının kablolama çalışması yapıldı.
28 - Kadıköy Mahallesine 5 bilgisayarlı internet evi kuruldu.
29 - Kent Konseyi New Center AVM’den yeni yeri olan Makbule Yönel İş Hanı’na taşındı.
30 - 19 olan BlackBery sayısı 80 adete çıkarıldı.
31 - DPM 2010(Data Protection Manager) ile uçtan uça yedekleme yapılmaya başlandı.
32 - Mail sistemi merak mailden Exchange Server 2010’a, aynı yıl içinde de Exchange Server 2010 Sp1’e 

(service Pack) taşındı.
33 - Antivüs sitemi olarak Kaspersky 2010 MP4 kullanılmaya başlandı.
34 - Serverların %50’si Microsoft Server 2008 r2 X64 tabanına geçirildi.
35 - Serverlar ana ünite switch ile bina arası bağlantı fibere geçirilerek 1 Mbps’den 15 Mbps’ye Çıkarıldı.
36 - BES (BlackBery  Enterprise Server)Express Sunucu Kuruldu.
37 - Gazete Silivri ve engelliler gazetesine teknik konularda destek verildi.
38 - Forefront Security for Exchange Server kurularak spam mailler engellendi.
39 - WSUS (Windows Server Update Services) 3.0 ile bütün işletim sistemleri ve programlar merkezi 

olarak güncellenmeye başlandı.
40 - Silkent AŞ.’nin taşınması ile gerekli teknolojik alt yapısı yeni yerinde sağlandı.
41 - Hukuk Müdürlüğü’nün taşınması ile gerekli teknolojik alt yapısı yeni yerinde sağlandı.
42 - Tarihi Yapılar Birimi’nin taşınması ile gerekli teknolojik alt yapısı yeni yerinde sağlandı.
43 - Spor Klüpleri’nintaşınması ile gerekli teknolojik alt yapısı yeni yerinde sağlandı.
44 - Değirmenköy Mahalle Muhtarlıkları’ndan Fevzi Paşa Mahalle Muhtarlığı’nın makinası güçlendirildi. 

İsmet Paşa Mahalle Muhtarlığı’nın ise makinası yenilendi.
45 - Kaymakamlık Binası Belediyemiz Selimpaşa  Ek Hizmet Binasında geçici olarak taşınırken her türlü 

internet, telefon hatları, santral kurulumu, bilgisayar sistemi, kablolama çalışması gibi temel işlemler yapıldı.
46 - İlçe Nufüs Müdürlüğü Belediyemiz Selimpaşa  Ek Hizmet Binasında geçici olarak taşınırken her türlü 

internet, telefon hatları, santral kurulumu, bilgisayar sistemi, kablolama çalışması gibi temel işlemler yapıldı.
47 - Değirmenköy İlköğretim Okulu’na Belediyemiz tarafından verilen 2 adet projeksiyon makinası, 2 adet 

perdenin alt yapı, perde takılması ve projeksiyon asılma işlemleri gerçekleştirildi.
48 - Belediyemiz Müdürlüklerinin yapmış olduğu sunumların tüm teknik destek işlemleri tarafımızca ger-

çekleştirildi.
49 -  PDKS (Personel Devamlılık Kontrol Sistemi) Değirmenköy Ek Hizmet Binası, Selimpaşa Ek Hizmet 

Binası, Evlenme Dairesi ve Yol Bakım Şefliği sistemleri kurulumları yapılarak devreye alındı.
50 - Kültür Merkezinin Marmara Plazadaki yerine taşınma işlemleri yapılarak Belediyemiz Merkez bina-

sına wireless sistemle 2 taraflı antenler bağlanarak belediyemiz sistemine dâhil edildi.
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D - VERİ TABANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

1 - İBB’den tapu verileri alındı; Belnet’e aktarımı Netcad tarafından gerçekleştirildi. 15 Haziran 2010 
tarihinde tüm grafik bilgi kullanan kullanıcılara Belnet eğitimi verildi. Tüm numarataj, yapı ruhsatı ve iskan, 
yanmış-yıkılmış binalar vb. TÜİK veri tabanına aktarılan verilerle ilgili iş ve işlemlerin Belnet üzerinden ger-
çekleştirilmesi için Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgili personeline eğitimler 
verildi. 

2 - Kurumumuza vatandaşlarımızdan telefon, e-posta, şahsen, dilekçe vb. her türlü kaynak kullanılarak 
gelen talep, şikayet ve başvuruların Yönetim Bilgi Sistemimizde kayıt altında tutulması esastır. Bu ihtiyacı 
karşılamak üzere, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile ortak bir projeye başlanmıştır. Silivri Belediyesi İletişim 
Merkezi olarak adlandırılan proje için öncelikli olarak MIS’te gerekli alt yapı değişiklikleri gerçekleştirilmiş 
ve yönetici paneli oluşturulmuştur. Merkezde çalışacak 4 kişinin arasından seçileceği 6 aday tespit edilmiş, 
bu adaylara kuruma gelen başvuru ve taleplerle ilgili 2 günlük oryantasyon eğitimi verilmiş, birimlerde gö-
recekleri 2 aylık hizmet içi eğitim programları ve alacakları her türlü eğitim ve seçilme kriterleri belirlenmiş-
tir. Aynı zamanda yer tespiti, mobilya seçimi, projelendirilmesi, alt yapı ihtiyaç tespiti yapılmıştır. İşleyişi ile 
ilgili tespitler halen devam ettirilmektedir. Mart 2011’de projenin hayata geçmesi planlanmaktadır. 

3 - KBS mevcut girilmiş ve girilecek verileri ile beraber teslim alınmıştır. Saha çalışması tamamlanmış 
ancak veri girişleri gerçekleştirilmemiş yaklaşık 25.000 formun girişine 22 Nisan 2010 tarihinde başlanmış, 
03 Haziran 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Bu arada YBS veri tabanı ile KBS veri tabanlarında Selimpaşa 
Mahallesi için mevcut veriler kıyaslanmış, saha bilgisine göre Selimpaşa’daki mükellef bilgilerinde gerekli 
sokak ismi düzeltmeleri yapılmıştır. Eşleşmeyen bilgiler ile ilgili ayrıca bir çalışma gerçekleştirilmiş ve iki 
veri tabanının eşleşmeme nedenleri araştırılmış, bulunan yanlışlıklar not edilmiştir. Sahada yakalanan 
emlak beyanı kaçakları Emlak Şefliği’ne elektronik ortamda teslim edilmiştir. Yol akslarının Netcad’de çizil-
mesi çalışmasını gerçekleştirmiştir. Böylelikle, kurumun tüm bölgelerini (söndürülen beldeler dahil) göste-
ren tematik bir haritası oluşturulmuştur. Sokak ve yol akslarının çizilmesinin ardından binalar bağlanmıştır. 
KBS verilerinin, lisansı ve güncellemesi ile ilgili sorun yaratan Parametre’den Belnet’e taşınması ile ilgili 
araştırma ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır.

4 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün günlük faaliyet planlarını MIS’e işlemesi için gerekli alt yapı, hizmet sağla-
yıcı ile organizasyon, birim çalışanlarına eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu verilerin MIS’e günlük 
olarak girilmesi sağlanmıştır. Günlük faaliyet planları aynı zamanda resmi web sayfamızdan da yayınlan-
maya başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, günlük faaliyet planları üzerinden günlük faaliyet raporlarının 
hazırlanması aşamasına geçilmesi için birim ile çalışmalar gerçekleştirilecektir.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
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ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 
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1- Müdürlüğümüzün Görevleri:

a. Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanı ile vatandaş, ilçe protokolü, Büyükşehir Belediyesi, Silivri 
Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve belediye hizmet birimleri arasında köprü vazifesi görerek aradaki 
iletişimi sağlar.

b. Başkanlık Makamı ile Başkan Yardımcıları ve müdürlükler arasındaki koordinasyon toplantıları dü-
zenler.

c. Belediye Başkanı’nın telefon trafiğini  düzenler.
d. Başkanlığa  sunulan yazılı ve sözlü talepleri takip ederek, bölge halkının, istek ve ihtiyaçları konusun-

da değerlendirme yaparak çözüme ulaştırır ve ilgili birimlere yönlendirir.
e. Başkanlığa gelen misafir ve vatandaşların görüşmesine imkan ve ortam sağlar.
f. Başkanlığa gelen toplantı, görüş ve davetler ile ilgili Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık 

programını  hazırlar.
g. Başkanlığa gelen özel ve resmi misafirlerin karşılanması, ağırlanması gibi protokol çalışmalarını da 

yaparak, gelen misafirlerin belediyemizden memnun ayrılmasını sağlar.
h. Belediye Başkanı’nın, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Belediyeleri gibi kurumlarla 

koordinasyon toplantıları, resmi organizasyonlar belediyemizin düzenlediği kültürel faaliyetler, sivil toplum 
kuruluşları, çeşitli etkinlikler, kurumsal koordinasyon ve çelenk koyma törenleri, ulusal bayramlar ile top-
lumca özel ve önemli günlere katılımını sağlar.

i. Belediye Başkanı’nın yurt içi ve yurt dışında katılacağı programların hazırlıklarını yaparak, gidiş-geliş 
ve konaklama rezervasyonunu organize eder.

j. Mesleki konularda birim eğitim çalışması düzenler.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI:

 1.1 - Hizmet Araçları:
Müdürlüğümüzde bulunan toplam 10 aracın 8 ‘i belediyemizin demirbaş aracı; 2 ‘si de muhtelif kiralık 

araçtır.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

Tablo 1 : Hizmet Araçları Tablosu

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Otomobil

Otobüs

√ 8

√ 2

8

2

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU



1.2 - Hizmet Birimleri :

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasında  yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün yürütüldüğü 
birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2 - TEŞKİLAT YAPISI:

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan 83  adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

HİZMET BİRİMLERİ

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

SIRA
NO

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Laptop

Ekran

Kasa

Sabit  Telefon

Telsiz Telefon

Klima  

Yazıcı

9

9

9

19

11

19

7

Tablo 2 : Hizmet Birimleri

Tablo 3 : Araç - Gereç Listesi

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

1

2

22,70

71

SAYISI

SAYISI

ALANI m2KULLANIM AMACI

CİNSİ

111

SEKRETER HİZMETLİ AR-GE ŞOFÖR

ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü



4

7

5

2

8

6

11

5

112

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 
Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

Memur

İşçi

İlkokul

Lise

Fakülte

20-30 Yaş Gurubu

31-40 Yaş Gurubu

41-50 Yaş Gurubu

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz; Belediye Başkanı ile vatandaş, ilçe protokolü, Büyükşehir Belediyesi, Silivri belediye 
meclisi, belediye encümeni ve belediye hizmet birimleri arasında köprü vazifesi görmekte,aradaki iletişimi 
sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde yapılan görüşme ve yazışmalar titizlikle takip edilmektedir.

 Başkanlık Makamı ile Belediye Başkan Yardımcıları ve Müdürlükler  arasındaki koordinasyon, yapılan 
toplantılar ile sağlanmakta ve Belediye Başkanı’mızın emir ve direktifleri doğrultusunda gündem takip edi-
lerek başkanlık makamı bilgilendirilmektedir.

Başkanlığımıza sunulan yazılı ve sözlü talepler bizzat takip edilerek, talep sahiplerine telefon, e-mail ve 
fax gibi hızlı erişim vasıtasıyla geri dönüş yapılmakta bölge halkının, istek ihtiyaç ve sorunları konusunda 
belediye başkanı ile görüşmesine ortam ve imkan sağlamaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından başkanlığımıza gelen toplantı, görüş ve davetler ile ilgili, Belediye Başka-
nı’mızın günlük, haftalık ve aylık programı hazırlanmakta, harici gelen taleplerinde koordinasyonu sağ-
lanarak değerlendirilmektedir. Belediye Başkanı’mızın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde gidiş ve dönüş 
ilgili hizmetlerini yerine getirmektedir. Bunun dışında Belediyemize gelen özel ve resmi misafirlerin karşı-
lanması, ağırlanması gibi protokol çalışmalarını da  yaparak gelen misafirlerin belediyemizden memnun 
ayrılmasını sağlamaktadır. 

Belediye Başkanı’mızın, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Belediyeleri gibi kurum-
larla koordinasyon toplantıları, resmi organizasyonlar Belediyemizin düzenlediği kültürel faaliyetler, sivil 
toplum kuruluşları, çeşitli etkinlikler, kurumsal koordinasyon ve çelenk koyma törenleri ulusal bayramlar ile 
toplumca özel ve önemli günlere katılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile çalışma yapılarak 
gerçekleştirilmektedir.  

Müdürlüğümüz Belediyemizin katılımcı, şeffaf, halka bütünleşen yönetim anlayışı içerisinde hizmet üret-
mesinde katkıda bulunmaktadır.

Bütçe ve Gider Durumu:

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

2 - AMAÇ VE HEDEFLER

3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ

A-MALİ BİLGİLER

BÜTÇE ve GİDER DURUMU

YIL

2010

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

58.270.537,00 TL 4.073.723,00 TL 7.786.333,46 TL % 14,254.891.329,81 TL 

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Performans Planında Özel Kalem  Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam  5  adet ola-
rak belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ
 
1 - 2010 yılı sonuna kadar haftada bir Başkan Yardımcıları’yla koordinasyon toplantısı yapılacaktır.
2 - 2010 yılı sonuna kadar 15 günde bir Başkan Yardımcıları’yla bağlı olduğu müdürler koordinasyon 

toplantısı yapılacaktır.
3 - 2010 yılı sonuna kadar 2 kez Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve müdürler Yönetimi/Sistemi 

Gözden Geçirme Toplantısı Yapacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar Belediye Başkanı’nın tüm randevu talepleri dijital ortamda takip edilmeye 

başlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar Özel Kalem Müdürlüğü’ne/Başkanlık Makamına gelen tüm telefonlar kayıt 

altına alınarak arayan kişilerin %100’üne geri dönüş/bilgilendirme yapılacaktır.
 
2 - Performans Sonuçları :

Özel Kalem Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Performans planında belirtilen, 5 hedefin 4 adedi 
gerçekleşmiş olup, 1 adedi ise  gerçekleşememiştir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

a) 2010 yılı sonuna kadar 15 günde bir başkan yardımcılarıyla bağlı olduğu müdürler koordinas-
yon toplantısı yapılacaktır.

Stratejik Plan da belirlenen bu hedef, 2010 yılı içerisinde ilk kez uygulamaya geçmiş, 15 günde 1 olarak 
belirlenen hedefin gerçekleşmediği görülmüştür. Başkan Yardımcıları’nın ve birim müdürlerinin iş yoğun-
lukları nedeniyle toplu olarak her bir müdürün bir arada olması 15 günlük periyotlarda mümkün gözükme-
mektedir. Başkan Yardımcıları birim müdürleriyle birebirde sürekli diyalog halinde olmakla beraber , toplu 
olarak toplantı sayısı hedefle belirtilenle örtüşmemektedir

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Özel Kalem Müdürlüğünün 
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir. Buna 
göre Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin  %80 si  gerçekleşmiş; %20  si gerçekleşe-
memiştir.

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

 Grafik 4: Performans Sonuç Grafiği
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Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Uygulama Projeleri

1. Silivri Girişi Tak Projesi
2. Lostra Salonu Projesi
3. Balık Satış Reyonları Tadilat Projesi
4. 2 Adet Balık Satış Lokantası Projesi
5. Büyük Çavuşlu Düğün Salonu Projesi

IV - DİĞER FAALİYETLER

AR-GE ÇALIŞMALARI
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Tadilat Projeleri

1. Kaymakamlık Makam Odası Ve  Toplantı Salonu Dekarasyonu
2. Çanta Düğün Salonu Tadilatı
3. Silivri Belediyesi Ek Hizmet Binaları Tadilatları
4. Emniyet Müdürlüğü Tadilatı
5. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Tadilatı
6. Gıda Bankası Tadilatı
7. Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi Tadilatı

Hazırlanan Projeler

1. Taksi Durakları Projesi
2. Selimpaşa Cafe Ve Lokanta Projesi
3. Gümüşyaka  Cafe Lokanta Ve Satış Yerleri Projesi
4. 2.El Oto Galericiler Sitesi Projesi
5. Büyük Sinekli Muhtarlık Çatı Tadilat Projesi
6. Büfe Tasarımları



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Emine TARİN
Özel Kalem Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Fen İşleri
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1 - Müdürlüğümüzün Görevi:

Belediye sınırları içerisinde 5393 ve 5216 sayılı yasalarla tanımlanan bayındırlık hizmetlerini sunmaktır. 
Bu bağlamda;

 a - İlçe sınırları içindeki yolların yapım, bakım, onarım ve tamirlerinin yapılması, 
 b - İmar planları doğrultusunda, yolların genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak,
 c - Birim sorumluluğu altında araç, gereç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak,
 d - Karla mücadele çalışmasında ekiplerin organize edilmesi, çalışmaların programlanması ve bu 

konuda Büyük Şehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması,
 e - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri arasında bulunan İmar mevzuatına aykırı yapıların 

yıkımı için araç, gereç ve işçi temin edilmesi,
 f - Hizmet binalarının bakım tamir ve onarımlarının yapılması,
 g - Müdürlüğün görev yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak stratejik planlama ve performans 

programları ile yıllık yatırım programlarını yapmak, bu yatırım ve programlarını 4734 sayılı K.İ.K. ve diğer 
ilgili yasalar kapsamında bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
 
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında 

görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları

Müdürlüğümüzde bulunan toplam 70 aracın tamamı Belediyemizin demirbaş aracıdır.

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

 Asfalt Yama Robotu

 Binek Oto

 Çift Kabin Pikap

 Damperli Kamyon

 Dorse y.römork loubet

 İş Makinesi

 Kamyonet

 Kanal Aracı

2 

5

3

 15

 4

 22

5

1

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 

5

3

 15

 4

 22

5

1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU
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1.2- Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binası, ek hizmet binaları ve yol bakım şantiyesinden yürütül-
mektedir. Müdürlüğümüzün çalışmalarının yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

9

10

11

12

13

14

15

 Kapalı Kasa Kamyonet

 Motosiklet

 Su Tankeri

 Tır Çekici

 Traktör

 Vidanjör

 Asfalt Kesme Makinesi

2

1

1

1

4

2

2

2

1

1

1

4

2

2
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

İhale Bürosu

Yol Bakım Şefliği 

1

1

1

1

23

74

18,60

40,66 

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

İHALELİ
İŞLER
BİRİMİ

İDARİ İŞLER
BİRİMİ

HARİTA
BİRİMİ

ALTYAPI
BİRİMİ

ELEKTRİK
İŞLERİ
BİRİMİ

YOL İŞLERİ
BİRİMİ

I. BÖLGE
AMİRLİĞİ

II. BÖLGE
AMİRLİĞİ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRÜ
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3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 26 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterimleştir.

Tablo 3: Araç Gereç Listesi
ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

 16

5 

5 

SAYISICİNSİ

Grafik 1: Personel İstihdam Durumu Grafiği

Sözleşmeli Memmur

Memur

Daimi İşçi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

Lisans

6
9

69

5
7

13

13

46

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği
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Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Müdürlüğümüz belediyemizin yatırım, yapım, çevre ve trafik düzenlemesine yönelik hizmetleri yerine 
getirerek Silivri halkının hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

2010 yılında yapılan çalışmalarda bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmış olup; büyük bir 
çoğunluğu bitirilmiş, bitirilemeyenler de süreçlerinde devam etmektedir.

Bütçe ve Gider Durumu:
 
Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.

20 - 30 Yaş Arası

31 - 40 Yaş Arası

41 - 50 Yaş Arası

51 Yaş Üzeri

6
7

30

41

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

2 - AMAÇ VE HEDEFLER

3 - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

Tablo 4: Bütçe Bilgileri

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

BÜTÇE ve GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 16.716.907,00 TL 14.354.198,31 TL % 26,11

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

123
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B - PERFORMANS BİLGİLERİ

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Fen İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 23 adet olarak be-
lirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 Yili Performans Hedefleri

1 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri Katlı Yol ve Gümüşyaka Tünel Yol Projesi avan projeleri hazırlanacak 
ve uygulanması için İBB ve Karayolları Genel Müdürlüğüne sunulacaktır

2 - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin yol-kaldırım, yağmursuyu kanalı ve ızgara vb. envanteri tespit 
çalışması tamamlanacaktır.

3 - 2010 yılı sonuna kadar yol-kaldırım ve yağmursuyu kanalı yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin 
%100’ü Kent Bilgi Sistemi ve otomasyon sistemi üzerinden takip edilmeye başlanacaktır.

4 - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin yol ağı %3artırılacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri merkez ve beldelerdeki ana caddelerin %10’unun yol ve kaldırımları 

asfalt veya beton vb. yol kaplaması döşenecektir.
6 - 2010 yılı sonuna kadar toprak ve stabilize yol alanının %2’i asfalt veya parkeye dönüştürülecektir.
7 - 2010 yılı sonuna kadar toplam yol alanının %4’ünün bakım ve onarımı yapılacaktır.
8 - 2010 yılı sonuna kadar tarla yollarının %20’sinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
9 - 2010 yılı sonuna kadar resmi kurum ve özel şahıs kazı talepleri takip edilerek açık bırakılan veya uy-

gunsuz kapatılan kazı işlemleri önlenerek ortalama kazı başına kazı çalışması süresinin 4 günü geçmem-
esi sağlanacaktır.

10 - 2010 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1 adet cadde/sokak yayalaştırılarak cazibe merkezi olması 
sağlanacaktır.

11 - 2010 yılı sonuna kadar kent merkezinde 1000 m bisiklet yolu açılacaktır.
12 - 2010 yılı sonuna kadar stabilize malzeme temini için ocak açılarak işletilmeye başlanacaktır.
13 - 2010 yılına kadar ilçemizde bulunan yağmur suyu kanal sisteminin uzunluğu %2 artırılacaktır.
14 - 2010 yılı sonuna kadar Izgara envanteri çıkarılarak dolma sıklığına göre ızgaralar 2 kez temizle-

necektir.
15 - 2010 yılı içerisinde büyük yağmurlardan sonra oluşan tıkanma, koku, taşma, sel baskını gibi sıkıntılar 

giderilecektir.
16 - 2010 yılı sonuna kadar acil durum eylem planı hazırlanacaktır.
17 - 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 8 saat sivil savunma eğitimi verilecektir.
18 - 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 2 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.
19 - 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları vb. konularda) 

okullar, muhtarlıklar ve diğer STK’LAR işbirliğiyle 4 saat eğitim verilecektir.
20 - 2010 yılı sonuna kadar sivil savunma, doğal afet vb. için ihtiyaç duyulan sivil savunma malzemesi 

alınacaktır.
21 - 2010 yılı sonuna kadar 1 adet Nikâh Salonu Binası yapılacaktır.
22 - 2010 yılına kadar her yıl ilçemizde bulunan ihtiyacı olan tüm okullara fiziki ve teknik bakım-onarım 

ve yapım desteği verilecektir.
23 -2010 yılı sonuna kadar her yıl sağlık ocaklarının bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm talepler 

karşılanacaktır.
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2 - Performans Sonuçları:

Fen İşleri Müdürlüğünün 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen  23  tane hedefi bulun-
maktadır. Bu hedeflerin 16 tanesi 2010 yılında  tamamlanmış olup diğer 7 hedefin tamamlanması için de 
çalışmalar devam etmektedir.

3. Gerçekleşmeyen Hedefler

a. 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin yol ağı %3 artırılacaktır.   
 Talep edilen bütün yeni yol istekleri yerine getirilmiş, ancak performans hedefine ulaşmak için gereksiz 

ve ihtiyaç bulunmayan yeni yolların açılmasından da kaçınılmıştır. Buradan artan enerji mevcut yolların 
bakımına kaydırılmış ve bahsedilen hedefte öngörülen değerlerin üstüne çıkılarak, hemşerilerimizin ula-
şımda sıkıntı yaşamaması amaçlanmıştır.

b. 2010 yılı sonuna kadar acil durum eylem planı hazırlanacaktır.     
Bilindiği üzere 29/05/2009 tarihinde 5902 sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve 

Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanun çerçevesinde İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri 
kurulması öngörülmüştür.

Bu konuda yapılacak çalışmalarda İlgili Müdürlüğün yapacağı çalışmalarla koordinasyon ve eş güdüm 
hedeflendiğinden bahse konu müdürlüğün yapılanmasını bitirmesi beklenmektedir.                            

c. 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 8 saat sivil savunma eğitimi  verilecektir.            
“b” şıkkındaki hedefin savunmasında belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir.                                                                                                    
d. 2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunma Ekiplerine 2 adet sivil savunma tatbikatı yapılacaktır.
“b” şıkkındaki hedefin savunmasında belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir.                                                                                                                        
e .2010 yılı sonuna kadar Sivil Savunmayla ilgili (Doğal afet, yangın ve trafik kazaları  vb. konular-

da) okullar, muhtarlıklar ve diğer STK’LAR işbirliğiyle 4 saat eğitim  verilecektir.
“b” şıkkındaki hedefin savunmasında belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir.  
f. 2010 yılı sonuna kadar sivil savunma, doğal afet vb. için ihtiyaç duyulan Sivil Savunma malze-

mesi alınacaktır.
“b” şıkkındaki hedefin savunmasında belirtilen nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir.  

4 - Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Fen İşleri Müdürlüğünün 
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %  69’u gerçekleşmiş; %  31’i süreç-
lerinde devam etmektedir.
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Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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4 - DİĞER FAALİYETLER

A - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

2010 Yılında ;

1.4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile 9 adet,
2.4734 sayılı kanunun 22/D Maddesine göre yapılan işler 118 adet,

4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler

1 - Balast malzeme alımı
2 - Soğuk asfalt alımı
3 - Davlumbaz yaptırılması
4 - Çeşitli kaynak işleri
5 - Stabilize ocağı teknik nezaretçi ücreti
6 - Yağmursuyu ızgarası alımı
7 - Hızlı donan çimento alımı
8 - Parke taşı tamiri
9 - Yol bakım şantiyesi yemekhane binasına
doğalgaz tesisatı yapılması
10 - Kariyer ofisi doğalgaz tesisatı yapılması
11 - Asfalt robotu yaptırılması
12 - Parke taşı ve bordür alımı
13 - Çeşitli tadilat işleri
14 - Hazır beton alımı
15 - Çeşitli mermer işleri
16 - Boya badana yapılması
17 - Balast ve tuvenan malzeme alınması
18 - Jeneratör tamiri
19 - Balast ve tuvenan malzeme alımı
20 - Muhtelif tadilat işleri
21 - Çeşitli ebatlarda beton büz alımı
22 - Yol çizgi makinesinin tamiri

23 - Parke taşı tamiri
24 - Yemekhane binasına izolasyon yapımı
25 - Boru başı yaptırılması
26 - Yağmursuyu yol geçişleri
27 - Plent altı asfalt alımı
28 - Muhtelif elektrik işleri
29 - Asma tavan yapılması
30 - Yön levhası alımı
31 - Tadilat işleri
32 - Lostra salonu yapımı
33 - Aleminyum küpeşte yapımı
34 - Profil kapı yapımı
35 - Demir korkuluk yapılması
36 - Yağmursuyu kanalı yapılması
37 - Asfalt kesme makinası alımı
38 - Çeşitli demir işleri
39 - Muhtelif tadilat işleri
40 - Yağmursuyu şebekesi yapımı
41 - Muhtelif elektrik işleri
42 - İletişim binası yapılması
43 - UHF vericisinin tamiratı
44 - Muhtelif inşaat malzemesi alımı
45 - Muhtelif tadilat işleri

İHALE TABLOSU

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Taştozu Ve Tuvenan Alımı

Parketaşı Yol Tamiri

Alibey Mahallesi Cadde Ve Sokak Yol İyileştirmesi 

10 000 Ton Tuvenan Alımı 

2 000 Ton Plent Altı Asfalt,10 Ton Emülsiyon Alımı

Parke taşı Yol Yapımı

Plent Altı Asfalt Alımı

Asfalt Yol Yapımı

Taştozu ve Tuvenan Alımı

MAL ALIMI

YAPIM

YAPIM

MAL ALIMI

MAL ALIMI

YAPIM

MAL ALIMI

YAPIM

MAL ALIMI

19

19

19

19

19

19

19

19

19

İHALE TÜRÜ MADDESİ İŞİN ADI

TABLO 5: İhale Tablosu

126



46 - Ortaköy stadının boyanması
47 - Kapı yapılması
48 - Çanta Huzur Evinin dış cephesinin boyan-
ması
49 - Kutu menfez yapılması
50 - Ozalit çektirilmesi
51 - Doğalgaz tesisatı yapılması
52 - Taştozu alınması
53 - Kompozit yağmursuyu ızgarası alınması
54 - Personele iş elbisesi alımı
55 - Trafik yönlendirme tabelası ve uyarı panosu
alınması
56 - Konteynır taşınması
57 - Çeşitli mermer işleri
58 - Çeşitli tadilat işleri
59 - Muhtelif demir işleri
60 - Muhtelif elektrik işleri
61 - Komprasör tamiri
62 - Perde beton yapımı
63 - Helikopter sahası beton yapımı
64 - Kavaklı Yağmursuyu hattı yapımı
65 - Ortaköy-Selimpaşa Yağmursuyu hattı
66 - Yağmursuyu ızgarası alımı
67 - Klima alımı
68 - Balıkçı barınakları tadilatı
69 - Engelliler Merkezi içmesuyu ve atıksu tadilatı
70 - Elektrik malzemesi alımı
71 - Mermer işleri yapımı
72 - Maden projesi yaptırılması
73 - Perde beton yapımı
74 - Parke taşı Alımı
75 - Panel çit ve demir kaynak işleri
76 - Ozalit Çekimi
77 - Yağmursuyu şebeke imalatı
78 - Çeşitli tadilat işleri
79 - Muhtelif demir işleri
80 - Demir kapı yapımı
81 - Parke taşı yol ve kaldırım tamiri
82 - Köprü yapımı

83 - Muhtelif demir kaynak işleri yapımı
84 - Yağmursuyu şebekesi malzeme alımı
85 - Alüminyum Küpeşte yapımı
86 - Cam takılması
87 - Tuğla duvar ve sıva yapımı
88 - Tadilat ve bakım onarım
89 - Elektrik malzemesi alımı
90 - Parke taşı yol ve kaldırım tamiri
91 - Demir kaynak işleri yapımı
92 - Sağlık evi tadilat ve onarım yapımı
93 - Çatı tadilatı yapımı
94 - İzolasyon yapımı ve boya maddesi alımı
95 - Tuzlama aparatı alımı
96 - Yağmursuyu ızgara menholü ve baca kapağı
alımı
97 - Doğalgaz tesisatı yapımı
98 - Tamir ve tadilat yapımı
99 - Balıkçı Barınakları çatı aktarımı ve izolasyon-
larının yapılması
100 - Tamir tadilat yapımı
101 - Program alımı
102 - Rehabilitasyon projesi yapımı
103 - Beton bahçe duvarı yapımı
104 - Merdiven ve zemin betonu yapımı
105 - Balıkçı Barınaklarının yer betonu ve çevre 
betonları ile ilave depo yapımı 
106 - Muhtelif demir ve kaynak işleri yapımı
107 - Parke taşı alımı
108 - Yağmursuyu şebeke imalatı
109 - Parke taşı yol ve kaldırım yapımı
110 - Elektrik malzemesi alımı
111 - Vinç kiralanması
112 - Yeraltı kablosunu deplase edilmesi
113 - Balıkçı Barınakları tadilatı yapımı
114 - İnşaat ve nalburiye malzemesi alımı
115 - Tamir tadilat işleri yapımı
116 - Mekanik ve Balast Malzeme alımı
117 - Ozalit ve fotokopi çekimi
118 - Nato boru hattı menfez yapımı
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7 - Trafik düzenlemeleri kapsamında gereken yerlerde yollara çizgi çekildi ve plastik yönlendirme baba-
ları dikildi.

8 - 2.273 metre uzunluğunda yeni yol açıldı.
9 - 1.025.794 metre uzunluğunda yolun iyileştirmesi yapıldı. Bu iyileştirmelerin 3.847 metresi için ba-

last malzeme, 47.477 metresi için stablize malzeme, 70.350 metresi için tuvenan malzeme kullanılmış, 
899.061 metresinin ise greyder ile reglajı yapılmıştır.

1 - 24.818 m² asfalt yol tamiri yapıldı.
2 - Gümüşyaka Pazar yerinin çevresi 1.608 ton asfalt kullanılarak asfalt yol kaplama işi ile çevre düzen-

leme işleri gerçekleştirildi.
3 - Büyükçavuşlu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinin giriş kısmı 791. ton asfalt kullanılarak  asfalt yeni-

leme çalışmaları yapıldı.
4 - Kış mevsiminde sorumluluk sahamızdaki bütün yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
5 - 9.726 m² parke taşı kaldırım ve 23.218 m² parke taşı yol tamiri gerçekleştirildi.
6 - 3.125 m² parke taşı kaldırım ve 18.248 m² parke taşı yol yapımı gerçekleştirildi.

C - DİĞER ÇALIŞMALARI
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B - ALT YAPI ÇALIŞMALARI

1 - 3.645 metre çeşitli ebatlarda yağmursuyu şebekesi yapıldı.
2 - Muhtelif bölgelerde asfalt kotuna göre düşük veya yüksek kalmış toplam 30 adet kanalizasyon bacası 

ve 15 adet yağmursuyu ızgarası asfalt kotuna getirildi, kırılmış conta ve pimleri eskiyerek iş görmez hale 
gelmiş 105 adet yağmur suyu ızgarasının ise tamiri yapılmıştır.

3 - 6.756 metre yağmursuyu şebekesinin ve muhtelif bölgelerdeki 133 adet yağmursuyu boy ızgarasının 
ve 1.380 metre yağmursuyu menfezinin temizliği yapıldı. (Bazı bölgelerde aynı yer için birden fazla temizlik 
yapılmıştır.)

4 - Muhtelif bölgelere toplam 80 adet yağmursuyu ızgarası ilave edildi.
5 - Yol kenarındaki açık kanalların greyder ile tesviyesi yapıldı (10.286 metre)
6 - Çeşitli bölgelerde 470 metre uzunluğunda atıksu kanal temizliği yapıldı.



10 - Fevzi Çakmak Caddesi, Alibey Çeşme Caddesi, Esat Sokak, İsmail Öztunca Sokak ve Şerif So-
kak ile Fikret Gündoğan sokaklar yeniden düzenlenerek yayaların bu sokak ve caddeleri kullanımında 
iyileştirmeler yapılmıştır. İlgili iş kapsamında 6.613 m² granit plak kaldırım, 5.936 m² granit küptaş yol, 494 
mt Ø 400 yağmur suyu hattı, 278mt Ø 200 ızgara bağlantısı ve 74 adet yol ve kaldırım aydınlatma direği 
imalatları yapıldı.

11 - Uğur Mumcu Meydanına 1 adet lostra salonu yaptırılmıştır.
12 - Kadıköy Mahallesinde bulunan inşaatı tamamlanmamış olan mevcut yapının onarım ve iyileştirilmesi 

yapılarak bölge halkının kullanımı sağlanmıştır.
13 - Ortaköy, Gümüşyaka ve Çanta Mahallelerimize iletişim merkezleri yapıldı.
14 - Ortaköy stadının iç ve dış boyaları ile ısıtma sistemi ve Protokol tribünün üzeri kapatıldı.
15 - Çanta Huzur Evinin dış cephe boyası yapıldı.
16 - Değirmenköy Bağlar Mevkii, Silivri Boğluca deresinde ve Gökkuşağı market arkasında bulunan açık 

yağmur suyu kanalının temizliği yapılarak kışa hazırlık yapıldı.
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17 - Belediyemize Okullardan gelen çeşitli taleplere ilişkin çalışmalar aşağıdadır. 
 a.Çeşitli etkinlikler için ses düzeni kurulmuştur.
 b.Spor saha çizgileri yenilenmiştir.
 c.Elektrik ve sıhhi tesisat arızaları giderilmiştir.
 d.Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu bahçesine satranç turnuvası için bahçe satrancı çizildi.
 e.Ahmet Ziylan ilköğretim Okulunun çatı aktarımı yapıldı.
 f.Gazi İlköğretim Okulunun 15 metre uzunluğunda çevre ihata duvarı ile dış kapının tamir ve bakımı
 yapıldı.
 g.Erguvan Anaokulunun bahçe parke taş ve düzenlemeleri yapıldı.
 h.Pirimehmetpaşa İlköğretim Okulunun tuvaletleri engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale geti-
 rilmiştir.
 i.75. Yıl İlköğretim Okulunun basketbol ve voleybol sahalarının pota ve demirleri yenilendi, kantin
 etrafına parke taşı düzenlemesi yapıldı.
 j.Mimarsinan İlköğretim Okulunun kantin çatısının tamir ve bakımı ile spor sahasının yağmursuyu
 drenajı yapıldı.
 k.Büyük Çavuşlu 60. Yıl İlköğretim Okulunun bahçesine yağmursuyu drenajı yapıldı.
 l.Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesinin bahçesinde parke taşı tamiri ile yağmursuyu drenaj hattı
 yapıldı.
 m.Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu bahçesine yağmursuyu şebeke ilave hattı yapıldı.
 n.Endüstri Meslek Lisesi bahçesinin yağmursuyu drenaj hattı ile asfalt tamirleri yapıldı.
 o.Çanta İlköğretim Okulunun bahçesinde bulunan basketbol ve voleybol sahasına beton atıldı.
 p.Ortaköy İlköğretim Okulu girişine seramik zemin kaplaması yapıldı.
 r.Büyük Sinekli Köyü İlköğretim okulunun A ve B Blokların iç ve dış Tadilatları yapılarak İzci Evi 
 Kullanımına uygun hale getirilmiştir.

18 - Yolçatı Mahallemizde bulunan lojman binasının bakım ve onarım yapıldı.
19 - Belediyemize Sağlık Ocaklarından gelen çeşitli taleplere ilişkin çalışmalar aşağıdadır. 
 a.Alipaşa Sağlık Ocağının iç ve dış tadilatı yapılarak sağlık ocağının faaliyete geçmesi    

sağlanmıştır. 
 b.Şerife Baldöktü Sağlık Ocağı bahçesi parke taşı tamirleri yapıldı.
 c.1 No’ lu Sağlık ocağı dış giriş merdivenlerinin tehlikeli kısımları kaldırılarak engelli ve    

hastaların kullanımına uygun hale getirilmiştir.   
 d.Silivri Devlet Hastanesinin acil girişine 10 metre uzunluğunda yağmursuyu ızgarası ile    

otopark alanı trafik işaretleri ve geometrik düzenlemeleri yapılmıştır.
 e.Gümüşyaka Sağlık Ocağına Engelli WC ve boya badana işleri yapılmıştır.
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20 - Mevcut altı adet balıkçı barınağının balık satış ve pişirme yeri olarak kullanılmak üzere kaba inşaat 
kısmı elden geçirilerek çatıları aktarıldı, tuvalet ve mutfak tesisatları yapılarak ana şebekeyle bağlantısı 
sağlandı, elektrik tesisatları yenilendi.

21 - İlçemiz otobüs terminali önünde Silivri girişinde araç ve yaya trafiği olarak yaşanan karışıklık ve 
kazaların önlenmesi için geometrik düzenleme ile giriş kısmın asfalt yolun düzenlemesi yapılmıştır.

22 - Gümüşyaka Mahallesi girişi Işıklar mevkii geometrik düzenlemesi ile refüj içi düzenlemeleri 
yapılmıştır.

23 - Selimpaşa Merkez Mahallesi Eski Silivri yolu caddesinde 1.000 metre bisiklet yolu düzenlenmiştir.
24 - Araç parkımızda bulunan asfalt yama robotuna kış şartlarında kullanılmak üzere tuzlama aparatı 

takılmıştır.
25 - Değirmenköy stabilize ocağından ilçemiz yollarında kullanılmak üzere 21.794 m³ malzeme çıkarıldı.
26 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımları için gerekli iş 

makinaları görevlendirilmiştir.
27 - Gümüşyaka Mahallesi yaya alt geçidi engellilerin geçebileceği şekilde düzenlenmiştir.
28 - Gümüşyaka Mahallesi Akevler Sitesi sahilinde bulunan tehlikeli duvarlar kaldırıldı.
29 - Tescilli olan ve tehlikeli yapıların önlemi alındı.
30 - Çanta Mahallesi mevcut pazar yeri çatı onarımı ve boya işleri yapımı.
31 - Gazitepe Mahallesi Pusu Dere üzerine araç ve yaya geçişini sağlayan betonarme köprü yapılması.
32 - Büyük Kılıçlı Köyü Cami yıkımı Müdürlüğümüz iş makinaları ile yapılarak yeni yapılacak Cami inşa-

atının 1.000 m³ temel hafriyat kazısı yapıldı.
33 - Çeltik Köyü Caminin tehlike arz eden minaresinin Müdürlüğümüze ait iş makineleri ile yıkımı yapıldı. 

Cami bahçesine gerekli dolgu yapılarak saha betonu temin edildi.
34 - Silivri genelinde çeşitli bölgelerde bulunan 8 adet umumi tuvaletin gerekli tüm bakım ve onarımları 

yapıldı.
35 - Alibey Mahallesi, Hastane Caddesi Silivri Lisesi önünde bulunan kavşağın geometrik düzenlemesi 

yapıldı.
36 - Selimpaşa Mahallesinde bulunan Limanda 10 m²’lik alana saha betonu atılarak, prefabrik WC temin 

edildi ve yerine montajı yapıldı.
37 - Kadıköy Mahallesi meydanının granit malzemelerle düzenlemesi yapıldı.
38 - Selimpaşa Merkez Mahallesinde yeni kurban kesim ve satış alanı oluşturulmuştur.
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39 - Silivri Dalgakıran Mevkiinde bulunan Mevcut Balıkçı barınaklarına 3 adet barınak ilave edilerek 
mevcutların bakım onarım ve çatı izolasyonları yapılmıştır. Ayrıca barınakların önüne balık ağlarının ko-
runması için tente yapılmıştır. 

40 - Kavaklı Mehmet Yenici Yağlı güreşleri organizasyonunda Mevcut futbol sahasının tel örgü tamirleri 
ve soyunma kabinleri iç dış tadilatları yapılmıştır.

41 - Silivri Kapalı Spor salonu panel sandwıch çatı tamirleri ve iç-dış boya badana yapılarak Uluslara-
rası özel engelliler olimpiyatlarının kullanımına hazır hale getirilmiştir. Ayrıca bayramlarda kullanılan Silivri 
Şehir stadyumu protokol tribünü düzenlenmiştir.

42 - Büyük Çavuşlu Mahallesi Düğün Salonu 600 m³ hafriyatı müdürlüğümüz iş makinaları ile yapılmıştır.    
43 - Yeni Mahalle Katı Atık Aktarma İstasyonu yanında bulunan göçebe vatandaşlarımızın barınma ihti-

yaçlarını karşılamak üzere prefabrik yapılara ilave olarak kendileri tarafından inşa edilmiş ve derme çatma 
görünümündeki muşamba vs. malzemelerden mamül ilaveler kaldırılarak yerlerine yığma tuğladan 2,50x7 
metre ebatlarında yenileri yapılarak daha müsait koşullarda barınmalarına destek olunmuştur.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Hasan SOLAK
Fen İşleri Müdürü
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I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B -  MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1 - Müdürlüğümüzün Görevi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Silivri Belediyesi hudutlarında bulunan , 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 
imar planında, park, çocuk bahçesi, spor sahası, ağaçlandırma sahası, rekreasyon alanı, olarak ayrılmış   
yeşil alanlardan ,düzenlemesi yapılmış olanların bakımı, onarımı ve korunmasını, düzenlemesi yapılma-
mış olanların da  projelendirilerek düzenlemesinin yapılması görevini  yürütür.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumlulukların yanında 
görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve müdürlüğümüzün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’na 
karşı  sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI:

1.1 - Hizmet Araçları

Müdürlüğümüzde bulunan toplam 20 aracın 19’u Belediyemizin demirbaş aracı, 1 adedi ise kiralıktır.

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu

ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

Su Tankeri

Traktör

Kamyonet

R.Oto

Minibüs

6

4

6

1

2

√

√

√ √

√

√

6

4

71

1

2

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 15 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

1.2 - Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki  iş ve işlemler ek hizmet binasından yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün faaliyetlerini 
yürüttüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

MÜDÜR ODASI

ETÜD PROJE BİRİMİ-İHALE

BAKIM ONARIM KONTROL BİRİMİ

EVRAK BÜROSU-ARŞİV

SOYUNMA ODALARI ,DEPOLAR

1

1

1

1

 3

7.8

18.62

15.83

 11.35

202.00 

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ETÜD PROJE
BİRİMİ - İHALE

BAKIM ONARIM
KONTROL BİRİMİ

EVRAK BÜROSU
ARŞİV

PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRÜ

Tablo 3: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Bilgisayar

Renkli Yazıcı

Klima

Yazıcı - Fotokopi

9

1

4

1

SAYISICİNSİ
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1 5

20

61

Memur

Sözleşmeli Memur

Daimi İşçi

Hizmet Alımı

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

20 - 30 Yaş Arası

31 - 40 Yaş Arası

41 - 50 Yaş Arası

50 Yaş Üzeri

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

60

21

1 5

10

15

25

37

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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       2010 yılında yapılan çalışmalara bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmış olup; büyük 
bir çoğunluğu bitirilmiş, bitirilemeyenler de süreçlerinde devam etmiştir.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma ora-
nı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planı’nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 2010 yılı hedefleri toplam   9 adet 
olarak belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 Yılı Performans Hedefleri

1 - 2010 yılı sonuna kadar doğa-ağaç-yeşil alanlar konusunda tüm okullarda 1’er adet seminer yapılacak, 
1 kez doğa-ağaç-yeşil alan temalı belediye bülteni yayınlanacaktır.

2 - 2010 yılı sonuna kadar çiçek üreticileriyle işbirliği yapılarak Silivri’nin tüm çiçek ihtiyacı hedefi 
karşılanacaktır.

3 - 2010 yılı sonuna kadar anıt ağaç envanteri çıkarılacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar kamusal alanlarda bulunan ağaç envanteri tamamlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar park, bahçe vb. hizmetlerin planlanması ve takibi %100 dijital ortamda yürütül-

meye başlanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar park ve bahçelerimizde bulunan bank, çöp sepeti ve aydınlatma direklerinin 

% 4’ünün yenilenmesi ve % 100’ünün bakımının yapılması sağlanacaktır.
7 - 2010 yılı sonuna kadar çim, çiçek, bitki ve fidan dikim alanı olarak belirlenen alanların %100’üne çim, 

çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılacaktır.
8 - 2010 yılı sonuna kadar okullarla işbirliği içerisinde HER ÇOCUĞA BİR FİDAN KAMPANYASI gerçek-

leştirilecektir.
9 - 2014 yılı sonuna kadar her yıl çocuk oyun parklarının %100’ünün bakım ve onarımı yapılacak ve %20

’si yenilenecektir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.883.879,99 TL 5.546.057,33 5.546.057,33 % 10,1

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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2 - Performans Sonuçları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planı’nda belirtilen, 9  hedefinin 8 adeti 
gerçekleşmiş , 1 hedef süreçlerinde devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler
 
a) 2010 yılı sonuna kadar kamusal alanlarda bulunan ağaç envanteri tamamlanacaktır.

Bu hedefe yönelik faaliyetler başlatılmış, ilçe yüzölçümünün büyüklüğü ve personel yetersizliği nedeniy-
le 2010 yılı içerisinde tamamlanamamıştır. 2011 Yılının ilk yarısında hedef tamamlanacaktır.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistikî veriler elde 
edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değer-
lendirmiştir.

Buna göre; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2010 yılı hedeflerinin   % 89’i tamamlanmış , %11’i devam 
etmektedir.

2010 Yılında ;

1. 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile 5 adet,
2. 4734 sayılı kanunun 22. Maddesine göre açık ihale usulü ile 43 adet,

Gerçekleşen

Devam Eden

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler Listesi

1 Temizlik ve bakım bedeli
2 Araç tamir ve sigorta bedelleri
3 Poşet alımı
4 Mimarsinan semt sahası hakedişleri
5 Yerörtücü alımı (9000 adet)
6 Telis çuval ve şerit bant alımı
7 Bahçıvan ve şoför hizmet alımı ilan bedeli
8 Su tankeri alınması
9 Bitki ve malzeme alımı ihalesi hakedişi
10 Parkların muhtelif Demir ve tamirat işleri
11 Betonarme zemin betonu bedeli
12 Prefabrik ofis yapımı
13 Su tankeri alınması
14 Selimpaşa piknik alanı sondaj kuyusu motor onarımı
15 Malzeme alımı
16 Meilland gülü alımı
17 80 Adet ikaz yeleği
18 Mevsimlik çiçek alınması
19 Avans
20 Rekor alınması
21 Toner alımı
22 Çöp poşeti alınması
23 Tişört alımı
24 Makina alımı
25 Peyzaj uygulama çalışma bedeli
26 Kışlık iş elbisesi alımı
27 Resmi kurum ve kuruluşlar  ot biçimi hizmet alımı
28 Otların ilaçlanması
29 Elektrik malzemesi alımı
30 Tel örgü yenileme bedeli
31 Sulama bedeli
32 Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi bahçesi sert zemin peyzaj düzenlemesi
33 Kipa karşısı yeşil alan, Ortaköy çocuk parkı duvar yapımı
34 Silivri girişi yamaçlara sondaj kuyusu açılması
35 Araçlara ışıklı levha alınması
36 Mevsimlik çiçek dikim işçiliği
37 Gübreli toprak ve torf alımı
38 Ozalit çekim bedeli
39 Yeşil alanlarda kene ve aphit ilaçlaması
40 Kırtasiye malzemesi alımı
41 Silivri girişi yamaçlara çim ekimi
42 Su pompası alımı
43 Silivri girişi şevlere şev taşı döşenmesi

Tablo 5: İhale Tablosu

İHALE TABLOSU

SIRA
NO

1

2

3

HİZMET

MAL ALIMI

MAL ALIMI

19. Madde

19.Madde

19.Madde

BAHÇIVAN VE ŞOFÖR ALIMI( 2 ADET )

SPOR ALETİ, ÇOCUK OYUN GRUBU VE BANK ALIMI

BİTKİ VE MALZEME ALIMI

İŞİN ADIİHALE TÜRÜ MADDESİ
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1 - Silivri Belediyesi sınırları içerisinde çalışma programı ve vatandaşlar tarafından gelen şikâyetler doğ-
rultusunda ot temizlikleri yapıldı.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan çocuk parkları, yeşil alan, refuj ve orta refüjlerin çim biçimleri düzenli 
olarak yapıldı.

3 - Yeşil alan, kaldırımlar ve orta refüjlerde bulunan ağaç, mevsimlik çiçek ve çimlerin  sulaması yapıldı.
4 - Afit ilaçlama çalışmaları, Silivri genelinde yapıldı.
5 - İlçemiz sınırları içinde bulunan 144 adet çocuk parkının bakımı ve onarımları yapıldı

B - BAKIM ONARIM KONTROL BİRİMİ ÇALIŞMALARI
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PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

  1 - Fevzi Çakmak Cad. Alibey Sk. , Şerif Sk. , İsmail Öztunca Sk. , Esat Sk. , Küçük Hasfırın Sk. , Fikret 
Gündoğan Sk. yol projesi (bitkilendirme ve kent mobilyası, döşeme, kesit, detay, metraj) çizildi. Esat Sk. 3 
boyutlu çizimleri hazırlandı.

  2 - Gıda Bankacılığı, İBB 4.Bölge Müd.Yrd. ve İstihdam Ofisi çevresi peyzaj uygulama projesi çizildi.
  3 - Silivri girişi kuzey ve güney yamaçlar, terminal peyzaj projesi çizildi. 
  4 - Gazitepe meydan düzenleme peyzaj projesi çizildi. 
  5 - Saint Benoit Fransız Lisesi ıhlamur korusu ağaçlandırma projesi hazırlandı.
  6 - Küçük Hasfırın Sk. cami girişinde bulunan yeşil alan peyzaj projesi çizildi.
  7 - Selimpaşa Turizm Otelcilik Meslek Lisesi peyzaj ve sulama projesi çizildi. 
  8 - Şerife Baldöktü Sağlık Ocağı peyzaj projesi çizildi.
  9 -  Adliye bahçesi peyzaj ve sulama projesi çizildi.
10 - Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nin peyzaj projesi çizildi. 
11 - Kadıköy meydan peyzaj projesi çizildi. 
12 - Silivri Birlik park yeri  plantasyon (bitkilendirme) projesi çizildi.
13 - Eski Arıtma yeri çay bahçesi peyzaj düzenlemesi projesi çizildi.
14 - Silivri, Büyükçavuşlu, Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Kavaklı, Ortaköy, Büyük Kılıçlı, Selimpaşa, 

Alipaşa yol düzenleme projeleri çizildi.

PEYZAJ UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Refüj, orta refüjler, yeşil alanlar, parklar ve projelendirme çalışmalarında  302.085 adet mevsimlik çiçek, 
2.104 adet yapraklı ve ibreli ağaç, 13.070 adet çalı grubu, tüm yeşil alan düzenleme, ağaçlandırma  faali-
yetlerinde toplam 1.930 m2 rulo çim, 1.605 kg. çim tohumu, 220 m3 çim toprağı kullanarak 47.500m2 yeşil 
alan düzenlemesi yapıldı.

1 - Fevzi Çakmak Cd Alibey Çeşme Sk. Kent Mobilyaları (bank ve çiçeklik) yerleştirildi. Fevzi Çakmak 
Cd. Alibey Sk. , Esat Sk. kaldırıma ağaç dikimi yapıldı.

2 - Gıda Bankacılığı, İBB 4.Bölge Müd. Yard. ve İstihdam Ofisi çevresi yeşil alan olarak düzenlenen 
alanlarda bitkilendirme ve çimlendirme yapıldı.

3 - Silivri girişi kuzey ve güney yamaçlar Peyzaj uygulaması (mevcut ağaçların nakli, tüm sahanın tesvi-
yesi, otomatik sulama sistemi döşenmesi, sondaj kuyusu, bitkilendirme, çimlendirme ve refüj düzenleme) 
yapıldı. 

C - ETÜT PROJE BİRİMİ ÇALIŞMALARI
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4 - Küçük Hasfırın Sk. camii girişi yeşil alan peyzaj çalışması ( bitkilendirme, çimlendirme, kent mobilyası 
yerleştirme) yapıldı.

5 - Ortaköy çay bahçesi çocuk parkında sert zemin oluşturularak, prizma taş döşendi. 8 adet spor aleti 
montajı yapıldı.

6 - B. Çavuşlu Mustafa BÖBÇE parkı içindeki basketbol sahasının zeminine beton atıldı.
7 - Şerife Baldöktü Sağlık Ocağı peyzaj uygulaması (toprak tesviyesi, bitkilendirme, rulo çim serme) 

yapıldı.
8 - Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Konuk Evi’nin sert zemin uygulaması, çimlendirme ve bitkilendirme, tel çit 

imalatı, kazı, dolgu çalışmaları yapıldı.
9 - Alibey Çeşme orta refüj bitki dikimi ve rulo çim serilmesi yapıldı.
10 - Adliye bahçesi sulama tesisatı, toprak tesviyesi, bitkilendirme, çimlendirme  yapıldı.
11 - Organik pazar yeri peyzaj düzenlemesi yapıldı.(mevsimlik çiçek dikimi)
12 - Silivri girişi refüjler bitkilendirme ve rulo çim serimi yapıldı.
13 - Değirmenköy festival alanı sert zemin tamiri ve sardunya dikimi yapıldı.

OKULLARDA  YAPILAN DÜZENLEMELER VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

1 - Şerife Baldöktü Anaokulu bahçesinde çocuk oyun alanı çevresi sert zemin düzenlemesi ve yeşil 
alanlarda çimlendirme çalışması yapıldı.

2 - Endüstri Meslek Lisesi Okul bahçesindeki yeşil alanlarda çimlendirme çalışması yapıldı.
3 - Turgutreis İlköğretim Okulu bahçesinde çocuk oyun alanı ve sert zemin imalatı, yeşil alan düzenle-

mesi (bitkilendirme ve çimlendirme ) yapıldı. 
4 - Ortaköy İlköğretim Okulu yeşil alan düzenlemesi (bitkilendirme ve çimlendirme) yapıldı.
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TEMALI AĞAÇLANDIRMA  ÇALIŞMALARI

1 - Saint Benoit Fransız Lisesi Ihlamur Korusu Alibey Mah. Tandoğan sok. bulunan yeşil alana 100 adet 
ıhlamur fidanı dikildi.

2 - Öğretmenler Günü Korusu, Selimpaşada Doğa Restorant arkasında bulunan yeşil alana Hasan Öz-
varnalı İlköğretim Okulu, Turgut Reis İlköğretim Okulu, Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu adına okulları 
temsilen gelen öğretmenler ve öğrencilerin işbirliğinde 86 adet fıstık çamı, 1 adet çınar ağacı olmak üzere 
87 adet ağaç dikildi.

KALDIRIM AĞAÇLANDIRMALARI

1 - Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi kaldırımlara 51 adet çınar yapraklı akçaağaç, 50 adet çınar, 40 adet 
ıhlamur olmak üzere 141 adet ağaç dikildi.

2 - Şehit Bahattin Erişken Caddesi Toki Anadolu Lisesine çıkan yol üzerindeki kaldırımlara 26 adet top 
akasya dikildi.

KAVŞAK VE REFÜJ DÜZENLEMELERİ

1 - Selimpaşa Devlet Hastanesi yanı ve Kadir Has Üniversitesinin bulunduğu ışıklardaki refüjlerde yeşil 
alan düzenlemelerine başlanarak, çimlendirme ve refüjlere kırmızı meilland gülleri dikimi yapılmıştır.

2 - Selimpaşadan Silivri D-100 yoluna dönüşte bulunan refüjlerin yeşil alan düzenlemelerine başlanarak, 
çimlendirme ve refüjlere kırmızı meilland gülleri dikimi yapılmıştır. 

3 - Gümüşyaka girişindeki refüjlerde çimlendirme ve refüjlere kırmızı meilland gülleri dikimi yapılmıştır.
4 - General Ali İhsan Türkkan Cad.- D100 Karayolu arası refüj ; Refüje 33 adet Ihlamur ağacı dikilerek, 

çimlendirme çalışması yapıldı.
5 - Anadolu Hastanesi önündeki refüje 105 adet sedir, 40 adet at kestanesi, 37 adet fıstık çamı, Gökku-

şağı Market önündeki refüjlere 38 adet fıstık çamı olmak üzere 220 adet ağaç dikildi.
6 - General Ali İhsan Türkkan Cad. yol kenarlarına üst geçit altı yamaçlara 43 adet fıstık çamı dikildi. ilçe 

stadı yanındaki boşluğa 15 adet fıstık çamı dikildi.
7 - Shell benzinlik yanındaki yeşil alanlara 10 adet katalpa, 10 adet top akasya, 10 adet fıstık çamı, ay-

rıca Maksi AVM karşısındaki ağaçlık alanlarda kurumuş ağaçların yerine 12 adet katalpa  olmak üzere 42 
adet ağaç dikildi.

8 - Silivri Lisesi üstündeki yer altı tuvaletlerinin bulunduğu refüjde yeşil alan düzenlemesi (bitkilendirme 
ve  çimlendirme) çalışması yapıldı. Bitkilendirme çalışmasında 6 adet süs eriği, 6 adet tijli oya olmak üzere 
12 adet ağaç dikildi.
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MEYDAN DÜZENLEMELERİ

1 - Gazitepe Meydan Düzenlemesi: Gazitepe meydanında mevcut alan komple sökülerek yeni granit 
sert zemin uygulaması, yeşil alan düzenleme(bitkilendirme ve çimlendirme) çalışması yapıldı. Alana 1 adet 
Atatürk büstü yerleştirildi, 2 adet bayrak direği monte edildi.

2 - Kadıköy Meydan Düzenlemesi: Kadıköy meydanında mevcut alan komple sökülerek yeni granit 
sert zemin uygulaması, yeşil alan düzenleme (bitkilendirme ve çimlendirme) çalışması yapıldı. Alana 1 
adet Atatürk büstü yerleştirildi, 2 adet bayrak direği, 4 adet bank, 5 adet çöp kovası monte edildi.

Birimimiz tarafından yapılan 5 adet ihalenin teknik şartname, idari şartname, sözleşme, yaklaşık maliyet 
cetveli ve piyasa araştırması yapıldı.

Oyun grubu, açık alan spor aletleri ve bank ihalesi kapsamında alınan donatı ve kent mobilyalarının 
montajı yapıldı. 

1 - Semizkumlar İstanbul Caddesi Yıldızkent önü spor aleti montajı.
2 - 24 adet çocuk oyun parkı donatıları yenilenmiştir.
3 - Resmi kurum ve kuruluşların bahçesine , çocuk parklarına, yeşil alanlara 200 adet bank ve 150 adet 

çöp kutusu montajı yapılmıştır.

2010 yılı içerinde 574 adet evrak müdürlüğümüze gelmiş olup, kodlarına göre arşivlenmiş,  vatandaşlar 
tarafından müdürlüğümüze göndermiş olan 129 adet dilekçeye cevap verilmiştir.

D - DİĞER ÇALIŞMALAR

E - EVRAK BÜROSU VE ARŞİV ÇALIŞMALARI



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Zerrin BUDAK
Park ve Bahçeler Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1- Müdürlüğümüzün Görevi:

1 - Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik seminerler düzenlemek, broşürler ve kitapçıklar hazırlaya-
rak dağıtmak.

2 - Belediyenin çevre politikasının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.
3 - Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katı-

larak Belediyeyi temsil etmek.
4 - Çevre kanunu gereği; faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre 

kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, 
haklarında idari yaptırım uygulamak.

5 - Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde tıbbi atık üreten sağlık tesisleri ve sanayi 
kuruluşlarını (reviri bulunan) tespit etmek ve ilgili yönetmelik gereğince Belediyemizle Tıbbi Atık Sözleş-
mesi imzalanmasını sağlamak.

6 - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Uygulama Planı çerçevesinde İlçe 
genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj 
atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında 
idari yaptırım uygulamak.

7 - Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde oluşan atık pil ve akümüla-
törlerin ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım 
uygulamak.

8 - Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde yapılan 
hafriyat çalışmalarından çıkan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının izinli depolama sahalarına ta-
şınması için gerekli olan belgeleri düzenlemek, kaçak hafriyatları kontrol etmek, gerektiğinde cezai işlem 
yapılmak üzere ilgili kurumlara bildirmek, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari ve 
cezai yaptırım uygulamak.

9 - Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği gereği; ev-
sel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı 
ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirmek.

10 - Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği’nin 
Kontrolü Yönetmeliği gereği; hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye 
neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem 
yapılması için ilgili makamlara bildirmek.

11 - Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; bitkisel atık yağ üreten işletmelere gerekli tebli-
gatları yaparak, atık yağların kanalizasyona ve alıcı ortama dökülmesini önlemek ve atık yağ üreten işlet-
mecilerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını sağlamak, yetkileri kapsamında buralarla 
ilgili denetimleri yapmak ve uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak.

12 - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği; İlçe genelinde bulunan matbaa, fotoğraf stüdyosu 
ve sağlık kuruluşlarından kaynaklanan röntgen banyo suları, fotoğraf banyo suları ve matbaa kalıp açma 
sularının kanalizasyon sistemine verilmeyip Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış geri kazanım 
tesislerine verilmesini sağlamak.

13 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; gürültü kirliliğine ilişkin ge-
len şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere yetkili kurumlara bildirmek, yetki devri alınması halinde 
gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak.

14 - Kıyı Kanunu gereği; kıyılara yapılan müdahaleleri ve kirliliği tespit etmek, bunlarla ilgili idari yaptırım 
uygulamak.

15 - Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği; katı atıkların konut, işyeri vb ürettikleri yerlerde geçici 
olarak biriktirilmesi, geri kazanılması ile ilgili işlemleri yürütmek, uygulamaları tespit etmek, idari yaptırım 
uygulamak.

16 - “Ömrünü Tamamlamış Lastik’lerin (ÖTL)” Kontrolü Yönetmeliği gereği; araçlarda lastik kullanarak 
ÖTL oluşumuna sebep veren gerçek ve tüzel kişileri, ÖTL oluşumuna sebep verenin ödememesi du-
rumunda ÖTL’ i zilliyetinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, ÖTL’ in 
lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf edilmesini sağlamak, uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulamak.
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17 - Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4 (d) fıkrasın-
da sayılan madeni atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların 
lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar 
hakkında idari yaptırım uygulamak.

18 - Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, şikâyete konu olan faktörleri 
ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak, önlemler alınmamış ise, ilgililer hakkında yasal işlem 
yapılması için ilgili makamlara bildirmek.

19 - Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden 
az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek 
kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerden 2. ve 3. sınıfların ruhsatlandırılmasında çevre ile 
ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeleri uygulamak, görüş bildirmek.

20 - Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve ko-
ordinasyonu sağlamak.

21 - Çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi 
belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.

22 - Çevre uygulamalarına ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, 
desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları 
konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak ve toplantılar düzenlemek.

23 - Yasal mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek.
24 - Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve 

işlemleri yürütmek.
25 - İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterini oluşturarak, çevreye olan veya olabilecek 

her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilerek kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. 
26 - İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının atık yönetimi ve çevre ile ilgili diğer yönetmelikler ko-

nusunda bilinçlenmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
27 - Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce; İlçe genelinden toplanan atıklar (inşaat atığı, bahçe 

atığı, ağaç dalı, eski eşya vb.) ile belediye çalışmalarından çıkan benzeri atıklar için döküm sahaları tespit 
etmek ve bu sahalar için gerekli depolama izinlerini almak.

28 - Belediyeden izin alınmadan köprü altları, elektrik trafoları, otobüs durakları vb. yerlere asılan afişler 
ve yapıştırılan ilanlar hakkında yasal işlem uygulamak.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı
Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar 

dâhilinde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında 

görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur.
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1 - FİZİKİ YAPI

1.1 - Hizmet Araçları

Müdürlüğümüzde 1 adet araç bulunmaktadır.

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1 Binek Araç 1√ 1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü



3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan 11 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

1.2- Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Ek Binasında yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün faaliyetleri-
nin yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Tablo 2: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

1

1

11

50

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ÇEVRE
MÜHENDİSİ

HARİTA
TEKNİKERİ

BÜRO
PERSONELİ

ÇEVRE
ZABITA

MEMURU
ŞOFÖR HİZMETLİ

ÇEVRE KORUMA
ve KONTROL

MÜDÜRÜ

Tablo 3: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

7

2

2

SAYISICİNSİ
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

5
5

Memur

İşçi
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Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2

2
6

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

İlköğretim

Lise

Üniversite

21 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

4

2

4



2872 sayılı Çevre Kanunu’nun öngördüğü esaslar çerçevesinde, Silivri halkının huzur içinde sağlıklı 
bir çevrede yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirerek gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak.

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, 
kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler 
almalarını sağlamak.

Belediyeyi ilgilendiren çevre konularında projeler üretmek ve ortaklık projeleri oluşturulmasını sağlamak.
2010 yılında yapılan çalışmalar da bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu

 Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma 
oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 15 
adet olarak belirlenmiştir. Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1-  2010 yılı sonuna kadar Sanayi Alanları ve Tesisleri Envanteri çıkarılacaktır.
2- 2010 yılı sonuna kadar sanayi tesislerinin çevresel etkileriyle ilgili araştırma yapılacak ve rapor 

doğrultusunda ilgili kamu ve özel kurumlarla işbirliğiyle sanayi kuruluşlarının çevreye olumsuz etkileri %90 
önlenecek ve kontrol altında tutulacaktır.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

Tablo 4: Bütçe Bilgileri

BÜTÇE ve GİDER DURUMU

YIL

2010  58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 936.996,49 TL 1.804.918,67 TL % 3,29

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ
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Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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3 - 2010 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tıbbi atık üreten işletmelerle sözleşme yapılacak ve tıbbi atıkların 
tamamının yönetmeliğe uygun bir şekilde toplanması sağlanacaktır.

4 - 2010 yılı sonuna kadar atık pil toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve atık pil toplama 
nokta sayısı 100’e çıkarılacaktır.

5 - 2010 yılı sonuna kadar Ambalaj Atıkları Toplama Planı oluşturulacak ve 2014 yılı sonuna kadar 
Silivri’deki tüm konut ve işyerlerinde ambalaj atıklarının toplanması sağlanacaktır.

6 - 2010 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve bitkisel 
atık yağ toplanan işletme oranı % 70’e çıkarılacaktır.

7 - 2010 yılı sonuna kadar hafriyat dökümü için uygun bir yer tahsis edilecektir.
8 - 2010 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az bir kere çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir.
9 - 2011 yılı sonuna kadar gürültüyü önleme çalışmaları kapsamında belediyemize yetki devri sağlanacak 

ve her yıl gürültü üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az 3 kez denetlenecektir.
10 - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki tüm hafriyat taşıma çalışmaları kontrol altına alınacak ve bu 

çalışmaları yapanların Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve Taşıma Fişi almaları sağlanacaktır.
11 - 2010 yılı sonuna kadar tehlikeli atık üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az 2 kez denetlene-

cektir.
12 - 2010yılı sonuna kadar Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ilçemiz-

de bulunan lastik satışı ve tamiri yapan işletmeler ile işbirliği yapılarak, hurda lastiklerin tamamının gelişi 
güzel atılmaması ve uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.

13 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri’de tüm motor yağı satışı/değişimi yapan işletmelerle işbirliği yapılacak 
ve ilçede üretilen atık motorin yağlarının tümü ilgili yönetmeliğe uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağla-
nacaktır.

14 - 2010 yılı sonuna kadar hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında tüm kömür satışı yapan yerler 
denetlenecek ve satış izin belgesi olmayan kömür satışları % 100’ü önlenecektir.

15 - 2010 yılı sonuna kadar ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir şekilde sürdü-
rülecektir.

2 - Performans Sonuçları
 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen 15 hedefin 

15 tanesini de gerçekleştirilmiştir. 

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün Ocak – Aralık aylarını kapsayan 12 ay boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışma-
larla ilgili istatistikî veriler elde edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak 
performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin % 100’ünü gerçek-
leştirmiştir.

% 0

% 20

% 40

% 60

% 80

% 100

% 100
Gerçekleşen

Grafik 5: Performans Sonuç Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Grafik 4: Silivri İmalat Sanayi

156

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - HEDEFLERE YÖNELİK FAALİYETLER

1 - 2010 yılı sonuna kadar Sanayi Alanları ve Tesisleri Envanteri çıkarılacaktır. 
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 187 fabrika, 71 atölye, 35 imalathane ve 19 depo olmak üzere; 312 

işletmeye gidilmiştir.
2 - 2010 yılı sonuna kadar sanayi tesislerinin çevresel etkileriyle ilgili araştırma yapılacak ve ra-

por doğrultusunda ilgili kamu ve özel kurumlarla işbirliğiyle sanayi kuruluşlarının çevreye olumsuz 
etkileri %90 önlenecek ve kontrol altında tutulacaktır.

Hazırlanan envanter çalışması kapsamında özellikle firmaların yapmış olduğu üretimler ve sahip olduk-
ları çevre izinleri incelenmiş ve 43 alt grupta incelenerek envanter çalışması tamamlanmıştır. 

3 - 2010 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm tıbbi atık üreten işletmelerle sözleşme yapılacak ve tıbbi 
atıkların tamamının yönetmeliğe uygun bir şekilde toplanması sağlanacaktır.

İlçemizdeki 172 adet tıbbi atık çıkaran işletmenin tamamı ile tıbbi atık sözleşmesi imzalanmış olup; 2010 
yılında 12.865 kg tıbbi atık toplanmış ve 12.644,00 TL tahakkuk kesilmiştir.

4 - 2010 yılı sonuna kadar atık pil toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve atık pil 
toplama nokta sayısı 100’e çıkarılacaktır.

TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), İ.B.B. ve Belediyemiz arasında imzalanan pro-
tokol ile ilçemizdeki 54 ilköğretim okulu ve liselerde, atık pilleri ayrı toplama noktaları düzenlenmiş ve 
İlçe genelinde yapılan çalışmalarla 80 adet toplama noktası oluşturulmuştur. 2009 – 2010 eğitim yılında 
İlçemiz okullarından toplam 1200 kg atık pil toplanmıştır. 2010 – 2011 eğitim döneminde çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü



157

5 - 2010 yılı sonuna kadar Ambalaj Atıkları Toplama Planı oluşturulacak ve 2014 yılı sonuna kadar 
Silivri’deki tüm konut ve işyerlerinde ambalaj atıklarının toplanması sağlanacaktır.

2010 Haziran ayında hazırlanan Ambalaj Atığı Toplama Planı Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilmiş 
olup; 23 Temmuz 2010 tarihinde Bakanlık tarafından söz konusu Uygulama Planı onaylanmıştır. Oluşturu-
lan plan gereğince; İlçemiz 6 kademe olarak planlanmış ve 3 yıl içerisinde bölgemizin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarda 2010 yılında Silivri genelinden 1.953 ton karışık ambalaj malzemesi 
toplanmıştır.

6 - 2010 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ toplama hizmetleri tüm Silivri’ye yaygınlaştırılacak ve 
bitkisel atık yağ toplanan işletme oranı %70’e çıkarılacaktır.

İlçemizde bulunan 366 Bitkisel Atık Yağ üretme potansiyeli olan işletmenin 167 (45%) tanesinin lisanslı 
firma sözleşmesi bulunmaktadır. Bölgemizde yapılan toplama çalışmalarında 2010 yılı içerisinde 16.885 
kg atık yağ toplanmıştır. İlçemizde yapılan toplama çalışmalarındaki bilincin sağlanması için, 2010 yılı 
aralık ayında evlerden bitkisel atık yağ toplama çalışmaları başlatılmıştır.

7 - 2010 yılı sonuna kadar hafriyat dökümü için uygun bir yer tahsis edilecektir.
1 - İlçemiz, Değirmenköy Mah. 6364 numaralı parselde, mülkiyeti belediyemize ait olan araziye haf-

riyat döküm sahası için dosya hazırlanmış ve yetkili kurum olan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı’na gerekli izin için müracaat edilmiştir.

2 - İlçemiz, Alipaşa Mah. 2530 numaralı parselde, mülkiyeti belediyemize ait olan araziye geçici haf-
riyat döküm sahası için dosya hazırlanmış ve yetkili kurum olan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı’na gerekli izin için müracaat edilmiştir.

8 - 2010 yılı sonuna kadar tüm okullarda en az 1 kere çevre bilinci seminerleri gerçekleştirilecektir.
2006 yılından beri çevre bilinçlendirme eğitimleri Müdürlüğümüzce verilmekte olup; 29.03.2010 ve 

05.04.2010 tarihleri arasında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ana okul, ilköğretim okulu ve liselerin 
çevre kollarına üye öğrencileri Lisanslı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerine götürülerek Geri Ka-
zanımı yerinde görmeleri sağlanmıştır.

9 - 2010 yılı sonuna kadar gürültüyü önleme çalışmaları kapsamında belediyemize yetki devri 
sağlanacak ve her yıl gürültü üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az 3 kez denetlenecektir.

Gürültü önleme çalışmaları çerçevesinde müdürlüğümüz personelinin eğitim çalışmaları tamamlanmış-
tır. Hâlihazırda müdürlüğümüz bünyesinde 4 A1 tipi belgeye sahip çalışan mevcuttur. Yetki devriyle ilgili 
çalışmalar devam etmektedir.
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10 - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki tüm hafriyat taşıma çalışmaları kontrol altına alınacak ve 
bu çalışmaları yapanların Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve Taşıma Fişi almaları sağlanacaktır.

2010 yılında Müdürlüğümüzce hazırlanan Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi ve hafriyat fişlerinden   
43.427,00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca izinsiz hafriyat taşımak ve izinsiz dökümünden ötürü 15 tutanak 
tutulmuş olup; kabahatler kanununa göre 62.143,00 TL ve Encümen Kararı ile 500 TL olmak üzere toplam 
62.643 TL para cezası kesilmiştir.

11 - 2010 yılı sonuna kadar tehlikeli atık üretme potansiyeli olan tüm işletmeler en az 2 kez de-
netlenecektir.

Tehlikeli atık üretme potansiyeli olan 31 işletmeye denetlemeye gidilmiş olup; 31 tane tutanak tutulmuş-
tur.

12 - 2010 yılı sonuna kadar  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 
ilçemizde bulunan lastik satışı ve tamiri yapan işletmeler ile işbirliği yapılarak, hurda lastiklerin 
tamamının gelişi güzel atılmaması ve uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.

Müdürlüğümüzce lastik satışı ve tamiri yapan 32 işletme gezilmiş olup; konuyla ilgili bilgilendirici tebli-
gatlar dağıtılmıştır. Ayrıca hazırlanan ÖTL Üreticileri Envanteri LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği)’ne 
gönderilmiştir. 

13 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri’de tüm motor yağı satışı/değişimi yapan işletmelerle işbirliği 
yapılacak ve ilçede üretilen atık motorin yağlarının tümü ilgili yönetmeliğe uygun bir şekilde ber-
taraf edilmesi sağlanacaktır.

İlçemizdeki motor yağı ve değişimi yapan 60 işletme gezilerek bilgilendirici tebligatlar dağıtılmış ve Atık 
Motor Yağı Envanteri oluşturulmuştur. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisanslı dernek olan 
PETDER (Petrol Sanayi Derneği) ile oluşturulan envanter paylaşılmış ve bölgeden toplanan atık motor 
yağları miktarı kayıt altına alınmıştır.

14 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında tüm kömür 
satışı yapan yerler denetlenecek ve satış izin belgesi olmayan kömür satışları % 90 önlenecektir.

Çevre ve Orman Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 24 Mart 2010 tarihli “Katı Yakıt Numune 
Alma ve Analiz Genelgesi” gereğince; İlçemizdeki kömür satışı yapan 44 işletme gezilmiştir. Yapılan de-
netimlerde izinsiz kömür satışı yapan işletmeye rastlanmamıştır.

15 - 2010 yılı sonuna kadar ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir şekilde 
sürdürülecektir.

İzinsiz hafriyat taşınmasını önleme çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğü ile koordineli olarak yürü-
tülen çalışmalarda 11 adet tutanak tutulmuş olup; kabahatler kanunu gereğince 62.143,00 TL para cezası 
kesilmiştir.



Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji ve artan nüfus nedeniyle her geçen gün daha büyük çevre 
sorunları ile karşı karşıya kalmaktayız. Bölgemiz belediyeleri olan Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri İlçe 
Belediyeleri ile birlikte bu sorunlara çözüm bulabilmek ve yeni yayınlanan çevre yönetmelikleri çerçevesin-
de ortak proje üretmek için 25 Aralık 2009 tarihinden itibaren 10 Komisyon, 10 Alt Komisyon koordinasyon 
toplantısı ve 8 Aralık 2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans ve yetki verilmiş firmalar 
ve dernekler ile birlikte finansman kaynakları istişare toplantısı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek “Çevre Projeleri Koordinasyon Toplantısı”na katılmak üzere, Çevre Ko-
ruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, Stratejik Planlama ve Ar-Ge Müdürlüklerinden çevre sorunları konusunda 
deneyim sahibi olan, söz konusu koordinasyon çalışmalarında ve sonrasında gerçekleştirilmesi düşünülen 
projelerde etkin bir şekilde katılım ve katkı sağlayabilecek en az bir personelin katılması istenmiştir.

Koordinasyon toplantıları neticesinde “3 Belediye 3 Atık Getirtme Tesisi’nin” kurulmasına ilişkin tip proje 
çizim çalışmaları tamamlanmış olup; proje finansmanı çalışmaları devam etmektedir.

B - SİLİVRİ, BÜYÜKÇEKMECE ve ÇATALCA BELEDİYELERİ KOORDİNASYON TOPLANTILARI

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince hazırlanan 
CEP Yönergesi çerçevesinde, İl Çevre Çalışma Komisyonu’nun 2009–2010 Eğitim ve Öğretim yılında 
okullarda CEP kapsamında “Atıklar ve Geri Kazanım” konusunun işlenmesine karar verilmiştir. Bu proje 
kapsamında aşağıdaki etkinlikler düzenlenmiştir.

1 - 15.01.2010 ve 23.02.2010 tarihlerinde CEP Toplantısı düzenlenmiştir. Kaymakamlık ve Silivri Bele-
diyesi işbirliğinde; Sivil Toplum Örgütlerinin, CEP Projesi kapsamında görevli öğretmenlerin katılımı sağ-
lanmıştır.

2 - 29.03.2010 ve 05.04.2010 tarihleri arasında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ana okul, ilköğ-
retim okulu ve liselerin çevre kollarına üye öğrenciler CEP Projesi kapsamında Lisanslı Ambalaj Atığı 
Toplama ve Ayırma Tesislerine götürülerek Geri Kazanımı yerinde görmeleri sağlanmıştır.

3 - Dünya Çevre Günü kutlamaları;
Mayıs Ayında hazırlıklarına başlanılan “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlamaları kapsamında düzen-

lenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten panolar hazırlanmış, konu ile ilgili broşür ve materyaller 
İlgili kurumlardan temin edilmiş ve konuyla ilgili bilgilendirici stantlar açılmıştır. 

4 - 01.01.2010 – 01.05.2010 tarihleri arasında düzenlenen atık pillerin toplanılması kampanyası kapsa-
mında bölgemizdeki ilk ve orta dereceli okullardan 1220 kg atık pil geri toplanmıştır. 2010 – 2011 eğitim 
öğretim yılı içinde uygulama kapsamındaki bilinçlendirme ve toplama çalışmalarımız devam etmektedir.
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C - ÇEVRE EĞİTİM PROJESİ (CEP)



Dünyada ve ülkemizde mobil telekomünikasyon şebekelerine ait bazı istasyonların kuruluş yeri, çevreye 
ve insan sağlığına olan zararlı etkileri konusundaki tartışmaların yoğun bir şekilde yapıldığı günümüzde 
GSM istasyonlarının yerleşim alanları içerisinde ve dışarısında nereye kurulabileceğine dair “Türkiye Be-
lediyeler Birliği” tarafından 13–14 Ekim 2009 ve 15–18 Aralık 2009 tarihlerinde GSM (BAZ) İstasyonlarının 
Yer Seçiminde Belediyelerin Rolü 1. ve 2. Etap Toplantıları sonrasında bölgemizde bulunan baz istasyon-
larının tespiti yapılmış olup, envanteri hazırlanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen güvenlik mesafesindeki Elektrik Alan Bü-
yüklüğü 10,26 V/m’yi geçmeyecektir. ICNIRP (Uluslararası Nan-iyonize Radyasyon Korunma Kurulu) ta-
rafından belirlenen Dünya Standardı ise 41,25 V/mdir. Dolayısıyla ülkemizde uygulanan değerler diğer 
ülkelerde uygulanan dünya standardı olan değerden 4 kat düşüktür.

Özellikle halk arasında baz istasyonlarına gösterilen tepkiler ile belediyemize ulaşan şikayetlerde baz 
istasyonlarının insan sağlığını etkilediği düşüncesiyle kaldırılması istenmektedir. Baz istasyonlarının in-
san sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri henüz net olarak ortaya koyulmuş değildir. Ayrıca ilgili kanunlar 
ile açılan çeşitli davalarda da görüldüğü gibi konuyla ilgili birtakım boşluklar bulunmakta, bu durum gerek 
vatandaş açısından gerekse de kurumların uygulama aşamalarında bazı karmaşalara yol açabilmektedir. 
Bu nedenle 20.08.2010 tarihinde Belediyemiz tarafından kiralaması yapılmış olan baz istasyonlarında 
“Elektrik Alan Ölçümleri” yaptırılmıştır. Yapılan ölçümlerden elde edilen değer 1v/m den daha küçük oldu-
ğu tespit edilmiştir.

Çevre kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olan market, mağaza, pazaryeri vb. alışveriş ortamlarında 
kullanılan; doğada dönüşüm süresi yüzyılları alan taşıma amaçlı plastik torbalar, dünyada her yıl yaklaşık 
olarak 500 milyar adet üretilmektedir. Ayrıca yenilenemeyen enerji kaynağı petrol türevlerinden yapılan bu 
plastik torbalar, küresel ısınmanın en büyük nedenleri arasında gösterilmektedir.

Bu nedenle Silivri Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 145 sayılı kararı doğrultusunda, 01.07.2011 
tarihi itibari ile İlçe sınırlarımız dahilinde bu tür (plastik) torbaların kullanımı yasaklanmıştır. Bu tarihe kadar 
esnafın elindeki plastik poşetleri tüketmesi yerine doğada yok olma süresi 18–24 ay arasında değişen 
biobozunur poşet kullanmaları ya da diğer alternatif ürünlerin (bez torba, file, kese kâğıdı vb.) kullanılması 
sağlanacaktır.

Bu amaçla İlçemiz genelindeki bütün esnafa, alışveriş merkezlerine ve poşet temin eden toptancılara 
bilgilendirici tebligatlar dağıtılmaktadır.

D - ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK

E - PLASTİK TORBA KULLANIMI
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Doğada yok olma süresi yaklaşık bin yıl olan plastik kapakları toplayıp geri dönüşüme kazandırarak 
hem çevrenin korunmasına hem de engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkıda bulunmak 
amacıyla; 250 kilo plastik kapak karşılığında bir tekerlekli sandalye kampanyası çalışmaları İlçemiz gene-
linde sürdürülmektedir.

Ruhsat Denetim Şefliği tarafından verilmekte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili müdürlüğü-
müz personelinin de görev aldığı denetim ve inceleme komisyonu tarafından yerinde yapılan incelemeler 
neticesinde 501 adet işyerinin başvurusu değerlendirilerek 55 adet umuma açık işyeri, 320 sıhhi işyeri  
ruhsat ve126 adet gayrisıhhi ruhsat başvurusu sonuçlandırıldı. 

1.1.2010–31.12.2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüze gelen evrak ve giden evrakların dağılımı aşa-
ğıdaki gibidir.

1.1.2010–31.12.2010 tarihleri arasında Müdürlüğümüzün katıldığı Eğitim, Toplantı ve Seminerler aşa-
ğıdaki gibidir.

2010 yılı kent temizliği hizmet alım ihalesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte 1.4.2010 
– 31.12.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9 aylık ihale dosyası, teknik şartnameler, idari şart-
nameler, sözleşmeler, sokak listeleri, haritalar hazırlanmış ve 18.03.2010 tarihinde açık ihale usulüyle 
yapılmıştır.

01.01.2011 – 30.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 45 aylık kent temizliği hizmet 
alım ihalesi kapsamında sokak listeleri, haritalar hazırlanmış ve 10.12.2010 tarihinde açık ihale usulüyle 
yapılmıştır.

F - PLASTİK KAPAK KAMPANYASI

G - RUHSAT DENETİMİ

I - EVRAK KAYIT BÜROSU FAALİYETLERİ

J - EĞİTİM TOPLANTI ve SEMİNERLER

H - KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İHALESİ
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Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Tablo 5: Evrak Dökümü

Tablo 6: Eğitim, Toplantı ve Seminerler Listesi

Gelen

Giden

İç Top.

Dış Top.

65

47

2

1

96

44

1

0

62

44

2

3

63

41

1

1

91

48

2

2

55

33

-

2

49

37

-

3

71

43

1

3

72

26

-

2

72

63

1

5

71

45

3

1

81

35

1

2

Ocak

Ocak

Mayıs

Mayıs

Eylül

Eylül

Mart

Mart

Temmuz

Temmuz

Kasım

Kasım

Şubat

Şubat

Haziran

Haziran

Ekim

Ekim

Nisan

Nisan

Ağustos

Ağustos

Aralık

Aralık

GELEN EVRAK TOPLAM: 826  -  GİDEN EVRAK TOPLAM: 506



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Sema KURT
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.



2010
FAALİYET RAPORU

Temizlik İşleri
Müdürlüğü



1 - Müdürlüğümüzün Görevi:
1-1- Temizlik  İşleri Müdürlüğü, Silivri    Belediyesi Başkanlık Makamı’nca verilen ve bu yönetmelikte 

belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla sorumludur.
1-2- Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, katı atık aktarma istasyonlarına nakledilmesini, 

cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve yıkanması işlerinin yapılması ve/
veya yüklenici firmalara yaptırılmasını, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programlarının belirlenmesini, 
yüklenici firmanın bu plan dahilinde yapmış olduğu çalışmaların kontrol ve takibi ile sonuçlandırılmasını 
sağlamak,

1-3- Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanmasını, ihale iş ve işlemlerinin 
takip edilmesini, sözleşmelerin hazırlanmasını, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının 
kontrol ve takip edilmesini, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,

1-4- İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edil-
mesini, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin 
yapılmasını kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

1-5- Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanmasını, gerekli bilgi ve belgelerin zamanın-
da temin edilmesini sağlamak,

1-6- Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kul-
lanım alanları dahil tüm alanların süpürülmesini, yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağla-
mak,

1-7- Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin süpürülüp 
yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılmasını 
sağlamak,

1-8- Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalış-
malarının etkili biçimde yürütmek.

1-9- Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde 
yapılması için gerekli programlama işlemlerini yapmak.

1-10- İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, deniz yüzeyi, sahil kenarı ve plaj alanlarında olu-
şan atık çöpleri temizleme çalışmalarını yapmak.

1-11- Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk, kanepe, kar-
yola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının çevre temizlik ekiplerince toplanmasını sağlamak,

1-12- Büyük hastaneler dışında kalan; sağlık ocağı, dispanser, poliklinik, eczane, gibi yerlerin tıbbi 
atıklarının toplanmasını sağlamak,

1-13- İnşaat atıkları ve külleri kaldırtmak /kaldırılmasını sağlamak,
1-14- Kurban bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak.
1-15- Müdürlük çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporunun hazırlamak.
1-16- Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse de Halkla İlişkiler biriminden gelen 

şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevap yazılarını 
yazmak.

1-17- İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara çöp konteynırları yerleştirmek, kötü durumda olan kon-
teynırların tamir edilerek eski yerlerine yerleştirilmesi işlerini yapmak, bu ihtiyaçlar için yeni konteynır 
alımı yapmak,

1-18- Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntem-
ler araştırmak ve uygulamak,

1-19- Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için mesleki hizmet konusunda gerekli eğitimleri 
almalarını sağlamak,

1-20- Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak, çöplerin ilan edilen 
zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere 
uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
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1-21- Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Belediye Başkanı’na, Encümene, Meclise tek-
lifler sunmak, verilen kararları uygulamak ve Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça 
verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

1-22- Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesi suretiyle kötü koku ve sinek olu-
şumuna engel olmak,

1-23- Belediye birimleri tarafından yaptırılan pankart asma, yıkım vb. faaliyetlerde personel desteği 
vermek,

1-24- Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmeti veren yerlerde genel temizliğe katkıda bulun-
mak,

1-25- Belediye tarafından işletilen piknik alanlarının çöp ile ilgili temizlik ve bakımını yapmak,
1-26- Bayram, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama haftaları gibi özel 

günlerde alan temizliği, alan hazırlanması, protokol kurulması vb. çalışmaları yapmak,
1-27- Doğal afetlerde toplum ve çevre sağlığını sağlamak üzere gerekli temizlik faaliyetlerinin düzenli 

yapılmasını sağlamak, doğal afet atıklarını kaldırtmak,
1-28- Yoğun kış şartlarında Belediye’nin kış ile mücadele çalışmalarına yardımcı olmak,
1-29- Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların atıklarını kaldırtmak,
1-30- Semt pazarlarının temizliğini yaptırtmak,
1-31- Gerekli alanlara uyarı tabelası konulmasını sağlamak, görevlerini yürütür.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı
Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar da-

hilinde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanın-

da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları
Müdürlüğümüzde bulunan toplam  1 aracımız vardır. Belediyemizin demirbaş aracıdır.

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1 Resmi Araç 1√ 1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 28 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

ÇEVRE 
MÜHENDİSİ

BÜRO MEMURU BÜRO MEMURU TEMİZLİK İŞLERİ
AMİRİ

TEMİZLİK İŞLERİ
AMİRİ

TEMİZLİK
İŞLERİ

MÜDÜRÜ

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3 : Araç-Gereç Listesi
ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

Masa

Sandalye 

Fax Makinası

Evrak Dolabı 

1

2

3

4

5

6

7

3 

1 

2 

5 

14 

1 

2

1.2- Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binası, ek hizmet binalarından yürütülmektedir. Müdürlüğü-

müzün faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

HİZMET BİRİMLERİ

GENEL TOPLAM

SIRA
NO

1

2

Tablo 2 : Hizmet Birimleri

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

1

1

2

13

38.5

51,5

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu
Personelimizin istahdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu
Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu
Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

Grafik 3: Personel Eğitim Durum Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Memur

İşçi

Hizmet Alımı

İlkokul

Lise

Ön Lisans

Üniversite

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

51 ve üzeri

24

179

33

160

19

28

29

48

80
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II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

Müdürlüğümüz Belediyemizin temizlik hizmetlerinin etkinleştirilerek  7 gün 24 saat temiz bir Silivri’de 
yaşanılmasının sağlanmasına yönelik   hizmetleri yerine getirerek Silivri halkına hizmet sunmayı hedef-
lemektedir.

2010 yılında yapılan çalışmalar bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmış olup; büyük bir 
çoğunluğu bitirilmiş , bitirilemeyenler de süreçlerinde devam etmektedir.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma 
oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Temizlik  İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 8 adet olarak 
belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl ilçe merkezi ve mahalle merkezlerinde her gün, ikinci konut alanlarında 
ise haftada 2 gün düzenli olarak çöpler toplanacaktır

2 - 2010 yılı sonuna kadar her gün 200 cadde ve sokak süpürülecektir.
3 - 2010 yılı sonuna kadar (Nisan-Kasım ayları) ayda bir tüm ana caddeler yıkanacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Bayramı, Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi kent ana 

caddeleri yıkanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar her semt pazarından sonra semt pazar yerleri ve sokakları yıkanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri’de bulunan tüm konteynırların envanteri çıkarılacak ve konteynırların 

takibi dijital ortamda yürütülecektir.
7 - 2010 yılı sonuna kadar tüm konteynırlar ve çevreleri ayda 1 kez yıkanacak ve dezenfekte edilecek-

tir. 
8 - 2010 yılı sonuna kadar ALO MOLOZ hattı kurulacak ve inşaat atıklarının gelişi güzel çevreye 

atılması önlenecektir.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 6.215.629,00  TL 6.929.903,06  TL % 12,6

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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IV - DİĞER FAALİYETLER

A -İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

B -TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE FAALİYETLERİ

2010 Yılında ;  
1. 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile 1 adet,
2. 4734 sayılı kanunun 21. Maddesine göre açık ihale usulü ile 1 adet,

2 - Performans Sonuçları

Temizlik  İşleri Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen 8 hedefinden 8 
tanesi gerçekleştirmiştir.

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Temizlik  İşleri Müdürlü-
ğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler elde edilmiş, 
faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendir-
miştir.

Buna göre Temizlik  İşleri Müdürlüğümüz 2010 yılındaki hedeflerini 100% gerçekleştirmiştir.

Tablo 5 : İhale Tablosu

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Gerçekleşen

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

İHALE TABLOSU

SIRA
NO

1

2

Hizmet

Hizmet

Temizlik Hizmetleri İhalesi  

Temizlik Hizmetleri İhalesi (Açık İhale Usulü ile)

21-b Madde  

19.Madde 

İŞİN ADIMADDESİİHALE TÜRÜ

1 - Taahhüdümüz altında bulunan 2010/2704 ihale kayıt numaralı Silivri Belediyesi 21-b 3 aylık ve 2010 
yılı 9  aylık temizlik ihalesi gereği 01 Ocak – 30 Kasım  tarihleri arasında yapılan işler;

2 - Temizlik ihalesi kapsamında Silivri ilçe merkezi, mahalleleri ve köylerinden 1 Ocak – 31 Aralık  tarih-
leri arasında toplam 139.017,88  ton çöp toplanmış ve çöp aktarma istasyonuna taşıma işlemi yapılmıştır.

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

% 0

% 20

% 40

% 60

% 80

% 100

% 100
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3 - Temizlik ihalesi kapsamında 01 Ocak - 31 Aralık  tarihleri arasında Silivri merkezinde bulunan cadde 
ve sokakların  49.175,606  m² ‘lik alanı araç ile süpürülmüştür.   

4 - Temizlik ihalesi kapsamında 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında Silivri ilçe merkezinde pazartesi, 
perşembe ve cuma günü kurulan halk pazarlarının cadde ve sokaklarının  toplam  9.807,277  m² ‘lik ala-
nının  yıkama işlemi yapılmıştır.

5 - Temizlik ihalesi kapsamında 01 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında Silivri ilçe merkezi ve mahallele-
rinde bulunan toplam  55.734  adet çöp konteyneri yıkaması yapılmıştır.

6 - Silivri ilçe sınırları içerisinde bulunan belediyemiz ile sözleşmesi olan tıbbi atık üreticilerinden 01 
Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında toplam 104 gün tıbbi atık toplanıp  12.864,91  kg tıbbi atık nakil işlemi 
yapılmıştır.

7 - Temizlik ihalesi kapsamında 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında Silivri İlçe merkezi ve mahallele-
rinde  262  gün boyunca genel çevre temizliği yapılmıştır.

8 - 01 Ocak - 30 Kasım  2010 tarihleri arasında temizlik hizmetleri ihalesinin günlük denetimleri kontrol 
personeli tarafından yapılarak, aylık istihkak dosyaları hazırlanmıştır. 

9 - Temizlik ihalesi kapsamında 01 Ocak - 30 Kasım 2010 tarihleri arasında 706 kamyon ağaç dalları 
ve molozlar,  Alipaşa Trafosu altındaki geçici depolama alanından  İSTAÇ Yarma Tepe Mevkii Döküm 
Sahasına  taşınmıştır.

10 - 01 Ocak – 31 Aralık  2010 tarihleri arasında toplam  22.326,00  TL  moloz ücreti tahakkuk yapılıp 
gelir elde edilmiştir.

11 - 01/04/2010 ve 31/12/2010 tarihleri arası 9 Aylık Temizlik Hizmetleri alımı ihale dosyası hazırlan-
mıştır.

12 - 01/03/2010 taihinde yapılması gereken Silivri Belediyesi 2010 yılı 9 aylık Temizlik Hizmetleri Hiz-
met alım İhalesi zeyilname düzenlenerek 18/03/2010 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup, ihaleyi kaza-
nan yüklenici firma ile 29/03/2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

13 - 25/10/2010 tarihinde ihalesi iptal olan 2010/503526 ihale kayıt numaralı Silivri Belediyesi Kent 
Temizliği ihalesi dosyası hazırlanmıştır.

14 - 10/12/2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2010/543329 ihale kayıt numaralı Silivri Belediyesi 
Kent Temizliği ihalesi dosyası hazırlanmıştır.

15 - Ortaköy Mahallesinde Çelebi Sokağın yanında bulunan dere kenarına kaçak moloz döküm ya-
pıldığı tespit edilmiş ve kaçak dökümün engellenmesi için 30 mt boyunca hendek kazılıp araç ve traktör 
girmesi engellenmiştir.

16 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait organizasyon şeması ve görev tanımları hazırlanmıştır.
17 - Mevcut konteynerler dağıtılıp, hurda konteynerler bölgeden toplatılmıştır.
18 - Şubat aylarında meydana gelen yoğun kar yağışından dolayı kapanan cadde ve sokaklarda Fen 

İşleri Müdürlüğü ile birlikte yolların tuzlama ve açma çalışmaları yapılmıştır.
19 - Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi Spor Tesisleri önünde bulunan selden dolayı oluşan çamurlar 

dere yanındaki İSKİ’nin geçici döküm alanına boşaltıldı.
20 - E-6 bağlantı yolu yağmur suyu kanallarında mıntıka temizliği yapıldı.
21 - Her ay Silivri Belediye binasından ek hizmet binalarına, festival alanına, Engelli ve Yaşlı Koordi-

nasyon Merkezine, Değirmenköy yağmur duası yerine, bölgemiz okullarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs  Gençlik ve Spor Bayramı törenleri stad ve Atatürk Anıtı çelenk koyma 
merasimlerinde, tiyatro etkinliklerinde, Gümüşyaka Mahallesinde yeni yapılan liseye,  Belediyemiz 49.Yo-
ğurt Festivaline, resim sergilerine ve çeşitli faaliyetler ve etkinlikler için  muhtelif  yerlere sandalye, masa 
taşıma ve stant kurma, stant sökme taşıma  işleri,   yapılmıştır.

22 - 01 Ocak – 31 Aralık  tarihleri arasında  Strateji  Geliştirme Müdürlüğü’ nün  toplantı, eğitim ve se-
minerlerine bilgilendirme ve koordinasyon toplantılarına katılım sağlandı.

23 - 01 Ocak – 31  Aralık  tarihleri arasında birimimize 462 adet genel evrak gelmiş olup,  gelen yazı-
lardan   460  adet evrağa cevap verilmiştir. 304 adet giden evrak hazırlanmıştır. 

24 - 01 Ocak – 14  Aralık tarihleri arasında bölgemiz muhtelif yerlerde bulunan konteynerler  tamir edilip 
kaynak işleri yapılmıştır.

— Fen İşlerine bağlı olan, Değirmenköy’ de bulunan 3 adet kamyonun ve Selimpaşa’ da bulunan kep-
çenin tamir vb. kaynak işleri yapılmıştır.

— Kasım ve Aralık aylarında yapılan program dahilinde Mimar Sinan Mahallesi, Silivri Bölge Trafik İs-
tasyonundan başlayarak E-5 Karayolunun güney kısmında bulunan İnönü,Sahil, Prof Muhammer Aksoy, 
Nurettin Çamlıdağ, Uğur Dündar Cd. Balkan Koleji ve Klasis Otel civarındaki tüm sokaklarda yol ve yaya 
kaldırımları çevre temizlik ekibi elemanları ile temizlik çalışması yapılmıştır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Rıdvan CİLOĞLU
Temizlik İşleri Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
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1 - Müdürlüğümüzün Görevi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediyemizin mal ve bazı hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanun, tüzük, ka-

rarname, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde temin etmek üzere çalışmaları yürütmektedir. 
Hizmet binalarının / ünitelerinin temizlik ve bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu yönetsel 
ve teknik süreçlerini günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmektedir. Belediye 
birimlerine ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek lojistik destek hizmetlerinin ifası için gerekli 
demirbaş malzeme, tüketim malzemesi, yakacak, basılı kayıt (matbu evrak), kırtasiye, yolluk araç gibi 
gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dahilinde yürürlükte 
bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin etmek ve ilgili birime teslim etmenin yanı 
sıra edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve belediyenin görmekte olduğu 
iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak. Makine, teç-
hizat ve taşıtların yedek parçalarının özelliklerini ve miktarını tespit etmek ve gerektiğinde satın alınması 
işlemlerini yürütmek, makine, ekipman ve yedek parçaların uygun araçlara dağıtımını sağlamak, bakım 
ve onarım işlerini yapmak. İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel Özlük 
İşlemlerini yapmak, Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ,ilgili kanunlar çerçeve-
sinde işlemleri yürütmek.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı
Müdürlüğümüz, yönetmelikler çerçevesinde sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayana-

rak Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu
Müdürlüğümüz, Belediye Başkanı’nca verilen ve yönetmeliğimizde tarif edilen görevler ile ilgili yasalar-

da belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları
Müdürlüğümüz hizmetlerini  hem kendi araçları ile hem de ihale yolu ile hizmet alımı yaptığı kiralık 

araçlarla sürdürmektedir. Araçlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’E AİT BİLGİLER

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Binek Otomobil

Minibüs

Otobüs

Traktör

8

1

16

5

√

√

√

√

9

1

18

5

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

5

6

Sepetli Araç

Diğer

1

2

1

2

√

√

GENEL TOPLAM 33 3 36
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

√

-

√

-

-

-

1

-

2

-

-

-
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1.2- Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Merkez Binası , yeni sanayi arkasında bulunan Ek Hizmet 
Binamız, AKOM, Değirmenköy Soğuk Hava Deposu ve Kavaklı Deposundan yürütülmektedir. Müdürlü-
ğümüzün çalışmalarının yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2-TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tablo 2 : Hizmet Birimleri

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür Odası

Birim Sorumlusu Odası

Ofisler

Arşiv Odası

Arıza Tespit Odası

Akaryakıt İstasyonu

Yağ Bakım Birimi

Depo

Soğuk Hava Deposu

AKOM

Santral

Yemekhane

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

4

18

20

90

10

20

10

60

10.000

1.000

80

6

385

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

ARAÇ TAKİP VE
KONTROL BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT
VE

KONTROL BİRİMİ

İDARİ İŞLER
BİRİMİ

SATIN ALMA
BİRİMİ

DESTEK
HİZMETLERİ

MÜDÜRÜ
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3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 1.990  adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personelin İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3 : Araç-Gereç Listesi

ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Telefon

Telsiz Telefon

Digital Set Telefon

Laptop

PC

Yazıcı

El Telsizi

Fotokopi Makinesi

Kaynak Makinesi

Kompresör

Klima

Alet-Edevat Takımı

Yangın Söndürme Tüpü

Ayaklı Isıtıcı

Vantilatör

Bulaşık Makinesi

Benvari

Masa

Sandalye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

26

5

3

5

18

7

3

1

1

2

9

107

7

2

2

1

1

70

1720
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Personelin eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelin Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

11

72

Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

Memur

İşçi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Önlisans

Lisans

20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

1
4

40

10

28

1
9

13

16

16

15

11 5

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



178

Hizmet binalarının  / ünitelerinin temizlik ve bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, yönetsel 
ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. Edinilen demirbaş 
ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kul-
lanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak. Makine, teçhizat ve taşıtların yedek 
parçalarının özelliklerini ve miktarını tespit etmek ve gerektiğinde satın alınması işlemlerini yürütmek, ma-
kine, ekipman ve yedek parçaların uygun araçlara dağıtımını sağlamak, bakım ve onarım işlerini yapmak. 
İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemlerini yapmak, müdürlük 
bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek.

 Yukarıda adı geçen amaçlarımızın birçoğu gerçekleştirilmiş olup bir kısmı da gerçekleştirilmek 
üzere çalışmaları devam etmektedir.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 18 adet 
olarak belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar (lastik, kaynak vb.) basit hasarları tamir için kademe birimi /tamir atölyesi 
kurulacaktır.

2 - 2010 yılı sonuna kadar yıllık araç bakım planı hazırlanarak tüm araç stoğunun yıllık ve periyodik ba-
kımları aksatılmadan yapılacaktır.

3 - 2010 yılına sonuna kadar tüm araç stoğunun tümünün trafik sigortası, fenni muayene ve koltuk si-
gortaları tamamlanacaktır.

4 - 2010 yılı sonuna kadar yakıt depolarıyla ilgili elektronik-bilgisayarlı program-makine alımı yapılacaktır

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 5.387.511,00   TL 5.443.873,02 TL % 9,95

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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5 - 2010 yılı sonuna kadar tüm araçların yakıt kullanım miktarları takip edilerek toplam yakıt tüketiminde 
%2 tasarruf sağlanacaktır.

6 - 2010 yılına sonuna kadar 4 adet hasta nakil aracının talep eden tüm ihtiyaç sahibi Silivri’lilerin hiz-
metine sunulması sağlanacaktır.

7 - 2010 yılı sonuna kadar Resmi Kurumlar, Okullar, Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Cenaze 
vb. durumlarda özel şahısların talepleri %100 karşılanacaktır.

8 - 2010 yılı sonuna kadar personel servisi hizmetleri kendi araçlarımızla veya kiralama yöntemiyle ve-
rilecektir.

9 - 2010 yılı sonuna kadar müdürlüklerin iş makinesi (kamyon, loder vb.)  talepleri  %100 karşılanacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş olan tüm araçlar hurdaya ayrılacaktır.
11 - 2010 yılı sonuna kadar yemekhane hizmetlerinden memnuniyet oranı %75’e çıkarılacaktır.
12 - 2010 yılı sonuna kadar belediyemize ait tüm taşınır mal bilgileri taşınır mal takip programına aktarı-

lacak ve taşınır mal takip süreçleri otomasyon programı üzerinden takip edilecektir.
13 - 2010 yılı sonuna kadar satınalma dosya hazırlık süresi 12 güne düşürülecektir.
14 - 2010 yılı sonuna kadar belediye hizmet binalarının klima, kalorifer, asansör vb. donanımlarının ba-

kım onarım planı yapılarak hizmetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.
15 - 2010 yılı sonuna kadar merkez bina ve ek hizmet binaları arasında dahili görüşmeler için voip sis-

temi kurulacaktır.
16 - 2010 yılı sonuna kadar kurum içi istek ve şikayetlerin takibi dijital ortamda yapılacak ve 1 hafta için-

de tamamı sonuçlandırılacaktır.
17 - 2010 yılına kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri için takip sistemi kurularak  %5 oranında 

tüm kalemlerde tasarrufa gidilecektir.
18 - 2010 yılı sonuna kadar tüketim malzemesi kullanımında %2 tasarrufa gidilecektir.

2 - Performans Sonuçları

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen  18 tane hedefi 
bulunmaktadır. Bu hedeflerin 15 tanesi 2010 yılında  tamamlanmış olup, diğer 3 hedefin tamamlanması 
için de çalışmalar devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

1 - 2010 yılı sonuna kadar (lastik, kaynak vb.) basit hasarları tamir için kademe birimi /tamir atöl-
yesi kurulacaktır. 

Bu hedefe yönelik faaliyetler planlanmış, gerekli fiziki şartların yerine getirilebilmesi için yeterli ödenek 
ayırılamamıştır

2 - 2010 yılı sonuna kadar yakıt depolarıyla ilgili elektronik-bilgisayarlı program-makine alımı 
yapılacaktır.

Bu hedefe yönelik faaliyetler planlanmış, gerekli fiziki şartların yerine getirilebilmesi için yeterli ödenek 
ayırılamamıştır

3 - 2010 yılı sonuna kadar kurum içi istek ve şikayetlerin takibi dijital ortamda yapılacak ve 1 hafta 
içinde tamamı sonuçlandırılacaktır.

Bu hedefe yönelik faaliyetler Bilgi İşlem Müdürlüğüyle koordine edilmiş, Otomasyon programındaki re-
vizyondan sonra sadece müdürlüğümüz değil , tüm müdürlüklerin iş ve işlemleri dijital ortamda takip edil-
meye başlanacaktır.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistikî veriler elde 
edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değer-
lendirmiştir.

Buna göre; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2010 yılı hedeflerinin   % 84’ü tamamlanmış , % 16’sı 
devam etmektedir.
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Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1 - İlçe spor Kulüplerine Destek
İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin köy  ve  mahallelerden  ilçe  ve ilçe dışı müsabakalara ulaşı-

mı sağlanmıştır.  Bu kapsamda toplam  19  spor  kulübünün, 36 takımın çeşitli branşlardaki sporcularının 
ulaşım ve malzeme   nakilleri   birimimiz   tarafından  eksiksiz   karşılanmıştır.  Spor  kulüplerimiz   için  
62.628  km.  yol  kat edilmiştir

2 - İlçe Eğitim Kurumlarına Destek
İlçemizde  bulunan  36   ilköğretim   okulu  ve  11  lisenin  tüm  resmi   bayram  t örenlerinde   görev   alan 

öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin ulaşım hizmetleri sağlanmıştır. 
İlçemizdeki  eğitim  kurumlarının  tüm  sosyal,  kültürel ve sportif  etkinliklerinde ulaşımlarının sağlanma-

sı birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitim kurumlarımız için 85.175 km. yol kat edilmiştir.
3 - MezarlıkServis Hizmetleri
İlçemizde  yakınlarını  kaybeden  vatandaşlarımızın  merkez,  köy  ve  mahallelerdeki  mezarlıklara ula-

şımı birimimiz tarafından sağlanmıştır.
Vatandaşlarımız  için  Cuma  günleri,  kandiller  ve  dini  bayramlarda  mezarlıklara  ücretsiz  toplu  taşı-

ma hizmeti verilmiştir. Mezarlık Servisleri hizmeti için 33.163 km. yol kat edilmiştir.
4 - Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması
İlçemizde bulunan tüm Resmi Kamu  Kuruluşlarının malzeme   ve  görevli   personel   ulaşımı   birimi-

mizce sağlanmıştır. Resmi kurumlar için 10.645 km. yol kat edilmiştir.
5 - Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerin Taleplerinin Karşılanması
İlçemizde   faaliyet   gösteren  STK’  lar   ve   derneklerin    sosyal   ve   kültürel    faaliyetleri    kapsa-

mında Belediyemizden istenen araç talepleri, birimimiz tarafından karşılanmıştır.  Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Dernekleri için 1.099 km. yol kat edilmiştir

6- Vatandaş Taleplerinin Karşılanması
İlçemizde  yaşayan  vatandaşlarımızın  düğün,  nişan  ve  özel  günlerinde  Belediye Meclisinin yıllık 

olarak belirlediği ücret karşılığında araç talepleri karşılanmıştır.
İlçemiz sınırları içerisinde  yaşayan  yoksul vatandaşlarımızın  ev  eşyalarının  taşınması  talepleri   üc-

retsiz karşılanmıştır. Vatandaş Talepleri için 59.790 km. yol kat edilmiştir.
7-Kurum içi Faaliyetler.         
Müdürlüklerden gelen araç talepleri karşılanarak ilçe içi ve ilçe dışı ulaşımları sağlanmıştır.
Kurumumuza  ait altı adet çöp aracı revizyondan geçirilerek damperli kamyon olarak ilgili birimlere teslim 

edilmiştir.       
Belediyemiz çalışanlarına sabah işe geliş ve işten dönüş servisleri düzenlenmiştir. 

Belediyemizin  Birim  Müdürlüklerinden  gelen  araç  talepleri  karşılanmış  olup, her gün İstanbul’a Res-
mi Kurumlara evrak takibi için kurye çıkarılmıştır. 

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - ARAÇ TAKİP KONTROL BİRİMİ

% 16

% 84

Gerçekleşen

Devam Eden
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Grafik 4: Akaryakıt Grafiği (lt.)

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

AKARYAKIT İSTASYONU FAALİYETLERİ

Belediyemiz  araçlarının  akaryakıt ikmali  her  yıl  yapmakta olduğumuz akaryakıt ihalesi ile temin et-
tiğimiz ve birimimize ait akaryakıt istasyonumuzdaki elemanla karşılanmaktadır. Ayrıca iş makinelerine 
bulundukları çalışma alanlarında yakıt ikmali yapılmaktadır. Toplam: 745.393,56 lt. tüketilmiştir.

Tablo 5: Gelir Tablosu

ARAÇ TAKİP VE KONTROL BİRİMİ GELİR TABLOSU

HESAP
NO

201069004

2030301

OTOBÜS İŞLETME HASILATI

MENKUL KİRA GELİRLERİ

52.790,00 TL

-

101.632,00 TL

5.894,00 TL

154.422,00 TL

5.894,00 TL

TAHAKUKSUZ TOPLAMAÇIKLAMA TAHAKUKLU
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Grafik 6: Araç Tamirat Grafiği (TL)

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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KURUMUMUZA AİT ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIM FAALİYETLERİ

Garanti  kapsamında  olan  araçlarımızı  yetkili  servislere  sevki  ve  takibi  yapılmıştır. Garanti kapsamı 
dışındaki araçların  tamir  ve  yedek   parça  temini  4737  sayılı  İhale  Kanunun 22/B  ve  22/D  maddesi  
gereği doğrudan  temin yöntemi ile  birimimiz tarafından piyasadan alınan ve yaptırılan alımlar ile gerçek-
leştirilmektedir.            
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YAĞ BAKIM ÜNİTESİ FAALİYETLERİ

Araç  Takip  ve  Kontrol  Birimine  bağlı  olarak  faaliyet  göstermekte  olan  yağ bakım ünitesinde kuru-
mumuza ait araçlarımızın yağ değişimi, filtre değişimi, antifriz, cam suyu takviyesi ve genel bakım yapıl-
maktadır. 

  TÜKETİM MİKTARI (lt)    TÜKETİM TUTARI (TL)
OCAK             1.037       8.414,01
ŞUBAT                819       9.140,35
MART             1.566     16.327,13
NİSAN                894     10.153,31
MAYIS             1.075       9.867,67
HAZİRAN                737       7.878,01
TEMMUZ                829     12.209,84
AĞUSTOS             1.080     11.730,91
EYLÜL                996       6.648,79
EKİM                795       9.863,68
KASIM                868     11.644,73
ARALIK             1.348     14.186,59
TOPLAM           12.044   128.065,02

2010 YILI EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ 

Resmi Kurumlardan Gelen Evraklar    325
Müdürlüklerden Gelen Evraklar           1.712
Dilekçeler                     4 
Giden Evrak                 475
2010 Yılı Doğrudan Temin Evrakları          1.074

Satın Alma Birimi 2010 yılı çalışma dönemi içerisinde 1 Adet Satın Alma Birim Sorumlusu ve 3 Adet Sa-
tın Alma birim personeli ile Satın alma faaliyetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütmekte 
olup,Belediye Meclisince Müdürlüklere ayrılan bütçe dahilinde Harcama Yetkililerinin onayı ve türüne göre 
gerektiğinde Başkan veya Başkan Yardımcısı oluru ile her birim kendi satın alma işlemini gerçekleştirmek-
te olan harcama birimlerinden birimimize gelen talepler doğrultusunda, ilgili birim bütçesinden karşılanmak 
üzere satın alma işlemleri  4734 Sayılı Kanun kapsamında ve ilgili yönetmeliklere göre birimimizce de ; 
saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamu denetimine açık olma, ihtiyaçların uygun şart-
larla ve zamanında karşılanması ve Belediyemizin sahip olduğu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması 
gibi temel ilkeler doğrultusunda da tedarik edilmektedir.

Belediyemizin görev alanı içersinde bulunan, okullar, kamu kurumları ve spor kulüplerinden gelen ta-
lepler ise incelenerek gerekli olurlar alındıktan sonra, ihtiyaçları taleplerinin içeriğine göre temin etme ve 
karşılama faaliyetleri içersinde bulunulmuştur. 

Bu temel ve yön gösterici ilkeler doğrultusunda Belediyemiz kamu kaynağı anılan ilkeler doğrultusunda 
verimli ve etkili bir biçimde kullanılması amacıyla tesis edilen Satın Alma Birimi; Müdürlüklerden gelen ta-
lep doğrultusunda alımlarını Kamu İhale Kanunun gerekli ihale şekillerine göre gerçekleştirmektedir.

2010 mali hizmet yılı içersinde  4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında  7 adet Hizmet Alımı, 4 Adet Mal 
Alımı ve 1 Adet  Pazarlık usulü ile Hizmet Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

B - SATIN ALMA BİRİMİ

C - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ
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Harcama birimlerince alınan mal ve malzemelerin Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Taşınır İşlem 
Fişleri düzenlenmektedir. 

Belediyemiz harcama birimlerinin  ihtiyacı olan tahmini bir yıllık  kırtasiye ve temizlik malzemeleri Taşınır 
Kayıt ve Kontrol Birimleri ile  tespit edilerek,Satın Alma Birimince  ilgili alım yapılmış olup  Belediyemiz de-
posunda muhafaza edilmiştir.Her harcama biriminin ambarından harcama birimlerinin  servislerin istekleri 
doğrultusunda malzemeler verilerek Taşınır İşlem Çıkış işlemleri tamamlanmıştır.

Belediyemiz Harcama Birimleri adına;
-938   adet Taşınır İşlem Giriş Fişi 
-1662 adet Taşınır Çıkış İşlem Fişi düzenlenmiştir.

DOĞRUDAN TEMİNLER

MAL  330 Adet
HİZMET  190 Adet
YAPIM   52 Adet
TOPLAM 792 Adet

GELEN - GİDEN EVRAK

Birimimizde 578 adet Gelen Evrak ve 788 adet Giden Evrak kaydı yapılmıştır.

D - TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Tablo 6: İhale Tablosu

İHALE TABLOSU

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hizmet Alımı 

Hizmet Alımı

Mal Alımı

Hizmet Alımı

Hizmet Alımı

Mal Alımı

Hizmet Alımı

Mal Alımı

Hizmet Alımı

Mal Alımı

Hizmet Alımı

Pazarlık

19.Madde

19.Madde

19.Madde

19. Madde

19.Madde

19.Madde

19. Madde

19.Madde

19.Madde

19. Madde

19.Madde

21/B Madde

Kültür Evi Personel Çalıştırma Hizmet Alımı

Belediye Personeli İçin Yemek Hizmet Alımı

Bitki Ve Malzeme Alımı

Bahçıvan Ve Şoför Hizmet Alımı

Bina İçi Temizlik Hizmet Alımı

Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti Ve Bank Satın 

Alınması

Bahçıvan Ve Şoför Hizmet Alımı

Sendikalı İşçilere Gıda Yardımı

Hazır Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Dağıtım Sonrası Hizmet

Akaryakıt Alımı

Bina İçi Temizlik Hizmet Alımı

Kültür Merkezi, Engelli Ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, 

Mahalle Evi, Yaşlı Ve Konuk Evi İşletilmesi Organizasyonu 

Hizmet Alımı

İŞİN ADIİHALE TÜRÜ MADDESİ

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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Belediyemize alınan mal ve malzemelerden dayanıklı taşınır  niteliği taşıyanlar 5018 Sayılı Taşınır Mal 
Yönetmeliği gereğince Dayanıklı Taşınır  İşlem ve Zimmet  Fişleri hazırlanmıştır.

Belediyemiz Harcama birimleri adına ; 
-1948 adet Dayanıklı Tüketim Zimmet Fişi düzenlenerek ilgili Belediyemiz çalışanlarına zimmet kayıtları 

yapılmıştır.

Üç aylık dönemler halinde Harcama Birimlerince 150’lik hesaplar için çıkış icmal listeleri Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Harcama Birimlerinin Yıl sonu ambar sayımı yapılmıştır.İlgili cetveller düzenlenmiştir.
-Taşınır Sayım ve Döküm cetveli
-Harcama birimlerinin Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
-Taşınır Hesap Cetveli
-Taşınır Kesin Hesap Cetveli
-Taşınır Kesin Hesap İcmali Cetveli Listeleri
Hazırlanmaktadır.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Biriminde  01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında   
-48 adet gelen evrak
-6 adet giden evrak kayıt edilmiştir. Bu evraklara gerekli cevaplar verilerek dosyalarına kaldırılmıştır.

Taşınır İşlem Giriş Fişleri ile Taşınır İşlem Çıkış Fişleri ve Dayanıklı Tüketim Malzemeleri demirbaş ka-
yıtları bilgisayar ortamında günlük olarak tutulmaktadır.  

Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmet binalarının / ünitelerinin temizlik ve bakımını, onarımını, tesisat işle-
rini yönetsel ve teknik süreçlerini günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirir. Belediye 
birimlerine ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek lojistik destek hizmetleri tüm hizmet binalarımızın 
temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarımını yapmak; müdürlüklerce kullanılan elektrik, su, telefon, 
doğalgaz, daha hatları sözleşmelerini yapmak; telsiz - anons sistemlerinin kurulumu ve bakımını yapmak; 
ilçemizde düzenlenen programlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Belediyemize ait masa ve san-
dalyelerin geçici kullanımıyla ilgili hizmet vermektedir.

İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları ve Personel Özlük İşlemlerini yaparak, Müdürlük 
bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmektedir.

İdari İşler Birimi 1 birim sorumlusu, 2 büro personeli, 2 santral görevlisi, 3 AKOM görevlisi, 1 fotokopi 
görevlisi, 16 güvenlik personeli, 20 hizmetli personel ile hizmet vermektedir. Birimimizde bulunan toplam 
personelin 5 adedi memur,  36 adedi daimi işçi, 2 adedi mevsimlik işçidir. Personel 21-53 yaş aralığında ve 
öğrenim durumu 20 kişi ilkokul, 5 kişi ortaokul, 15 kişi lise, 1 kişi ön lisans ve 1 kişi lisans seviyesindedir.

-Merkez Binamız girişinde Belediyemize gelen tüm konuk ve vatandaşlarımız için yazın soğuk içecek, 
kışın sıcak içecek ikram servisleri yapılarak memnuniyet sağlanmaya çalışılmıştır.

-Gümüşyaka, Çanta, Ortaköy Mahallelerimize İletişim Noktaları kurularak genel temizlikleri yaptırılmış,  
gerekli olan tüm abonelikleri yapılarak, ihtiyaç duyulan kırtasiye ve mobilyalar temin edilip yerleştirilmiş ve 
hizmete açılmıştır. 

-Belediyemiz merkez binamızda ve ek hizmet binalarımızda personelin ve vatandaşların hizmeti için 
tuvaletlerde kullanılmak üzere fotoselli havlu makinesi ve tuvalet dispenseri alınmıştır.

-Selimpaşa Ek Hizmet Binamızda geçici olarak hizmet veren Kaymakamlık için gerekli ihtiyaçlar olan 
binanın genel temizliği, ısıtma soğutma sistemlerinin bakımı, demirbaş malzeme temini ve kırtasiye 
ihtiyaçları karşılanmıştır.

-Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cenaze ve özel günlerinde kullanılmak üzere taziye çadırı 
kurulup toplanması hizmeti verilmektedir.

-Marmara Plazaya taşınan Kültür Merkezimiz ve New Center AVM’ye taşınan Kent Konseyi için lojistik 
destek sağlanmıştır. Ofislerin boyanması, genel temizliğin yapılması, tüm abonelik işlemlerinin yapılması 
ve ihtiyaç duyulan ofis mobilya ve kırtasiye malzemelerinin temini yapılmıştır.

E - İDARİ İŞLER BİRİMİ
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-Merkez Binamızda yer değişikliği yapan ofislerimiz için boya, genel temizlik, tadilat, eksik malzeme 
temini ve taşıma işlemleri ile ilgili lojistik destek sağlanmıştır.

-Kadıköy Mahallemize yeni yapılan Kadıköy Sosyal Tesisleri bünyesinde bulunan Düğün Salonunu ve 
İnternet Evi’nin tüm malzeme, temizlik ihtiyaçları karşılanmış ve gerekli abonelik işlemleri tamamlanarak 
hizmete açılmıştır.

-Hizmete açılacak olan Kalepark Sosyal Tesislerinin tüm abonelikleri yaptırılmış ve tadilatı devam et-
mektedir.

-New Center AVM içerisinde bulunan Belediyemiz ait ofisler Mimarsinan Mahalle Muhtarlığı, Yeni Mahal-
le Muhtarlığı ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığına  ofis ile birlikte kullanıma sunulmuştur.

-2010 yılı içerisinde tüm hizmet binalarımız ve devir adlımız yerler için toplam 9 adet yeni İski aboneliği, 
4 adet İski abonelik iptali ve 4 adet   İski abonelik devir işlemi; 16 adet yeni Bedaş aboneliği, 3 adet Bedaş 
abonelik iptali ve 3 adet Bedaş abonelik devri; 6 adet yeni İgdaş aboneliği ve 3 adet İgdaş abonelik iptali 
gerçekleştirilmiştir.

-Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu tüm sosyal faaliyet ve etkinliklerde lojistik destek sağlanmıştır.
-2010 yılı içerisinde her ayın ilk ve son haftasında gerçekleşen Meclis Toplantıları için ısıtma soğutma 

işlemleri, hizmetli personel istihdamı ve temizliği için lojistik destek sağlanmıştır.
-2010 yılı içerisinde Belediyemiz demirbaşında bulunan 2000 adet sandalye ve 60 adet masa vatandaş-

larımızdan gelen talep doğrultusunda özel günlerinde kullanmaları için hizmet sunulmuştur.

AY

OCAK 

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

9

9

6

20

41

62

78

49

73

35

22

3

407

44

27

52

118

79

196

219

160

221

143

66

0

1.325

775

880

765

2.718

3.543

9.819

14.277

8.489

10.104

4.870

2.280

540

59.060

TALEP EDİLEN
SANDALYE SAYISIKİŞİ SAYISI TALEP EDİLEN

MASA SAYISI

Tablo 7: Masa Sandalye Talep Tablosu

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GELEN EVRAK SAYILARI

İdari İşler Birimi kendi bünyesine gelmiş olan ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelmiş olan 3472 adet 
Gelen Evrak ve 2010 adet Giden Evrak kaydı yapmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm evrak-
lar ilgili birimlerimize sevk edilerek teslim edilmektedir.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Ahmet GÜNEŞ
Destek Hizmetleri Müdür V.



2010
FAALİYET RAPORU

İmar Ve Şehircilik
Müdürlüğü
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I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

Müdürlüğümüzün Yetki,  Görev ve Sorumlulukları

3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde Silivri Belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisindeki tüm imar faaliyetlerinin plan, fen ve sağlık koşullarına uygunluğunun denetlenmesi.

İlçemizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarına uygun  gelişmesini sağla-
mak ve hayata geçirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Çalışmalarımız Yasa, Yönetmelikler bütününde ; Yapı Ruhsatı düzenlenmesi, Temel Üstü seviyesine 
gelen inşaatlara Temel Üstü Vizelerinin yapılması, Kat İrtifakı Onayı ( Bağımsız Bölüm Tasdiki ) , yapılara 
Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi,  Eski binalara Yapı Yıkma Belgesi düzenlenmesi, Mevcut is-
kanlı binalarda bakım ve onarım işleri için Yapı İskele Belgesi, Mevcut yapılarda Tadilat Ruhsatı verilmesi, 
Ruhsat Yenileme işlemleri, istinat duvarı, tamirat ve çevre tanzimi ve benzeri gibi işlemlerle ilgili izinlerin 
verilmesi, yapı yapılması aşamasında 4708 Sayılı Yapı Denetimi mevzuatı kapsamında yapıların deneti-
mi, Muvakkat İnşaat taleplerinin Belediye Encümenine sunulması, Koruma Yasası kapsamında korunacak 
yapıların Röleve Restorasyon ve Restitüsyon  projelerine ön onay yapılması ve ihale işlemleri,   3194 
Sayılı  İmar Kanununa aykırı bir şekilde  ( ruhsatsız veya ruhsata aykırı ) yapıldığı tespit edilen yapıların 
kontrolü, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre ceza işlemleri, 32. maddeye göre yıkımı, 775 
Sayılı Yasa kapsamındaki yapıların denetimi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsamaktadır.

1.2- Hizmet Birimleri:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Silivri Belediye binası içerisinde bünyesinde kurulu bulunan Yapı Kontrol 
Birimi, Yapı Ruhsat Birimi, İdari İşler Birimi, Müdür ve Müdür Yardımcısı odaları olmak üzere 1. katta 201 
m² alanda, Kaçak Yapı Birimi (-1.) katta 27 m² alanda, Tarihi Yapılar Birimi (-1.) katta 38 m² alanda ayrıca 
İmar Arşivi (-1.) katta 161 m² alanda hizmet vermektedir. 

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları

Müdürlüğümüzde bulunan toplam 4 aracın 3 adedi Belediyemizin demirbaş aracı, 1 adedi ise kiralıktır.

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

2

1

-

√

√

-

- -

- -

1√

2

1

1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Binek

Minibüs

Çift Kapı Pikap
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı, 5 Birim Sorumlusu ve Personelleri ile birlikte 
çalışmalarına devam etmektedir. Örgüt şeması aşağıdaki gibidir.

Tablo 2: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

Müdür Odası

Müdür Yardımcısı 

Çalışma Ofisi

İmar Kalemi

Tarihi Yapılar Birimi

Kaçak Yapı Birimi

İmar Arşivi

1

1

1

1

 1

1

1

35.72

17.64

108.48

39.68

38.00

27.00

161.00

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR
YARDIMCISI

İDARİ İŞLER
BİRİM 

SORUMLUSU

YAPI KONTROL
BİRİM

SORUMLUSU

TARİHİ YAPILAR
BİRİM

SORUMLUSU

KAÇAK YAPI
BİRİM

SORUMLUSU

YAPI RUHSAT 
BİRİM

SORUMLUSU

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK

MÜDÜRÜ
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3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan  79  adet muhtelif araç-gereç dağılımı Tablo-3’de 
gösterilmiştir.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Araç gereç listesi

Tablo 4: Personel İstihdam Tablosu

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

Bilgisayar

Yazıcı

Tarayıcı

Klima

Telefon ( Sabit ) 

Telsiz Telefon 

GSM Hattı 

33

5

3

11

19

3

5

SAYISICİNSİ

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVİ MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM

Mimar

İnşaat Mühendisi

Şehir Plancısı

Arkeolog

Makine Mühendisi

Elektrik Teknikeri

V.H.K.İ.

Zabıta Memuru

Büro Elemanı

TOPLAM

1

-

1

-

-

-

6

7

-

15

5

5

1

2

3

2

-

-

-

18

-

-

-

-

-

1

-

-

7

8

6

5

2

2

3

3

6

7

7

41

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü
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Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 Yaş ve üzeri

1

16

5

19

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

İlköğretim

Ortaöğretim

Önlisans

Lisans

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

Memur

Sözleşmeli

İşçi

8

15

18

9

14

18

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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    5 - SUNULAN HİZMETLER

Yapı Ruhsat Birimi

Yapı Ruhsat biriminde vatandaşın imar durumuna uygun projelerinin hazırlanması ve ruhsata esas ev-
rakları ile birlikte müracaat etmelerinden sonra yürürlükteki kanun, yönetmelik ve plan notlarına göre hiçbir 
hususu atlamamaya çalışarak projelerin tasdiki ile birlikte ruhsata esas olan gerekli evrakların kontrolü ya-
pılmaktadır. Projelerinde ve evraklarda eksiklik olması halinde ilgililerine 1 hafta içerisinde bilgi verilmekte, 
düzeltmelerin ve eksik evrakların tamamlanması halinde Belediye Gelirler Kanununa göre alınması gerekli 
olan inşaat ruhsat harçları hesaplanmakta ve birimimiz tarafından tahakkuk ettirilmektedir.

İnşaata başlanmış ve projesine uygun olarak bitirilmiş ancak ruhsat süresi içerisinde iskân müracaatın-
da bulunulmayarak ruhsatı hükümsüz hale gelmiş olan binalara iskana esas olmak üzere yeniden ruhsat 
düzenlenmektedir.

Ruhsatını almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşaatına başlanmış fakat ruhsat süresi (5 yıl) içinde ta-
mamlanması mümkün olmayan inşaatlar için ilgililerin müracaatı halinde ruhsat yenilemesi yapılmaktadır.

Gezici yapı kontrol ekiplerince mahallen yapılan kontrollerde tespit edilen, projesine aykırı yapılmış ya-
pılar ile kaçak ve ruhsatsız olarak yapımına başlanmış inşaatların ilgilileri tarafından yasal süresi içerisinde 
(30 gün) müracaatı halinde mevcut yapının projesine aykırı olarak yapılan değişiklikleri yasa yönetmelik ve 
plan notlarına göre ruhsata bağlanabilir olması halinde ruhsat ya da tadilat ruhsatı düzenlenir.

Ruhsatını almış, fakat daha sonra projesinde değişiklik yapmak isteyen ilgili Meri Kanun ve Yönetmelik-
ler çerçevesinde ruhsatlı ve iskânlı olan binalara kat irtifakı tasdiki yapılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesine göre Avan projeye göre ruhsatı verilmektedir.
Resmi kurumların Birimimizden istemiş olduğu bilgi ve evraklar verilen süre içerisinde hazırlanarak ilgili 

kurumlara gönderilmektedir.
Birimimiz teknik elemanları Belediyemizin tesislerine ait projelerinin hazırlanması ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS)’nun alınması görevlerini de yürütmektedir.
 Ayrıca Yapı Ruhsat birimi tarafından ilave kat ruhsatı, asansör işletme ruhsatı düzenlenmektedir.    
 İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına esas işyerlerinin faaliyet konusuna ilişkin mimari proje ve eklerine 

uygunluğu yerinde kontrol edilmektedir.

Yapı Kontrol Birimi

Belediye sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını kontrol 
ve takip etmek,

Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak, Belediye sınırları içer-
sindeki her türlü inşai faaliyetin Mer’i mevzuatına uygunluğunu denetlemek, inşaatların ruhsat ve eklerine 
göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak 
çalışmalar yapmak,

Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, 
yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak, Belediye Encümeni’nden 
çıkan kararın uygulanmasını sağlamak, ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılar ile ilgili Mer’i mevzuat çerçe-
vesinde yasal işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin 
işlemleri yapmak, iskân formu, iş bitirme belgesi düzenleme, fotoğraf tasdiki yapma ve kontrol işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak,

Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve 
diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat onaylarının verilmesini, işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip 
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
Yetki alanındaki bölgelerde yapılaşmayı sürekli kontrol etmek,
Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, Mer’i mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuç-

landırılmasını sağlamak,
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Mer’i mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve tadilatların yapılması, izin-
siz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak Tarihi Yapılar Biriminin Koruma Kuruluna bildirilmesi, 
Kurul kararı olmayan eski eser özelliği taşıyan terkedilmiş durumdaki yapıların emniyet tedbirinin  alınması  
için  ilgili birimlere bilgi verilmesi, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

Kaçak Yapı Birimi ile koordinasyon kurularak yıkımı gerçekleştirilecek yapı ile ilgili tüm yazışmaların 
yapılmasını sağlamak ve yıkım günü teknik eleman desteği vermek,

Yapı Denetimle ilgili Mer’i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konulardaki gerekli işlem-
lerin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

İmar mevzuatı ve İmar Planlarına uygun olarak imar uygulama işlemlerini yapmak,
Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve 

takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Yapı kullanma izni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapmak,
Kamunun selameti için imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında 

yasal işlem yapılmasını sağlamak,
İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.36 maddesi gereği bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,
Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak edişlerini tanzim etmek, yılsonu tespit 

tutanaklarını düzenlemek ve Bakanlığa göndermek.

Tarihi Yapılar Birimi

Tarihi yapılar birimi kuruluşu ile ilgili başkanlık olurunda belirtilen 16.04.2007 tarihinde ihale edilen Silivri 
İlçesi 20 adet tescilli Tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin onay  işi,   

Selimpaşa Mahallesinde 03.09.2007 ve 09.06.2008 tarihli ihale onayı ile devam eden 50 adet eski eser 
yapıya ait rölöve , restitüsyon ve restorasyon projelerinin onay işlemlerinin yapılması,

Belediye bünyesindeki iş ve işlemlerinin yapılması,
Tescilli yapıların envanterinin oluşturulması, 
Tehlike arz eden tescilli yapıları kurul kararı doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin alınması yada yıkımı-

nın sağlanması, Vatandaşın şikayetlerinin değerlendirilmesi,
Belediye mülkiyetindeki tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak ku-

rula sunulması ve akabinde uygulamasının yapılmasına yardımcı olunması, vb. iş ve işlemlerin yapılması 
ile tarihi kültürümüze sahip çıkılması sağlanmaktadır.

 Kaçak Yapı Birimi

 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre Belediye sınırları içinde Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli 
dairelere ait arazi ve arsalarda, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan veya 3194 
sayılı İmar Kanununa aykırı bir şekilde  (ruhsatsız veya ruhsata aykırı) yapıldığı tespit edilen binalara 
ilişkin dosyaların Kaçak Yapı Birimine intikali sağlandıktan  sonra yasal mevzuat çerçevesinde işlemleri 
gerçekleştirir, 

 Encümende görüşülecek konularla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, ( Kaçak veya ruhsatına aykırı 
binaya ait mülkiyet durumunun tespit edilmesi, İmar Kanununun ilgili maddelerine göre para cezası veril-
mesi, yıkım kararının alınması, binaların alt yapı hizmetlerinden faydalanmalarını engellemek için kurum 
veya kuruluşlara müracaat yazısı, SGK ihbar yazısı, imar kirliliğine sebep verenler hakkında dava açılması 
yönünde Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğüne suç duyurusu yazısı, mühür fekkine  v.b. işlemler) yıkıma 
hazır hale gelen binalarla ilgili işlemleri takip ederek yıkım programını hazırlayarak binalarla ilgili yıkım ya-
zışmalarını gerçekleştirir ve çarpık yapılaşmanın önüne geçerek Silivri halkına Çağdaş bir yaşam sunmak 
maksadıyla yıkım işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Yeşil alan, park alanı, kamuya ait yerlerin işgalcilerden arındırılarak halkın kullanıma açılmasını sağla-
mak, Kamuya ait yollar üzerine yapılan barikat, duvar, telçit ve engellerin kaldırılarak bütün yolların em-
niyetli ve güvenli bir şekilde kullanırlığını sağlamak. Ayrıca; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje 
Müdürlüğü ve Kaçak yapı birimine  ait tebligatlarının yapılmasını sağlamaktır.
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İdari İşler Birimi

Yapı Kullanma İzni, Yapı Ruhsat Belgesi temel üstü vizelerinin beyaz programına işlenmesi, işçi per-
sonelin puantajlarının hazırlanması, Müdürlük bünyesince yapılan tüm faaliyetleri haftalık olarak rapor 
halinde düzenlemek,

Yapı ruhsat, Yapı kullanma izin belgesi, yanan-yıkılan bina formlarının sisteme girmesi,  evrakların 
Başkanlık makamından onaylanan yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve yanan – yıkılan bina formalarının, 
yapı ruhsat defteri, yapı kullanma izin belgesi defteri, yanan-yıkılan yapılar defterine işlenmesi ve onay 
kodlarının verilmesi,

Gelen-giden (Şikayet, Büyükşehir, dilekçe, her türlü bilgi ve belge) evrakın kayıtlarının yapılması,   
Müdür tarafından havale edilen evrak ve dosyaları alarak zimmet defteri ile  birim sorumlusuna veya ilgili 

teknik personele teslim edilmesi, 
Teknik personel tarafından incelenen dosyaların teslim eden kişi tarafından alınarak imar arşivine teslim 

edilmesi, 
Tebligatları hazırlayarak  kaçak yapı birimde  görevli zabıta memurlarına teslim ederek tebliğlerin  ya-

pılmasını sağlamak, 
Ruhsat, iskan ve  temel üstü vizesi onaylarının beyaz  programına işlenmesi, resmi yazılar, vatandaş 

şikayetleri, dilekçe ve benzeri yazışmaların hazırlanması ve dosyalanması, 
Ayrıca müdür ve tarafından havale edilen yukarıda belirtilmeyen her türlü iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamaktır.

Silivri’nin Çağdaş ve  yaşanabilir bir kent olabilmesi için yapılaşmanın ilgili Mer-i Kanun ve Yönetmelikler 
çerçevesinde onaylı 1/1000 planlara uygun halde yapılmasını sağlamak, kaçak ve çarpık yapılaşmanın 
önüne geçmek.

     Meslek odaları ile işbirliği içerisinde, şehrin genel siluetine ve estetik değerlerine bağlı kalarak yapı-
ların plan, fen, sağlık koşullarına uygun ve güvenli bir şekilde inşasını sağlamak.

    Modern Silivri’nin temellerini atmak için tüm birimlerle, tüm teknik eleman ve proje sahibi müellif ve 
vatandaşla fikir alış verişinde bulunarak projelerin yönetmelik, şartnameler ve plan notlarına uygun olarak 
yapılmasının sağlanması.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 1.380.571,00 TL 3.073.162,90 TL % 5,60

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 5 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam  12 adet 
olarak belirlenmiştir. Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ
1 - 2010 Yılı sonuna kadar  yeni katılan beldelerdeki imar  dosyalarının % 20 si arşiv sistemine aktarı-

lacaktır.  
2 - 2010 Yılı sonuna kadar belediyemize eksiksiz olarak yapılan tadilat raporu başvuruları eksiksiz mü-

racaatlarda 15 gün  içinde sonuçlandırılacaktır.
3 - 2010 Yılı sonuna kadar belediyemize yapılan inşaat ruhsatı başvuruları eksiksiz müracaatlarda 20 

gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
4 - 2010 Yılı sonuna kadar belediyemize yapılan yapı kullanma izin belgesi başvuruları eksiksiz müra-

caatlarda 20 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
5 - 2010 Yılı sonuna kadar ilçemizdeki asansör envanteri çıkarılarak, her yıl asansörlerin % 10’unun 

deneetimi/ kontrolü yapılacaktır. 
6 - 2010 Yılı sonuna kadar belediyemize  yapılan  iskele kurma belgesi başvuruları 15 gün içinde sonuç-

landırılacaktır.
7 - 2010 Yılı sonuna kadar inşaatların % 75’inde bilgilendirme panosunun olması sağlanacaktır
8 - 2010 Yılı sonuna kadar vatandaşla ilgili  imar ve şehircilik süreçleri ile ilgili panolar, web sitesi ve 

büroşür yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 
9 - 2010 Yılı sonuna kadar kaçak yapılaşma ile ilgili denetim süreci sürdürülecek ve tespit edilen kaçak 

yapılaşma çalışmalarının % 10 ‘na  yönelik cezai işlem uygulanacaktır.
10 - 2010 Yılı sonuna kadar bir cadde veya sokakta cephe düzenleme/rehabilitasyon çalışması yapıla-

caktır.
11 - 2010 Yılı sonuna kadar ilçemizin restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerden 4 adedi restore edile-

cektir. 
12 - 2010 Yılı sonuna kadar tarım alanları % 100 korunacaktır.

2 - Performans Sonuçları:
    
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen  12  hedeften, 

10 hedef gerçekleştirilmiş olup, 2 hedef sürecinde devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler:

a - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki asansör envanteri çıkarılarak, her yıl asansörlerin % 
10’unun denetimi/ kontrolü yapılacaktır

İlçemizdeki asansör envanterinin çıkartılarak, her yıl  asansör denetimlerinin yapılabilmesi için mali  büt-
çeden kaynak  aktarılması istenmiş olup, ihale kapsamında çözümlenmesi planlanmıştır

b - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizin restorasyona ihtiyacı olan tarihi eserlerden 4 adeti restore 
edilecektir.

İlçemizdeki restorasyon  ihtiyacı  olan tarihi yapılardan 4 adetinin restorasyon işlemleri müdürlüğümüze 
bağlı tarihi yapılar birimi tarafından denetlenmekte olup,  özel idare katkı payı alınamadığından restoras-
yon işlemi yapılamamıştır.

4 - Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında İmar ve Şehircilik Müdür-
lüğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, fa-
aliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %  83’ü gerçekleşmiş; %  17’si 
süreçlerinde devam etmektedir.

B - PERFORMANS BİLGİLERİ
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Yapı Kontrol Biriminin 2010 yılı içerisinde Tahakkuk ettirdiği ücretler

TAHSİLAT TÜRÜ              MİKTAR (TL)
Aslının Aynıdır Kontrol Ücreti            3.525
Muayene Kontrol Ücreti         567.348
Temel Üstü Ücreti          342.741
Tesisat İskan Ücreti          278.190
İskan Tastik ve Kontrol Ücreti        363.114
TOPLAM        1.554.918

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Gerçekleşen

Devam Eden

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - YAPI RUHSAT BİRİMİ

B - YAPI KONTROL BİRİMİ

YAPILAN İŞLEMLER         TOPLAM

Verilen  Yeni Yapı Ruhsatı Sayısı            309
Verilen Tadilat Ruhsatı Sayısı             46
İskana Esas Verilen Yeniden Ruhsatı Sayısı           55
Verilen Yenileme Ruhsatı Sayısı             25
Verilen İlave Kat Ruhsatı              25
Toplam Yapı Ruhsatı Sayısı                 460
Kurulan Kat İrtifakı Sayısı            165
Resmi Kurumlara Verilen Cevap Yazıları ( Mahkeme, SSK., İBB.)      300
Tahakkuk Ettirilen Harç Miktarı          4.971.798,85 TL

Yapı  Ruhsat Birimi tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesine istinaden Avan proje ile 
onaylanan ve ruhsat verilen  Belediyemize ait tesisler aşağıda sunulmuştur.

1- Silivri Belediyesine ait Kariyer İstihdam Ofisi ve İş-Kur hizmet binası
2- Silivri Belediyesi tarafından yapılan bina Mezarlıklar Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü caddesi 45 ada, 1 parsele yapılacak 

olan iki adet balık lokantası için 07/09/2010 tarih ve 2010/222 sayı ile yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mah. 1508 ada üzerinde Kamuya Terkli yeşil alan üzerine yapılacak 

olan 58 m2’lik Engelliler çay evine 14/09/2010 tarih ve 2010/224 sayılı Yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüşyaka Pazar yeri inşaatının teknik uygulama sorumluluğu üstlenilmiş 

ve 1274 ada 2 parsele 25.05.2010 tarihinde 2010/117 sayı ile Yapı ruhsatı düzenlenmiştir.
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% 83

% 17

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Selimpaşa Mahallesi,55 pafta 5799  sayılı yerde bulunan zemin + 1 Normal Katlı cumbalı eski eser bina  
şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede yıkılmak üzere olduğu tespit edilmiş ve tehlike arz etmesi se-
bebiyle 05.10.2005 gün 517 sayılı I  Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına 
istinaden  yıkım işlemi 23.02.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.05.2008 tarih 680 sayılı ka-
rarı gereğince 31 ada 4 parsel duvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Camiinin tanıtım levhası kaldırılmış, 
yerine KültürBakanlığının normlarına uygun nitelikte yeni tabela yapılmış ve 24.05.2010 tarihinde yerine 
monte edilmiştir.

Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 25.04.1998 tarih ve 4779 sayılı kararıyla tescil edilen, 37 ada 32 parsel sayılı taşınmaz üzerin-
deki tescilli yapının ön cephesine tüm cepheyi kaplayacak şekilde reklam amaçlı yerleştirilen pano ile ilgili 
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.12.2009 tarih ve  1091 sayılı 
kararına istinaden  27.08.2010 tarihinde kaldırılmıştır.

Piri Mehmet Paşa Camii duvarında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 24.01.1964 
tarih ve 2322 sayılı karar tescil edilmiş Hacı İsmail çeşmesinin bulunduğu 31 ada 36 nolu parsel sayılı 
taşınmazı Siivri Belediyesi adına tescil edilmesine dair talepte bulunulmuş ve parsel Belediyemiz adına 
tescil edilmiştir.

Selimpaşa mahallesinde belediyemiz mülkiyetinde bulunan 5818 ve 5882 parsellerde Restorasyon ve 
Rekonstrüksiyon uygulama yapım ihalesi yapılmış ve binalar bitirilmiş olup, kesin kabulleri yapılmıştır.

Silivri Belediyesi mülkiyetinde bulunan 31 ada 11 parsel üzerine Başkanlıkça talep edilen Lostra Salonu 
yapımı , parselin tescilli parsel komşuluğunda kalması nedeniyle 664 sayılı ilke kararına göre Anıtlar Ku-
rulundan görüş alınmak üzere yazışmaları yapılmış 04.03.2010 tarih ve 1127 sayı ile alınan kurul kararına 
istinaden yapı yapılmış ve bitirilmiştir. Yine aynı kurul kararı gereği yapım işi bittikten sonra yapıya ait fo-
toğraflar ve raporu kurula sunulmuştur.

Yine Silivri Belediyesi mülkiyetinde bulunan 17 ada 9 parsel üzerine ikinci bir Lostra Salonu yapımı ile 
ilgili yine Tescilli bir yapı komşuluğunda kalması nedeniyle projeleri hazırlanarak kurula görüş yazısı yazıl-
mış, 24.06.2010 tarih ve 1244 sayılı kurul kararı ile yapılabileceğine dair karar alınmıştır.

Başkanlığın şifai talebi üzerine ilçemiz dâhilindeki tarihi eserlerin bir envanteri hazırlanmış, yapılan 
bu çalışma sonucunda İlçemize ait tarihi yerlerimizi gösterir bir guide oluşturulmuş ve basım aşamasına 
gelmiştir. Yine bu çalışmanın devamında alternatif ring güzergâhları belirlenmiştir. 

Tayfun AKKAYA’nın 1983 yılında Silivri Tarihi hakkındaki tezi birimimizde görevli arkeolog-sanat tarihçisi 
arkadaşlar tarafından yeniden düzenlenerek baskıya hazır hale getirilmiştir.

C - TARİHİ YAPILAR BİRİMİ
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Silivri Belediyesi Meclisinin 01.02.2010 tarih ve 15 nolu kararı ile 10 adet Selimpaşa mahallesi 3 adet 
Silivri merkezde proje aşamaları tamamlanmış tarihi yapılar için İl Özel İdare Müdürlüğünden katkı payı 
alınmasına dair alınan karara istinaden Selimpaşa 5743 parsel Silivri 186 ada 7 parsel ve 145 ada 24 
parseller ile ilgili restorasyon yapım işi için ödenek talebinde bulunulmasına dair dosyalar hazırlanmış ve 
15.06.2010 tarihinde il özel idaresine talepte bulunulmuştur.  Ancak yapılan şifai görüşmelerde yapılması 
gereken temmuz ayı toplantısının yapılmadığı bildirilmiştir. Ocak ayı sonuna kadar daha önce yapılan ta-
lebimiz yenilenecek olup, 2011 bütçesinden tekrar yardım talebinde bulunulacaktır.

Yine Başkanlığın talebi üzerine bölgemizdeki çeşmelerin envanter çalışması yapılmış ve 26 adet çeş-
menin tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan bu çeşmelerde Silivri’de yer alan Recep Kaptan Çeşmesi,Alibey 
Çeşmesi , Hacı İsmail Ağa çeşmesinin ve Selimpaşa’da yer alan 2 adet havuzlu çeşmenin rölöve restitüs-
yon çizimleri bitirilmiş , restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir. 

Silivri Piri Mehmet Paşa mahallesi 37 ada 29 ve 30 parsellerde bulunan tescilli yoğurthane binalarının 
restorasyonu yapılarak tiyatro fuaye salonu ve sergi salonu yapılması ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır. 
37 ada 30 parselin rölöve restitüsyon çalışmaları birimimizde görevli restorasyon teknikeri ve mimar arka-
daşlar tarafından tamamlanmış ve 26.05.2010 tarihinde Anıtlar Kurulundan rölöve ve restitüsyon çizimleri 
onaylanmıştır. 37 ada 29 ve 30 parsellerdeki restorasyon projeleri iki alternatif olarak hazırlanmış ve 37/30 
parselin projeleri kurula sunulmuştur.

Selimpaşa Pazar alanı ve çevresinin düzenleme projesi dahilinde bulunan 6725 sayılı parsel üzerin-
deki tescilli kule binasının rölöve  çalışması birimimizdeki teknik elemanlar tarafından yapılmış ve kurula 
16.12.2010 tarihinde sunulmuştur.

Selimpaşa Camiinin mevcut tuvalet ve şadırvanının yeterli olmaması ve yerlerinin uygun olmaması ne-
deniyle yine cami bahçesinde 5733 nolu parsel içinde şadırvan ve  tuvalet alanı projesi yapılmış ve cami-
nin tescilli olması nedeniyle yapılan proje  13.12.2010 tarihinde kurula sunulmuştur.

Silivri ilçesi Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde yer alan Tümülüsler ile ilgili  Kurulun 18.06.2010 ta-
rih ve 998 sayılı kararı ile Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde  29.09.2010-30.09.2010 tarihlerinde 
kaçak kazı yapılan Tümülüslerin doldurulması işlemi gerçekleştirilmiştir. 

ÇANTA TÜMÜLÜSLERİ
     
Balıkçılar tarafından Değirmenköy açıklarından çıkarılan pitosun belediyemiz bahçesinde teşhiri sağ-

lanmış ve arkeolog arkadaşlar tarafından temizlik işlemleri yapılmıştır. Ayrıca yine balıkçılar tarafından 
denizden çıkarılan amforaların belediye içinde teşhiri sağlanmıştır.

Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışma sonucunda Silivri Merkezdeki çeşmelerin, Fatih ma-
hallesindeki surların, Fatih camii altında yer alan sarnıcın girişinin temizliği yapılmıştır.

A-3194 sayılı İmar Kanunun 42. ve 32. maddesine göre yapılan işlemler

YAPILAN İŞLEMLER         TOPLAM

32. MADDEYE İSTİNADEN MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI       136
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKIM KARARI ALINAN İNŞAAT SAYISI        84
32. MADDEYE İSTİNADEN YIKILAN İNŞAAT SAYISI            9
42. MADDE GEREĞİNCE PARA CEZASI SAYISI                      91
42. MADDE GEREĞİNCE KESİLEN PARA CEZASI TUTARI    1.374.460,41 TL
TAHSİL EDİLEN PARA CEZASI           371.573,31 TL
YAPI SAHİBİ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI          41
31. MADDE GEREĞİ ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANDIRILMAMASI            79
TCK 184. MADDE GEREĞİ SUÇ DUYURUSU            84
Belediyemiz ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği yapılan yıkım işlemleri aşağıda 

sunulmuştur.
Akören Köyü 7 Pafta 297 Parsel üzerinde yapılan kaçak yapı 26.02.2010 tarihinde Belediyemiz tarafın-

dan yıkılmıştır.

D - KAÇAK YAPI BİRİMİ
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Akören  Köyü 7  Pafta 297  Parsel üzerinde yapılan kaçak yapı 26.02.2010 tarihinde Belediyemiz tara-
fından yıkılmıştır.

Akören  Köyü 7  Pafta 297  Parsel üzerinde yapılan kaçak yapı 26.02.2010 tarihinde Belediyemiz tara-
fından yıkılmıştır.

Kadıköy Mahallesi, 7 pafta, 1522 parsel üzerinde yapılan kaçak yapı 22.10.2010 tarihinde Belediye 
ekiplerimizce yıkılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi 395 ada 3 parsel üzerinde yapılan kaçak yapı 08.10.2010 tarihinde Belediyemiz 
tarafından yıkılmıştır.

Gazitepe 878 parsel üzerinde yapılan  tek katlı bina Belediyemiz tarafından yıkılmıştır.

B- 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre yapılan işlemler

YAPILAN İŞLEMLER         TOPLAM

18. MADDEYE İSTİNADEN MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI        152
18. MADDEYE İSTİNADEN YIKILAN İNŞAAT SAYISI          10
YAPI SAHİBİ TARAFINDAN YIKILAN İNŞAAT SAYISI          18
31. MADDE GEREĞİ ALT YAPI HİZMETLERİNDEN FAYDALANDIRILMAMASI                133
TCK 184. MADDE GEREĞİ SUÇ DUYURUSU           111
KAMUYA AİT YEŞİL ALANLARIN İŞGALCİLERDEN ARINDIRILMASI        14
KAMUYA YOLLARIN  AÇILMASI              36
42’NCİ MADDE YE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI SAYISI         17 
42’NCİ MADDE YE GÖRE KESİLEN PARA CEZASI     106,697,55
42’NCİ MADDE YE GÖRE TAHSİL EDİLEN PARA CEZASI      13,765,54

Belediyemiz ekiplerince 775 sayılı Gece Kondu  Kanununun 18. Maddesi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 
3194 Sayılı İmar Kanunun 39’uncu maddesi  gereği yapılan yıkım işlemlerinin örnek resimleri aşağıda 
sunulmuştur.

Akören Köyü, Devekuşu Çiftliği yolunun solunda Ormanlık alanda maliye hazinesine kayıtlı parsel üze-
rinde yapılan 2 katlı kaçak yapı Belediye ekiplerimizce 03.06.2010 tarihinde yıkılmıştır.

Danamandıra Köyü Maliye Hazinesi Üzerinde kaçak olarak yapılan yapı  Belediye Ekiplerimizce 
30/04/2010 tarihinde yıkılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesi Murat Çeşme mevkiinde bulunan Marmara kente sitesi içerisinde yer alan kamu-
ya terkli alanların işgalcilerden arındırılması

Gümüşyaka Piknik Alanı üzerinde yer alan  3194 sayılı İmar Kanunun 39’uncu maddesi gereği eski 
yapılar yıkılmıştır.

Parkköy Kıyı Kenar Çizgisi içerisinde kalan yapı 28.04.2010 tarihinde Belediye ekiplerimizce yıkılmıştır.
Büyük Çavuşlu İlköğretim Okulu karşısında yer alan atıl durumdaki yağ fabrikası tehlike arz ettiğinden 

bahisle Belediyemiz ekiplerince yıkılmıştır.
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi maksadıyla kaçak yapıların yıkım işleri yerel basınla paylaşı-

larak vatandaşların uyarılması ve bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
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Müdürlüğümüzün 2010  yılı çalışmalarının toplamı aşağıda’da gösterilmiştir.

DİLEKÇE MÜRAACATI    6.130
GELEN RESMİ EVRAK    4.599
GİDEN EVRAK     6.301

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili 2010 yılı içerisinde yapılan gelen evrakların birimlere göre da-
ğılımı Tablo-6’da çıkarılmıştır.

İmar Arşivi bölümünde 2010 yılı içerisinde yapılan işlemler

İmar arşivinde bulunan toplam dosya sayısı  35.000
Digital ortama geçirilen dosya sayısı   14.000
Beldelerden gelen gelen dosya sayısı     8.869
İmar Durum dosyası düzenleme      9.661
2010 yılı içerisinde digital ortama geçirilen dosya sayısı      209

4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler

1 - Kullanılan araçların   bakımı, tamiri ve parça alınması  
2 - İmar Müdürlüğünde kullanılan yazıcı ve tarayıcı  makinesinin    bakımı ve parça alınması 
3 - Ozalit çekilmesi
4 - Kırtasiye  alımı
5 - P.M.Paşa Camisinin  girişine   Tanıtım Tabelası yapımı   
6 - Yapı Ruhsat Belgelerine esas, inşaat mahallinde kullanılmak üzere  İnşaat Ruhsat Tabelası yaptırıl-

ması.

E - İDARİ İŞLER BİRİMİ

KURUM

KAYMAKAMLIK

İ.B.B.

SGK MÜD.

MAHKEME

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ

TOPLAM

48

58

48

196

4

354

103

278

54

371

46

852

5

10

1

7

-

23

59

73

2

147

10

291

215

419

105

721

60

1.520

YAPI
RUHSATI

YAPI
KONTROL

TARİHİ
YAPILAR

KAÇAK
YAPILAR TOPLAM

Kaynak : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tablo 6 : Gelen Evrakların Birimlere Göre Dağılımı

Selimpaşa Mimaş Sitesi sahil önünde tehlike arz eden duvar araç yanaşamadığından dolayı insan gücü 
kullanılarak yıkılmıştır. 

Parkköy’de   91   ada,  224  parsel   üzerinde  tehlike  arz eden   duvar   Belediyemiz  tarafından 
19.10.2010 tarihinde yıkılmıştır.

Alibey     Mahallesi,  120   ada,   20  parsel    üzerinde  Tehlike  arz  eden   yapı  25.10.2010 tarihinde 
Belediye ekiplerimizce yıkılmıştır.

Cumhuriyet Mahallesinde yeni yapılan Huzur evine ait yol üzerinde kalan eski yapı yıkılarak yol kullanı-
ma açılmıştır.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi maksadıyla kaçak yapıların yoğun olduğu bölgelerde pankart-
lar asılarak vatandaşların uyarılması ve bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Deniz BAYRAKTAR
İmar ve Şehircilik Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Plan ve Proje
Müdürlüğü



1 - Müdürlüğümüzün Görevi

Plan ve Proje Müdürlüğü, Silivri’nin bütünü ve yeni bağlanan 7 adet ilk kademe Belediyesi, 5 yeni 
mahalle ve mücavir alanında olan 13 köyün, her ölçekteki planlamasına harita, halihazır yapımını ve 
kontrolünü sağlamak, yapı ruhsatına esas olmak üzere, imar durumu, kot-kesit, yola terk, ifraz, tevhid 
işlemlerini gerçekleştirmek; arsa bina ve yol aplikasyonlarını gerçekleştirmek, 18.madde planlaması 
ve uygulamasını yapmak, jeolojik etüdlerin kontrolünü yapmak, plana esas yerleşime uygunluk harita 
ve jeolojik, jeoteknik haritaların yapımını sağlamak, Koruma Amaçlı İmar Planları yapmak, kamuya ait, 
park, yeşil alan, çocuk bahçesi, otopark alanlarının terkini ve düzenlenmesi için altlık çalışmaları hazır-
lamak, mevcut yapılaşma ve kaçak inşaat tespitine yönelik, arazi tespit kontrol çalışmaları yapmak, kent 
bilgi sistem numarataj çalışmalarını yapmak, imar planları konusunda vatandaşı bilgilendirmek görevle-
rini yürütür.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde; Silivri Belediyesi 
sınırları içinde 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve yürürlükteki tüm mevzuat ile İstanbul İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri İmar Planları 
ve hukuki normlar dahilinde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanın-
da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları

Müdürlüğümüzde toplam 1 araç bulunmakta olup, Belediyemizin demirbaş aracıdır.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
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Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1 Ford Connect 1√ 1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü



2 - TEŞKİLAT YAPISI

Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde Müdür, İmar Durumu ve Planlama İşlem Birimi, Harita Birimi, 
Yazı İşleri Birimi ve Şehir Planlama Birimi oluşturulmuş olup; müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki 
şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 72 adet muhtelif araç-gereç mevcut olup; tablo 3’de 
gösterilmiştir.

1.2- Hizmet Birimleri

Müdür odası, İmar Durumu ve Planlama İşlem Birimi, Harita Birimi ve Yazı İşleri Birimi Belediye ana 
binasının 1. katında, Şehir Planlama Birimi ile arşivler -1. katta yer almaktadır.
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HİZMET BİRİMLERİ

GENEL TOPLAM

SIRA
NO

1

2

3

4

5

Tablo 2 : Hizmet Birimleri

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür Odası

İmar Durumu ve Planlama İşlem Birimi ve Harita Birimi

Yazı İşleri Birimi

Şehir Planlama Birimi  

Arşiv

1

1

1

1

2

6

5

20

10

30

10

75

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

YAZI İŞLERİ
BİRİMİ

İMAR DURUMU
VE PLANLAMA
İŞLEM BİRİMİ

HARİTA BİRİMİ
ŞEHİR

PLANLAMA
BİRİMİ

PLAN VE PROJE
MÜDÜRÜ



Plotter

Klima

Totalstation 

Gps

Projekör 

Fotoğraf Makinası

Telefon (SABİT)

Telefon (TELSİZ)

Gsm Hattı

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23

5

1

9

1

1

1

3

20

2

6

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2

7
14

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Memur

İşçi

Sözleşmeli Memur

Tablo 3 : Araç-Gereç Listesi

ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Yazıcı

1

2
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istahdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



10

8

5

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

İlköğretim

Ortaöğretim

Önlisans

Lisans

1
3

8

11

21-30 Yaş Gurubu

31-40 Yaş Gurubu

41 Yaş ve üzeri

207

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

1 - Her ölçekte, Büyükşehir Belediyesi ile planlama konuları ile ilgili koordineli 1/25000 – 1/5000 – 
1/1000 ölçekli planlama çalışmalarının yapılması,

2 - 1/1000 – 1/5000 ölçekli plan tadilatlarının yapılması (bu konuda Büyükşehir her ayın ilk haftası ya-
pılan meclis toplantısı için, imar komisyonu raporu ve Büyükşehir Belediyesinde yapılacak plan tadilatına 
esas kurum görüşleri yazılarının hazırlanması,

3 - Şahıs ve resmi  kurumların (Büyükşehir, tapu, icra, mal müdürlüğü, bankalar, mahkeme vs.. ), her 
türlü imar durumu bilgilerinin düzenlenmesi,

4 - 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulamaları yola terk, ifraz, tevhid gibi her tür imar uygulama-
sı yapımı veya kontrolünün yapılması,

5 - Kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması,
6 - Kadastral haritaların ve değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemelerinin yapılması.
7 - Kadastro Müdürlüğü’nden fen klasörlerindeki son değişikliklerin alınması ve bunların belediyede 

paftalarına işlenmesi,
8 - Anıtlar Kurulu ile ilgili yazışmalar ve planlama çalışmalarının yapılması  (Fatih mahallesi sit planı 

yapımı ile ilgili olarak kurum görüşlerinin alınması, tarihi yapıların yerinde tespitinin yapılması, Anıtlar 
Kurulundan alınan formların doldurularak fotoğrafların ve tespitlerin hazırlanması, yıkılacak durumdaki 
yapıların kurula fotoğraflandırılarak bildirilmesi; Mimarsinan Köprüsü Sit Alanı, takas kamulaştırma ve 
kurul kararları; Anastasius Suru Sit Alanı ve arazi tespit çalışmaları) Koruma amaçlı Fatih Mahallesi ve 
Nekropol alanı planlarının yapılması

9 - Arkeolojik Kazıların müze denetiminde yapılması, parsel aplikasyonu, yerinde denetiminin yapılma-
sı,

10 - Jeolojik-Jeoteknik olarak zemin etüdlerinin kontrolünün yapılması,
11 - Yerleşime uygunluk haritaların hazırlanması ve afet işlerinden onayının tamamlanması,
12 - Zemin etüdleri ile ilgili sondaj ve araştırma çukurlarının yerinde kontrolünün yapılması,
13 - 3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi uyarınca kamuya ait gayrimenkullerin terk ve tescil iş-

lemlerinin yapılması,
14 - Sokak isimlerinin hazırlanması,
15 - Numarataj hazırlanması,
16 - İSKİ – İGDAŞ  -BOTAŞ - NATO Boru Hattı – DSİ - Karayolları gibi kamu tesislerinin proje, harita 

planlama konularında gerekli görüşlerin alınması,
17 - Ruhsata esas olarak Kot-Kesit belgelerinin hazırlanması,
18 - Harita üzerinde yapılacak her tür tespit çalışmaları, (terkli alanlar üzerindeki işlemler, orta çeşme-

deki ruhsatsız yapılar, mevcut durakların yerleri, yeni bağlanan köylerdeki yerlerin tespitleri.)
19 - Kamuya yönelik tesisler için parsel bulunması (hazine, belediye parselleri, ilgili kamu tesisi için 

plan yaparak ifraz, tevhid, yola terk işlemlerinin yapılması),
20 - Trafo yerleri gibi teknik altyapı alanlarının imar planlarına işlenmesi,
21 - GSM ruhsatı ve iş yeri açma ruhsatı ile ilgili yazışmaların yapılması ve bu konuda görüş belirtilmesi 

gibi hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma 
oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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1 - Faaliyet Ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2010 yılı hedefleri, toplam 20 adet ola-
rak belirlenmiştir. Fakat 4 tane hedef, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olduğundan, 1 tane 
hedef ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü – Tarihi Yapılar Birimi’nin yetkisinde olduğundan, sadece 15 adet 
performans hedefi aşağıdaki tabloya eklenmiştir. Tüm çalışmalarımız, bu performans hedeflerinin ger-
çekleştirilmesi için yapılmaktadır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar ilçemizdeki yapı stoku envanteri Kent Bilgi Sistemi çalışmaları çerçevesinde 
%60’ı tamamlanacaktır.

2 - 2010 yılı sonuna kadar planlı alanların oranı %21’e çıkarılacaktır.
3 - 2010 yılı sonuna kadar ilçe merkezinin ve mahallelerin jeolojik – yerleşime uygunluk haritalarının 

%12’sinin çıkarılması sağlanacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar tüm köylerin jeolojik – yerleşime uygunluk haritalarının %12’sinin çıkarılması 

sağlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar ilçe merkezi ve mahallelerin 1/1000’lik planların %20’sinin çıkarılması sağ-

lanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar köylerin 1/1000’lik planların %20’sinin çıkarılması sağlanacaktır.
7 - 2010 yılı sonuna kadar belde planlarının %75’inin sayısallaştırılması ve dijital ortama taşınması 

sağlanacaktır.
8 - 2010 yılı sonuna kadar imar planları ve imar durum değişikliklerinin %100’ü web sitemiz aracılığıyla 

kamuoyuyla paylaşılacaktır.
9 - 2010 yılı sonuna kadar İmar Durum Belgesi başvuruları 5 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar vatandaşla ilgili plan ve proje süreçleriyle ilgili bilgilendirme panoları, web 

sitesi ve broşür yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
11 - 2010 yılı sonuna kadar Koruma Amaçlı İmar Planlarının %5’i yenilenecektir.
12 - 2010 yılı sonuna kadar ilçenin numaratajı yenilenerek %20’si tamamlanacaktır.
13 - 2010 yılı sonuna kadar Kent Envanteri çıkarılacaktır.
14 - 2010 yılı sonuna kadar Kent Bilgi Sistemindeki verilerin %100’ü güncellenecektir.
15 - 2010 yılı sonuna kadar İlçe Tarım Müdürlüğü’yle işbirliği içinde Tarım Alanları Envanteri çıkarıla-

caktır.
16 - 2010 yılı sonuna kadar halihazır haritaların %30’unun ülke coğrafi formatına dönüştürülmesi sağ-

lanacaktır.
17 - 2010 yılı sonuna kadar beldelerin mevcut kadastral haritalarının %20’sinin sayısal ortama taşın-

ması sağlanacaktır.
18 - 2010 yılı sonuna kadar tarihi eser envanterinin %30’u çıkarılacaktır.
19 - 2010 yılı sonuna kadar bölgesel gelişmeyle ilgili Tarım, sanayi, turizm, konut, ticaret ve hizmet 

sektörlerinin alanları belirlenecektir. 1/100000’lik plana altlık olmak üzere 1/25.000 ölçekli taslaklı plan 
hazırlanacaktır.

20 - 2010 yılı sonuna kadar binaların %20’sine tanıtıcı levha konulacaktır.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 2.045.368,00 TL 1.712.135,01 TL % 3,12

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

B-PERFORMANS BİLGİLERİ
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2 - Performans Sonuçları

Plan ve Proje Müdürlüğü olarak 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen, 19 tane hedef-
ten 11 tanesi gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmeyen 8 tane hedeften 5 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
yetkisi ve dahilindedir.  3 tanesi ise süreçlerinde devam etmektedir. 

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

1 - 2010 yılı sonuna kadar Kent Envanteri çıkarılacaktır.
Bu hedefe yönelik faaliyetler devam etmekte, ekonomik nedenlerden dolayı yıl içerisinde bitirilememiştir.
2 - 2010 yılı sonuna kadar Kent Bilgi Sistemindeki verilerin %100’ü güncellenecektir.
Kent Envanteri çalışması tamamlanamadığından verilerin%60’ı tamamlanabilmiştir.
3 - 2010 yılı sonuna kadar İlçe Tarım Müdürlüğü’yle işbirliği içinde Tarım Alanları Envanteri çıka-

rılacaktır.
Bu hedefe yönelik Tarım İl Müdürlüğüyle gerekli yazışmalar yapılmış, ilgili müdürlükten yanıt beklenmek-

tedir.
4 - 2010 yılı sonuna kadar halihazır haritaların %30’unun ülke coğrafi formatına dönüştürülmesi 

sağlanacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar beldelerin mevcut kadastral haritalarının %20’sinin sayısal ortama 

taşınması sağlanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar Koruma Amaçlı İmar Planlarının %5’i yenilenecektir
7 - 2010 yılı sonuna kadar bölgesel gelişmeyle ilgili Tarım, sanayi, turizm, konut, ticaret ve hizmet 

sektörlerinin alanları belirlenecektir. 1/100.000’lik plana altlık olmak üzere 1/25.000 ölçekli taslaklı 
plan hazırlanacaktır.

8 - 2010 yılı sonuna kadar binaların %20’sine tanıtıcı levha konulacaktır.

4-5-6-7-8 no’lu hedefler İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

9 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 
bir yıl (12 ay) boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler elde edilmiş, fa-
aliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Plan ve Proje Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki yetkisi dahilindeki hedeflerinin %73’ü gerçek-
leşmiş, % 27’si süreçlerinde devam etmektedir.

Gerçekleşen

Devam Eden

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği
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Plan ve Proje Müdürlüğü olarak 2010 yılında yaptığımız çalışmalar ve yazışmalar, aşağıda açıklanmak-
tadır.

Müdürlüğümüzce 2010 Yılında Yapılan İşler

DİLEKÇE       4.478
RESMİ GELEN EVRAK     4.247
PLAN TADİLATLARI          13
VERİLEN İMAR DURUMU        801
YOLA TERK ve İFRAZ        177
KOT - KESİT         274
MECLİS KARARI           75
ENCÜMEN KARARI         211
ZEMİN ETÜD RAPORU KONTROLÜ       220
PLAN İÇİ – DIŞI EVRAKLARI         644
ADRES        1.863
GİDEN EVRAK     11.232

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

1 - 19.02.2010 tarihinde kurulan Şehir Planlama Birimi için gerekli ekip ve ekipmanların tamamlanması 
sağlanmıştır.

2 - Planlamaya esas olmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılacak alanların tespiti, önce-
liklerin belirlenmesi ve birim çalışma programının oluşturulması sağlanmıştır.

3 - Uygulama imar planı yapılacak alanlara ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması, 
gerekli görüşmelerin yapılması, gelen görüşlerin düzenlenmesi yapılmıştır.

4 - Gerek ilçe merkezinde gerekse 5747 sayılı Kanun ile Belediyemize bağlanan ilk kademe belediye-
lerince onaylanmış çok sayıda imar planına ait birbirinden farklı plan notlarının bulunması ve bu durumun 
uygulamada sorun yaratması nedeniyle Silivri bütününde hazırlanacak imar planlarında uygulanacak plan 
notları taslağının oluşturulmuş olup; ilgili müdürlükler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile konuya ilişkin görüş ve 
önerilerinin alınacağı toplantı düzenlenmiştir.

5 - Beyciler Köyü’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı hazırlanması amacıyla yerinde araştırma ve 
tespitlerin yapılmış ve U.İ.P. ve plan raporu oluşturulmuştur. Hazırlanan uygulama imar planlarının Beyciler 
Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygunluğuna ilişkin İ.B.B. yetkilileriyle görüşme yapılmış ve ortak 
yaklaşımlar saptanmıştır.

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - PLANLAMA ÇALIŞMALARI
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6 - Gazitepe, Küçük Kılıçlı ve Yolçatı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli U.İ.P.’na veri oluşturacak yerinde 
gerekli araştırma ve tespit çalışmaları yapılmış olup; ilgili mahallelere ait 1/1000 ölçekli U.İ.P. taslakları 
oluşturulmuştur. Söz konusu planların 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na uygunluğu hususunda İ.B.B. yetkililerince 
görüşmeler yapılmıştır.

7 - U.İ.P.’larının onayına ilişkin meclise sunulabilmesi için ilgili alanların yerleşime uygunluk haritalarının 
hazırlanıp onay işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

8 - Belediyemizce ihale edilen 80 Ada ve çevresi, TEM bağlantı yolu doğu ve batısına ait 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planlarının hazırlanması, Belediye Meclisimizde ve İ.B.B.deki onay süreçleri takip edile-
rek ihtiyaç duyulan destek-bilgi ve emek temini yapılmıştır.

9 - Gümüşyaka Mahallesi’nde Anaokulu yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadi-
latı hazırlanmış olup; İSKİ uygun görüşü beklenmektedir.

10 - Çanta-Fatih Mahallesi’nde 147.566,83 m2’lik alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun 
olarak ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması ve parselasyon planları 
hazırlanmış ve Belediye Encümenince onaylanmış olup; tapu tescil aşamasının tamamlanması beklen-
mektedir.

11 - Gümüşyaka Mahallesi, 838 ada, 1 parsel, 839 ada, 1 parsel ve 840 ada, 1 parselde üniversite alanı 
olacak şekilde U.İ.P. tadilatı hazırlanmış olup; İl Tarım Müdürlüğünden uygun görüş beklenmektedir.

12 - Kavaklı Mahallesi, 2374, 2375, 3021, 3022 ve 3249 parsellerde Üniversite Alanı olacak şekilde 
1/5000 ölçekli N.İ.P. tadilatı hazırlanmış olup; ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin tamamlanması bek-
lenmektedir.

13 - Silivri Merkez 80 Ada ve çevresine ait yüklenici firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P.nın 
Meri Planlar ve halihazırdaki duruma uygunluklarının ve İ.B.B.ce onay aşamasında 1/5000 ölçekli N.İ.P.ları 
ile uyumsuzluklarının giderilmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

14 - Büyükçavuşlu Mahallesi 212 ada ve 213 adada 1/5000 ölçekli N.İ.P. tadilatı yapılmış olup; İ.B.B.de 
onay beklemektedir.

15 - Silivri Merkez “Küçük Sanayi Sitesi”ne ait sundurmalar ile ilgili plan notu eklenilmesi hakkında 
1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmış olup; Silivri Belediye Meclisince uygun görülmüştür. Plan tadilatı 
İ.B.B.de onay beklemektedir.

16 - Beyciler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı: 165 ha ve Planlama Nüfusu: 
3684 kişi) Silivri Belediye Meclisi’nin 07.05.2010 tarihli 65 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 5216 sa-
yılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onay beklenmektedir.

17 - Gazitepe Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:75,5 ha ve Planlama 
Nüfusu: 2921 kişi) Silivri Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarihli 149 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 
5216 sayılı yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde onay beklenmektedir.

18 - Küçükkılıçlı Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (planlama alanı: 51.4 ha) Silivri Beledi-
ye Meclisi’nin 10.12.2010 tarihli 150 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 5216 sayılı yasa gereği İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde onay beklenmektedir.



19 - Yolçatı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:86.5 ha) Belediye Meclisi’ne 
onay için gönderilmiştir.

20 - Seymen Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:50 ha), plan taslağı çalışılmak-
tadır.

21 - Akören Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:170 ha), plan taslağı çalışılmak-
tadır.

22 - Fener Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:70 ha), plan taslağı çalışılmak-
tadır.

23 - Silivri Merkez, 80 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı: 106 ha ve Planlama 
Nüfusu: 26.000 kişi) (ihaleli-onaylı)(06.10.2010) ve 07.01.2011 tarihli 10 nolu meclis kararı itirazlar kapsa-
mında değerlendirilmesi ve revizyonu tamamlanmış İBB’ ye onay için gönderilmiştir.

24 - Silivri Merkez, Silivri İlçesi-TEM bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı: 583 ha (297 hektarı ihaleli)  ve planlama nüfusu: 91.500 kişi) Silivri 
Belediye Meclisi’nin 05.11.2010 tarihli 133 nolu kararı ile uygun görülmüş olup 5216 sayılı yasa gereği 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay beklenmektedir.

1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN TADİLATLARI

1 - Mimar Sinan Mahallesi, 934 ada, 2 parsel,  934 ada, 3 parsel, 2 ada, 29 parsel, 2 ada, 30 parselin 
İBB onaylı Silivri Merkez ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak ticaret + konak-
lama alanına alınmasına ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisince onaylandı. 

2 - Cumhuriyet Mahallesi, 237 ada, 8-9-10-11 parsellerin turistik tesis alanından konut alanına alınmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisinde onaylandı.

3 - Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1-2 parsellerin resmi kurum alanına alınmasına ait 1/1000 
ölçekli plan tadilatı İBB meclisinde onaylandı.

4 - Semizkumlar Mahallesi, 390 ada 2 parseldeki binaya ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisinde 
onaylandı.

5 - Alibey Mahallesi, 1476 ada, 1 parselin konut alanından ticaret alanına alınması ilişkin 1/1000 ölçekli 
plan tadilatı çalışması devam etmektedir.

6 - Değirmenköy-Fevzi Paşa Mahallesi, 129 ada, 5 parselde sanayi alanı ile yol alanının yer değiştirmesine 
ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisine onay için gönderildi.

7 - Silivri, Çanta-Fatih Mahallesi, 6885 ve 6940 parsellerin kıyı kenar çizgisi değişikliği ve konut alanına 
alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisine onay için gönderildi.

8 - Mimar Sinan Mahallesi, 1372 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 1373 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller ve 
1374 ada, 1-2-3 parsellerin konut alanı ve park alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı çalış-
ması devam etmektedir.

9 - Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 886 ada, 1 parselin batısındaki yol alanının ticaret alanına katılmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı çalışması devam etmektedir.

10 - Yeni Mahalle, 81 ada, 37 parselin kısmen özel eğitim tesis alanı, kısmen konut alanı, kısmen park 
alanı ve kısmen yol alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı İBB meclisinde onaylanmıştır.  
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11 - Cumhuriyet Mahallesi, 91 ada, 58 parselin güney doğusunda bulunan açık otopark alanının ve park 
alanının konumları düzenlenmesine ilişkin plan tadilatı çalışması devam etmektedir.

12 - Selimpaşa Mahallesi, 451 ada, 4 parselin üniversite alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan 
tadilatı İBB meclisine onay için gönderildi.

13 - Selimpaşa Mahallesi, 838 ada, 1 parsel ve bu parselin doğusunda ve güneyinde kalan, kamuya 
terk edilmiş olan park alanı ile 691 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ile 
838 ada, 1 parsel ile 838 ada, 1 parselin doğusunda ve güneyinde kalan, kamuya terk edilmiş olan park 
alanı, konut alanı olarak; 691 ada, 3 parsel ise konut alanından çıkarılarak, park alanı olarak planlanması 
Silivri Belediye Meclisince uygun bulunmamıştır.

SİLİVRİ NEKROPOL ALANI ve FATİH MAHALLESİ K.A.İ.P. ÇALIŞMALARI

Silivri Cumhuriyet Mahallesi Nekropol Alanı ve Silivri Fatih Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde Ko-
ruma Amaçlı İmar Planı yapımı çalışmaları İBB ve Belediyemizce devam etmektedir.

ÜNİVERSİTE YERLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1 - Silivri Belediyesi ile Marmara Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Silivri Belediyesi mülkiyetin-

deki (Alipaşa Mahallesi, 4436-4441-4607 parseller, Ortaköy Mahallesi, 5 ada, 2) parseller ile Maliye Hazi-
nesi mülkiyetindeki (Kavaklı Mahallesi, 3249-2375-2374-3021-3022) parsellerde planlama yapılmasına 
ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

2 - Aydın Üniversitesi ile yapılan protokol yapılmış olup; çalışmalar devam etmektedir.
3 - TAVAK (Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) ile onaylanan protokol ile Gümüşyaka 

Mahallesi, 838 ada 1 parsel, 839 ada, 1 parsel ve 840 ada, 1 parselin tahsisi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
4 - İstanbul Üniversitesi ile Fener Köyü, 4722 ve 1907 parsellere üniversite yapılması ile ilgili olarak 

protokol işlemleri yapılmıştır.
5 - Selimpaşa Mahallesi, 6286 ve 6287 parsellerin üzerinde bulunan 3 bloktan ve eski Selimpaşa Bel-

ediyesi Başkanlık Binasının ve Selimpaşa Mahallesi, 5951-5952-5878-5879-5882-5818 parseller üzer-
inde yer alan evlerden 4 adedinin 10 yıl süre ile bedelsiz kullanım hakkı ile ilgili işlemler yürütülmüştür. 

1 - Belediyemiz bünyesinde yapılacak olan büfe yerlerinin tespiti ve aplikasyonu ile ilgili olarak Gelir 
Şefliği ile beraber çalışmalar yapılmıştır.

2 - Belediye sınırları içerisindeki kaçak çalışmaların tespiti ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile 
koordineli olarak kaçak bina, duvar tespiti, parsel sınırlarının aplikasyonu elektronik ölçü aleti ile yapıldı. 
Yıkım çalışmalarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılmıştır.

3 - Belediyemizin köylerde konut gelişme alanlarında ve mahallelerde merkez mahalleleri ve bağlanan 
7 belde belediye ve köylerde ana arter yolların tespit ve aplikasyon çalışmaları GPS ve Total Station gibi 
elektronik aletler yardımı ile Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılmıştır.

4 - Dava konusu taşınmazların yerinin gösterilmesi, mahkeme keşfine esas olmak üzere, gerekli 
çalışmalar Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak keşfe gidilmiştir. 

5 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapacağı park, çocuk bahçesi ve ağaçlandırma çalışmalarına esas 
olmak üzere planlarda ve kadastral haritalarda terkli alan tespitleri ve yerinde parkların ve yeşil alanların 
aplikasyonları yapılmıştır.

6 - Belediyemizin Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen organik tarım çalışmalarına esas 
olmak üzere, belediyemize ait gayrimenkullerin sınır tespitlerini ve yerlerinin gösterilmesi yapılmıştır. Mü-
dürlüğümüzce yürütülen planlama çalışmaları kapsamında yeni üniversite alanlarının, yer tespitleri, ap-
likasyonu, sunumları, dosya hazırlanması çalışmaları Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli olarak 
yapılmıştır.

7 - Köylerde hayvancılık tesisi kurulmasına esas olmak üzere yerinde gerekli kontroller ve diğer Müdür-
lüklerle yazışmalar ile kurum görüşlerinin alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

8 - Belediye Encümenince kiralanması yapılan belediye gayrimenkullerin yer tespiti, arazi aplikasyonu 
çalışmaları yapılmıştır.

B - HARİTA VE ARAZİ ÇALIŞMALARI



9 - İlçemizde kurulan pazar yerlerinin tespiti, tezgah yerlerinin ölçümü ile arazi çalışmaları yapılmış 
olup; paftalara işaretlenerek Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışılmıştır.   

10 - Boğluca Deresi civarında kamulaştırma sınırının içinde bulunan 12 ada, 41 parselin, 13 ada, 14 
parselin, 44 ada, 1 parselin, 44 ada, 19 parselin ve 228 ada, 28 parselin kamu terkleri ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

11 - İmar planları kapsamında imar uygulamaları yapılmıştır:
• Alibey Mahallesi, 972 ada 1 parselin ikiye ifrazı,
• Çanta 18. madde uygulaması (101 ada 24-25-26 parseller, 142 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-   

11-12-13-14 parseller, 143 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller),
• Alipaşa Mahallesi, 2532-2533 parsellerin tevhid edilmesi,
• Alipaşa Mahallesi, 2538-2539-2542 parsellerin tevhid edilmesi,
• Selimpaşa Mahallesi, 675 adada parktan ihdas edilmesi, 
• Değirmenköy 17 ada, 97 parselin yoldan ihdas ve tevhid edilmesi, 
• Değirmenköy 1289 parsellin yola terk ve ifraz edilmesi,
• Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 224 ada, 16 parsel ve 44 ada, 3 parselin kamulaştırma     

işlemlerinin yapılması,  
• Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 ada, 2-3-8-9 parsellerin yola terk ve tevhid edilmesi,
• Ortaköy Mahallesi, 5 ada, 2 parselin ifraz edilmesi, 
•Selimpaşa Mahallesi, 2088 parselin irtifak hakkı yapılmıştır.

1 - Cumhuriyet Mahallesi, 99 ada, 4 parselin inşaat ruhsatına esas zemin etüt raporu yaptırılmıştır.
2 - Değirmenköy 6364 parselin hafriyat döküm sahası yapılmasına ilişkin olarak zemin etüt raporu 

yaptırılmıştır.
3 - B.Çavuşlu Köyü, 213 ada 1 parselde yapılacak düğün salonunun zemin etüt raporu yaptırılmıştır.
4 - Gümüşyaka Mahallesi, 841 ada, 1 parsel ve yakınında bulunan park alanının zemin etüt raporu 

yaptırılmıştır.
5 - Gümüşyaka Mahallesi, 838-839-840 adaların üniversite kurulmasına ilişkin zemin etüt raporu 

yaptırılmıştır.
6 - Silivri genelinde yapılmakta olan 1/1000 ölçekli imar planına esas toplam 438 hektarlık alanın jeolojik 

jeoteknik jeofiziksel özelliklerini belirten yerleşime uygunluk harita ve raporları hazırlanmıştır.
7 - Silivri genelinde yapılmakta olan 1/1000 ölçekli imar planına esas toplam 860 hektarlık alanın je-

olojik jeoteknik jeofiziksel özelliklerini belirlenmesi amacıyla yapılacak olan yerleşime uygunluk çalışması 
ihalesi çalışmaları başlanmıştır.

8 - Büyükkılıçlı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlama Alanı:156 ha), Yerleşime Uygunluk 
Haritalarının hazırlanması devam etmektedir.

9 - K.Kılıçlı Mahallesi ve Yolçatı Mahallelerinin yerleşime uygunluk haritalarının hazırlanması işi devam 
etmektedir.

1 - Belediyemiz bünyesinde numarataj çalışması yapılmış ve güncelleme işlemleri devam etmektedir.
2 - 16 adet isimsiz cadde ve sokağa isim verilmesi talebi cevaplanmış, 3 adet meclis kararı alınmıştır.
3 - İş yeri açmalara ait işletme ruhsatları için mesafe krokileri verilmiştir.
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C - NUMARATAJ ÇALIŞMALARI

D - JEOLOJİK-JEOTEKNİK-JEOFİZİK RAPORLAR ve YERLEŞİME UYGUNLUK ÇALIŞMALARI



1 - Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 27 ada, 11 parseldeki ağ deposu olarak kullanılan ve buradaki faaliyet 
gösteren esnaflara dalgakıran üzerinde yeni yapılan yerlerden yer tahsis edilmesi ile ilgili çalışmalar yürü-
tülmüştür.

2 - Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 45 ada, 1 parselin üzerinde 2 adet balık lokantası yapımı ve kiralanması 
ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

3 - Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Belediyemize ait 83 adet parselin satışı ile ilgili alt çalışmalar 
müdürlüğümüzce yapılmıştır. Hisseli satışa çıkan parsellerin de hissedarlarına satışı gerçekleştirilmiştir.

4 - Silivri Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1546 ada, 1 parselin Kadastro Müdürlüğü’ne tahsis işlemleri 
yapılmıştır.

5 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait, Gazi İlköğretim Okulu alanında kalan 884 ada, 4-5-6 parsellerin İl 
Özel İdaresi’ne bedelsiz devri konusu ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmıştır.

6 - Gümüşyaka Mahallesi, 1274 ada, 2 parselde yer alan pazar alanının 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi 
işlemleri ve ihalesi yapılmıştır.

7 - Mimarsinan Mahallesi, 599 ada kuzeyindeki yeşil alan üzerinde trafo alanı ayrılması konusu ile ilgili 
çalışmalar yapılmış olup; devir işlemleri sağlanmıştır.

8 - Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait 37 ada, 29 ve 37 parsellerin karşılığında Alipaşa Mahallesi, 6642 parse-
lin Toprak Tahlil Laboratuarı olarak Ziraat Odası Başkanlığı’na, Alipaşa Mahallesi, 6643 parselin ise Tarım 
Kredi Kooperatifi’ne takas işlemlerine ait çalışmalar yapılmıştır.

9 - Sağlık Tesisi Alanında kalan Selimpaşa Mahallesi, 9068 parselde Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı’nın 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda, ihale iş ve işlemleri hakkında bilgiler verilecektir. 2010 yılında ihale yapılmamış olup, 
daha önce yapılan ihaleler süreçlerinde devam etmektedir. 4734 Sayılı Yasanın 22/D Maddesine göre 
doğrudan temin yapılmıştır.

4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler

1 - Belediyemize ait parsellerin imar uygulaması işlemleri
2 - Belediyemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas olmak üzere yerleşime 

uygunluk raporunun hazırlanması işleri
3 - Toner ve kartuş alımları
4 - Ozalit ve fotokopi işlemleri
5 - GPS alımı
6 - Plotter alımı
7 - Renkli yazıcı alımı
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E - PLAN SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

F - TAHSİSLER ve SATIŞLAR

G - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ

1 - Silivri Belediyesi sınırları içerisindeki imar planlarının sayısallaştırılması (NetCAD - KBS) işlemleri ile 
kadastral harita güncellemeleri yapılmıştır.

2 - Silivri Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve sayısallaştırması biten bölgelerin imar planları ile 
sokak haritaları, Belediyemiz internet sitesinden yayınlanmıştır.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Berrin PAPİLA
Plan ve Proje Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Zabıta
Müdürlüğü



1 - Müdürlüğümüzün Görevi

1.1- Beldenin Düzeni ve Esenliği ile İlgili Görevleri
- 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.

- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgi-
lendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını 
izlemek,

- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hiz-
metleri görmek.

- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, 
bayrak asılmasını sağlamak.

- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getir-
mek.

- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeni’nin koymuş olduğu 
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

- 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerle-
rini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlem-
lerine göre korumak; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve 
gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

- 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozul-
masını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılma-
sını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında 
gerekli kanuni işlemleri yapmak.

- 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 
tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçeve-
sinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına 
mani olmak.

- 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konu-
larında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırıl-
maksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılma-
sında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

- 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü ola-
rak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında 
Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştır-
ması yapmak.

- 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline 
engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

- 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman 
emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

- 12/09/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine 
Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/06/1995 tarihli ve 
552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve 
hal dışında toptan satışlara mani olmak.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
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- 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Ya-
pılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler ge-
linceye kadar gerekli tedbirleri almak.

- 11/01/1989 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 tamir-
cilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi 
ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

- 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 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.

- 05/12/1951 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, kal-
dırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri 
toplayarak yetkililere teslim etmek.

- 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye 
alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

- 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, 

tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
- Mülki idare amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getir-

mek.

1.2- İmar İle İlgili Görevleri
- Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
- 03/05/1985 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 bu-
lunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fossep-
tik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışı-
na 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.

- 20/07/1966 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.

- 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma 
alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bil-
dirmek.

1.3- Sağlık İle İlgili Görevleri
- 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gı-

daların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getiril-
mesinde görevli personele yardımcı olmak.

- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

- 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.

- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının 
eşelenmesini önlemek.

- 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.
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- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişiril-
meden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden 
tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bu-
lunmaması 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.

- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
- 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağ-

lığına 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.

- 08/05/1986 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 ha-
ber 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.

- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürün-
lerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mez-
baha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

- 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içe-
risinde verilen yetkileri kullanmak.

- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağ-
lık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide 
gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

1.4- Trafik İle İlgili Görevleri
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alan-

lar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında 
fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

- 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.

- 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. 

- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri 
yürütmek,

- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetle-

mek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

1.5- Yardım Görevleri
- Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,
- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisi-

ne verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde 

sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

- Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili 
belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

- Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya 
müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

- Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma 
yapılmak üzere tutanak düzenler,
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- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının 

ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, 
- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus 

yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek 

satışını önler,
- 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,

- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kok-
muş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

- 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.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

- Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, 
hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine 
yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları
Müdürlüğümüzde kullanılan araçların 9 adedi Belediyemizin demirbaşı olup, 1 adedi ise kiralık araçtır. 

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Binek

Motosiklet

Minibüs

Kamyonet

4

1

1

3

-

-

-

√

-

-

-

1

√

√

√

√

4

1

1

4

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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1.2- Hizmet Birimleri:

Müdürlüğümüz ve Amirliklerimizin hizmet binaları ve merkezimizde bulunan iki adet      1 ve 2 no’ lu 
Zabıta Kontrol Noktası (irtibat noktası) ile halkımızdan gelen talep ve şikâyetler en kısa sürede değerlen-
dirilerek gerekli işlemler uygulanmaktadır. 

1 No’ lu Zabıta Kontrol Noktamızda sahil kordonu boyunca Belediye Emir ve Yasaklarının takibi, 2 
no’ lu Zabıta Kontrol Noktamızda ise İlçemiz terminalindeki kontrolü sağlamakta olup, vatandaşlarımızın 
şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi amacıyla yetkimiz dâhilindeki görevleri yapmaktadır.  

2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

Tablo 2 : Hizmet Birimleri

Merkez Zabıta Amirliği

1. Bölge Zabıta Amirliği

2. Bölge Zabıta Amirliği

Sahil Kontrol Noktası

Liman Kontrol Noktası

Terminal Kontrol Noktası

1

1

1

1

1

1

45

20

20

2

2

3

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1. BÖLGE
ZABITA AMİRİ

MERKEZ ZABITA
AMİRLERİ

2. BÖLGE
ZABITA AMİRİ

ZABITA MÜDÜRÜ

ZABITA
KOMİSERİ

ZABITA
MEMURU

ZABITA
MEMURU

TRAFİK
PERSONELİ

TRAFİK
PERSONELİ

ZABITA
KOMİSERLERİ

ZABITA
MEMURU

TRAFİK
PERSONELİ

TERMİNAL
KONTROL

ZABITA 
MEMURU

SAHİL 
KONTROL

ZABITA
MEMURU

LİMAN
KONTROL

ZABITA
MEMURU

YAZI İŞLERİ
BÜRO

PERSONELİ
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3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde 70 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 3 : Araç-Gereç Listesi
ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Yazıcı - Fotokopi -Tarayıcı - Fax

Klima

Televizyon

Uydu Alıcı (Reciver)

Dvd Oynatıcı

Sabit Telefon 

Telsiz 

Fotoğraf Makinesi

Dijital Elektronik Terazi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

6

4

4

3

1

10

26

6

1

Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

Hizmetli Personel 

Müdür

Amir V.

Komiser

Zabıta Memuru

Zabıta Trafik M.

Memur

İşçi Personel

Büro Personel

Şoför

11
4

6

20

3
2

19

1 3

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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15

18

21

6

Personelin Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelin Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

5 - SUNULAN HİZMETLER

- Zabıta Müdürlüğü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilçemizde meydana gelen olumsuzlukları 
gidermek için günün 24 saatinde çalışmalarını sürdürmekte olup, Belediyemizce halka açık yapılan tören, 
etkinlik, konser ve toplantılarda menfi durumlara karşı önleyici tedbirleri almıştır.

- Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik esastır. Milli ve Dini bayramlar ile özel gün ve kutlama prog-
ramları çerçevesinde protokol görevlerinin yapılması sağlanmıştır.

- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, fikri mülkiyet haklarının korunması ve kor-
san yayıncılığın önlenmesi amacıyla korsan yayın satışına yönelik denetimlere periyodik olarak devam 
edilmiştir.

- Tütün Kanunu hükümlerinin amacına ulaşılabilmesi ve gerekli denetimlerin yapılabilmesi amacı ile 
Kaymakamlık Makamının Olurlarına istinaden oluşturulan komisyona Zabıta Memurları görevlendirilmiş 
ve  kanun kapsamında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek yasal işlemler yapılmıştır.

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

50 Yaş Üzeri

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans
23

25

6 5

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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- İlçemizde sahipsiz ve başıboş dolaşan hayvanlar ile ilgili gelen şikayetler hayvan yakalama ekibine 
bilgi verilmek suretiyle toplatılmasına yardımcı olunmuştur.

- Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan Zabıta Personeli için son zamanlarda yeni çıkan veya deği-
şen kanun ve yönetmelikler hakkındaki bilgilerini geliştirmek maksadıyla belirli zamanlarda eğitim amaçlı 
toplantılar düzenlenmiştir.      

- Resmi kurum ve Belediyemizin birimlerinden gelen evraklar ile ilgili işlemleri yürütüp sonuçlandır-
mıştır.  Belediyemize ve Müdürlüğümüze yazılı, sözlü ve e-mail ile gelen şikayetler yerinde incelenerek, 
şikayetin giderilmesi hususunda gerekli yazılı ihtarlar verilmiş uymayanlar ve şikayeti gidermeyenler hak-
kında yasal işlemler yapılmış olup, konu hakkında şikayet sahiplerine geri bildirimde bulunulmuştur.

- İlçemizde trafik sorununun çözümü noktasında mevcut mevzuat hükümlerinin zabıta teşkilatımıza 
verdiği yetki çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca eğitim ve öğretim döneminde okul önlerinde 
okula gidip gelen çocuklarımız ve ailelerinin rahatlığı ve huzuru için okul çevrelerinde ve önemli kavşak-
larda trafik hizmeti verilmiştir.

- Belde ve köylerden ilçemize yolcu taşımacılığı yapan toplu ulaşım araç sahiplerinden UKOME karar-
larına uymayıp güzergâh ve son durak yeri ihlali yapan işleticiler hakkında idari yaptırım karar tutanağı 
düzenlenerek, UKOME kararında adı geçen araçların terminal garajını kullanmaları sağlanmıştır. Termi-
nalde Zabıta hizmetleri aksatılmadan yürütülmüştür. 

- Cadde ve sokaklara terk edilmiş bulunan Hurda Araçlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ile 
işbirliği yapılarak araçlar bulundukları yerlerden kaldırılmıştır.

- Kolluk Kuvvetlerinin umuma açık işyerlerinde yaptıkları kontrollerde görülen olumsuzluklar üzerine 
tanzim ettikleri tutanaklar idari yaptırım uygulanması için Müdürlüğümüze gönderilmiş ve tarafımızdan 
Encümene sevki sağlanmıştır. Encümence alınan kararlar ilgililerine tebliğ edilerek, Kolluk Kuvvetlerine-
de kararlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

- Müdürlüğümüz kendi asli görevlerinin yanı sıra Belediyemizde mevcut bulunan diğer Müdürlüklerin 
çalışmaları sırasında karşılaştıkları ve Müdürlüğümüzü de ilgilendiren sorunların giderilmesine yönelik 
olarak da müşterek çalışmalar yapmakla birlikte, ayrıca yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma kararları 
uygulanarak gerekli işlemler yapılmıştır.

- Ramazan ayı denetimleri kapsamında alışveriş merkezleri ekiplerimizce denetime tabi tutularak 
halkımızın temiz, sağlıklı ve güvenli ürünler tüketmesi yönünde denetimlerimiz gerçekleştirilmiştir.  

- Kurban bayramı süresince kurban satış yerinin dışına kurban indirilmesi engellenmiş, ana cadde 
ve güzergâhlarda kurban kesilmemesi konusunda çalışmalar yapılmış, sağlıklı bir ortamda hayvan ke-
silebilmesi için gerekli düzenlemelere yardımcı olunarak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi 
sağlanmıştır. 

- İlçemiz sorumluluk sahamız içinde bulunan fırınların periyodik aralıklarla denetimleri yapılarak üret-
tikleri ekmeklerin gramaj ve etiketleri kontrol edilmiştir. 

- İşyerlerinin kontrolleri aralıksız devam etmekte olup, İmalathane, Fırın, Pastane, Lokanta vb. 
işletmelere yönelik hijyen ve gıda denetimleri yapılmıştır. 

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği işyerlerinde etiket ve fiyat listesi denetim-
leri yapılmıştır.

- İlçemiz genelinde faaliyet gösteren Sıhhi veya G.S.M işletmelerine yönelik yapılan çalışmalarda, 
ruhsatlı veya ruhsatsız işyerleri tespit edilmekle birlikte ruhsatsız olanların  ruhsat almaları sağlanmış, 
ruhsat almamakta ısrar eden işyerleri hakkında ise yasal işlemler uygulanmıştır. 

- Vatandaşlarımıza duygu sömürüsü yaparak para almak için kendilerini yürüme veya farklı engelleri 
bulunuyor gibi göstererek dilenen kişiler üzerinde ekiplerimizce çalışmalar yapılarak haklarında gerekli 
yasal işlemler uygulanmıştır.

- İlçemiz genelinde haksız rekabet, yaya ve araç trafiğinin engellenmesi vb. pek çok olumsuz koşulları 
doğuran kayıt dışı seyyar satıcılık faaliyetleri ile görsel ve işitsel kirlilik yaratan çığırtkanlık faaliyetlerinin 
engellenmesine yönelik özverili ve kararlı çalışmalar yapılmıştır.

- Halkın huzurunu ve sağlığını, şehir içinde nizam ve intizamı sağlamak amacı ile günün 24 saatinde 
görevleri başında bulunan Zabıta ekiplerimizin üstün gayret ve özverili çalışmaları devam etmektedir. Her 
türlü şikayet ve ihbarlar anında değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır.

- Yaya kaldırımlarını işgal etmek isteyen işyeri sahiplerine yasal işlemler uygulanmış olup, mevcut 
işgaller kaldırılmıştır. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.

- Seyyar satıcılar ile mücadele edilerek faaliyetlerine izin verilmemekle birlikte seyyar satış yapmaya 
devam edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
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- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım Şefliğinin çalışmaları esnasında trafik konusunda yar-
dımcı olunmuştur.

- Pazar yerlerinde ölçü ve tartı aletleri kontrolden geçirilerek tezgahlarda bulunan tartı ve terazilerin 
doğru tartım yapıp yapmadığı kontrol edilmiş, etiketsiz mal satışına müsaade edilmemiş, açıkta gıda 
satışı önlenmiştir. 

- Kaçak hafriyat, çöp ve moloz dökümlerine karşı denetimler yapılmış olup, kaçak çöp ve moloz dök-
meye teşebbüs edenlere gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, ilçenin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru ile 
yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak. Belediye suçlarının 
işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçlarını takiple, kolluk kuvveti olarak, değişen, 
gelişen ilçe halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak, halkın Yasa ve Yönetmelikler çerçe-
vesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve güvenilir bir şekilde en iyi hizmeti 
vermek.

İlçemiz genelinde devriye gezen ekiplerimizin sayısı ve denetimleri arttıkça Belediye suçları azala-
caktır. Belediye Zabıtası olarak ceza yazan değil, vatandaşı bilgilendiren, olaylara güler yüzlü ve olumlu 
yaklaşan yönümüzle halkın sempatisini kazanmak ve zabıtanın imajını olduğundan daha iyi yönde geliş-
tirmek için gayretli olmayı hedefliyoruz. 

Bütçe Uygulama Sonuçları

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin tarafımızca kullanılma oranı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 2.442.539,00 TL 2.399.410,81  TL % 4,37

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 4 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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1 -  Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Zabıta Müdürlüğü’ nün 2010 yılı hedefleri toplam 13 adet olarak be-
lirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar  sıhhi işyerlerinin %100’ü 2 kez denetlenecektir.
2 - 2010 yılı sonuna kadar gayrisıhhî işyerlerinin %100’ü denetlenecektir.
3 - 2010 yılı sonuna kadar umuma açık işyerlerinin %100’ü 3 kez denetlenecektir.
4 - 2010 yılı sonuna kadar yılın ilk üç ayında 12 gün, yazlık bölgelerde Haziran ayında 4 gün hafta sonu 

çalışma ruhsatı denetimi yapılacaktır.
5 - 2010 yılı sonuna kadar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğüyle koordineli çalışma 

kapsamında kurumlardan gelen taleplerin %100’ü karşılanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu kap-

samında (fiyat listesi) denetlenecektir.
7 - 2010 yılı sonuna kadar açık alanda satış yapılacak yerler planı hazırlanacak ve ilçede sürekli seyyar 

ve kaldırım işgali denetimleri sürdürülerek izinsiz seyyar ve işgaliyenin %100 önlenmesi sağlanacaktır.
8 - 2010 yılı sonuna kadar ilçede kurulan tüm semt pazarları için pazar planları oluşturulacak ve sürekli 

denetlenerek tüketicinin korunması sağlanacaktır.
9 - 2010 yılı sonuna kadar  tüm kamu alanları kontrol edilerek kamu alanlarının izinsiz işgal edilmesi 

önlenecektir.
10 - 2010 yılı sonuna kadar zabıta birimine gelen şikâyetlerin tamamı aynı gün içerisinde çözümlene-

cektir.
11 - 2010 yılı sonuna kadar asker ailesi evrak tahkikat işlemleri ortalama süresi 7 güne düşürülecektir.
12 - 2010 yılı sonuna kadar  ilçede izinsiz hafriyat taşımasını önleme çalışmaları etkin bir şekilde sür-

dürülecektir.
13 - 2010 yılı sonuna kadar zabıta ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili olarak vatandaşa panolar, web 

sitesi ve broşür yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

2 - Performans Sonuçları

Zabıta Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen, 13 hedefinden 7 tanesi ger-
çekleştirmiştir. Gerçekleşmeyen 6 tanesi süreçlerinde devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

1 - 2010 yılı sonuna kadar  sıhhi işyerlerinin %100’ü 2 kez denetlenecektir. 
2010 yılı içerisinde personel yetersizliği ve organizasyonel yapılanmadan ötürü bu hedefin gerçekleş-

mesi 2011 yılına devrolmuştur.
2 - 2010 yılı sonuna kadar umuma açık işyerlerinin %100’ü 3 kez denetlenecektir.
2010 yılı içerisinde personel yetersizliği ve organizasyonel yapılanmadan ötürü bu hedefin gerçekleş-

mesi 2011 yılına devrolmuştur.
3 - 2010 yılı sonuna kadar yılın ilk 3 ayında 12 gün, yazlık bölgelerde Haziran ayında 4 gün hafta 

sonu çalışma ruhsatı denetimi yapılacaktır.
2010 yılı içerisinde personel yetersizliği ve organizasyonel yapılanmadan ötürü bu hedefin gerçekleş-

mesi 2011 yılına devrolmuştur.
4 - 2010 yılı sonuna kadar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğüyle koordineli 

çalışma kapsamında kurumlardan gelen taleplerin %100’ü karşılanacaktır.
Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik İlçe Tarım Müdürlüğünden görevli istenmiş, ilgili kurum personel 

yetersizliğinden dolayı talebimiz karşılayamamıştır.

B - PERFORMANS BİLGİLERİ
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5 - 2010 yılı sonuna kadar perakende ticaret yapan tüm işyerleri Tüketicinin Korunması Kanunu 
kapsamında (fiyat listesi) denetlenecektir.

2010 yılı içerisinde personel yetersizliği ve organizasyonel yapılanmadan ötürü bu hedefin gerçekleş-
mesi 2011 yılına devrolmuştur.

6 - 2010 yılı sonuna kadar gayrisıhhi işyerlerinin %100’ü 1 kez denetlenecektir.
2010 yılı içerisinde personel yetersizliği ve organizasyonel yapılanmadan ötürü bu hedefin gerçekleş-

mesi 2011 yılına devrolmuştur.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Zabıta Müdürlüğünün 
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistik veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Zabıta Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %54’ü gerçekleşmiş; %46’sı süreçle-
rinde devam etmiştir.

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Gerçekleşen

Devam Eden

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

FAALİYET BİLGİLERİ
Gelen evrak sayısı

Giden evrak sayısı 

Takibi yapılıp sonuçlandırılan Şikayet dilekçesi 

Takibi yapılıp sonuçlandırılan Talep dilekçesi

Tahkikatı yapılan asker aile yardımı sayısı

Telefon, e-mail ve şifahen gelen şikâyetler toplamı 

2.557 Adet

2.106 Adet

137 Adet

587 Adet

251 Adet

996 Adet

0

20

40

60

80

100

% 54 % 46

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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B - DENETİM ÇALIŞMALARI

DENETİMLERDE TANZİM EDİLEN TUTANAKLARA İSTİNADEN ENCÜMENCE VERİLEN KARARLAR

GEÇİCİ SÜRE İLE FAALİYETTEN MEN EDİLEN İŞLETMELER

DENETİM VE UYARI TEBLİĞLERİ

DENETİMLERDE TANZİM EDİLEN TUTANAKLAR

Süre sayısı

Uyarı sayısı

Para cezası sayısı

Geçici süre ve Faaliyetten men sayısı  

Faaliyetten men edilen pazarcı esnaf (54 x 3) tutanak sayısı 

Pazar yerini kiraya veren esnaf sayısı

Hakkında işlem yapılarak eksikliğini gideren işyeri sayısı

Diğer birimlere gönderilen tutanaklar sayısı

Toplam 

Mülki İdarece Mühürleme kararı alınan işyeri sayısı

Mühür Fekki 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve hafta tatil ruhsatı denetim sayısı

Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında tebliğ yapılan işyerleri sayısı

El ilanı ve broşür dağıtımı konusunda tebliğ yapılan işyerleri sayısı

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği

(Etiket ve Tarife Kontrolü – Denetim ve Kontrol Takip Çizelgesi sonuçları)

4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

(Tütün Ür. Zararlarının Önlenmesi ve Kontr. gereği uygulanan denetim sayısı)

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesi (işgal) gereği tebliğ sayısı                     

Toplam

Tanzim edilen açık zabıt sayısı

1608 Sayılı Kanun gereği uygulanan zabıt varakası sayısı

4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması

(Tütün Ür. Zararlarının Önlenmesi ve Kontr. gereği uygulanan para cezası sayısı) 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan tutanak sayısı

Toplam

Genel Toplam işyeri denetim sayısı

224 Adet

101 Adet

73 Adet

19 Adet 

162 Adet

3 Adet

5 Adet

 19 Adet

606 Adet

40 Adet

3 Adet

1.151 Adet

145 Adet

19 Adet

706 Adet

922 Adet

185 Adet

3.128 Adet

606 Adet

14 Adet
 

91 Adet

575 Adet

1.286 Adet

4.414 Adet
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Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yapılan uygulama-
lara ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan para cezalarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.

İŞİN NEV’İ

İŞİN NEV’İ

SUÇUN NEV’ İ  
(İŞLETMELERE)               KANUN MADDESİ

KANUN MADDESİ

PARA
CEZASI

PARA
CEZASI

CEZA
ADEDİ

CEZA
ADEDİ

Dernek ve Lokal

Restaurant         

Kafe  - Bar –Eğlence Merkezi                

Kahvehane              

Market

İnternet Kafe

Müzikhol

Otel

Halk Otobüsleri

Birahane

Büfe

Emlak Bürosu

Elektronik Tamirhanesi

Toplam

Emre Aykırı Davranış

Dilencilik

Dilencilik

Gürültü

Rahatsız Etme

İşgal

İşgal

Tütün Mamulü Tüketme 

Çevreyi Kirletme

Çevreyi Kirletme 

Çevreyi Kirletme 

Çevreyi Kirletme

Afiş Asma 

Afiş Asma

Toplam

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

Tütün Yasağına Uymama         

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

4207/5.MAD. 2.FIKRASI                                       

32/1

33/1

33/2

36/1

37/1

38/1

38/2

39/3

41/1

41/3

41/4

41/5

42/1

42/2

1.144,00 TL

15.080,00 TL

17.508,00 TL

5.898,00 TL

572,00 TL

1.144,00 TL

16.144,00 TL

4.144,00 TL

4.004,00 TL

1.144,00 TL

1.144,00 TL

572,00 TL

572,00 TL

69.070,00 TL

12.155,00 TL

1.330,00 TL

143,00 TL

1.400,00 TL

2.800,00 TL

24.010,00 TL

143.00 TL

840,00 TL

125,00 TL

770,00 TL

103.125,00 TL

350,00 TL

1.636,00 TL

3.000,00 TL

151.827,00 TL

2

22

24

10

1

2

12

5

7

2

2

1

1

91

85

19

1

20

40

343

1

12

5

11

27

5

5

1

575
GELİRLER

Encümence Uygulanan Para Cezaları

1608 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Para Cezaları

4207 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Para Cezaları

5326 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Para Cezaları

Pazar yerleri Tezgâh Kurma Belge Harcı

Pazar yerleri İşgaliye Bedelleri

Genel Toplam

15.646,00 TL

8.008,00 TL

69.070,00 TL

151.827,00 TL

481.857,63 TL

716.431,99 TL

1.442.840,62 TL
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Selçuk EFE
Zabıta Müdür V.





2010
FAALİYET RAPORU

Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
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1- Müdürlüğümüzün Görevi:

Umuma açık işyerleri,  sıhhi işyerleri ile  2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese  işyerlerine İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı düzenlemek, 

Hafta Tatil Ruhsatı Belgesi düzenlemek,
Sorumluluğu altındaki  işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yap-

mak,
Ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme vb. maki-

neleri  ruhsat aşamasında  kontrol etmek,
İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek, ilgili yasa ve yönet-

melik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,
Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, 
Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümenin-

den kararlar aldırmak,
Yapılan çalışmalarla ilgili  rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak, 
Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmakla 

ilgili görevlerini yürütür.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar 
dâhilinde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanın-
da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkan’ına ve Başkan Yardımcısı’na karşı da sorumludur.

1 - FİZİKSEL YAPI

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

1.2- Hizmet Birimleri:

Müdürlüğümüz 06/07/2009 tarih ve 51 sayılı Meclis kararı ile kurulmuş olup İlçemiz Alibey Mahallesi 
Turgut Özal Bulvarı No: 3 adresinde bulunan Belediye Hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

Tablo 1: Hizmet Birimleri Tablosu

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

MÜDÜR ODASI

ÇALIŞMA BÜROSU

1

1

15

40

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

BÜRO ve 
YAZI İŞLERİ

EVRAK
KAYIT

RUHSAT DENETİM
MÜDÜRÜ

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 10 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Bilgisayar

Yazıcı

Laminasyon Makinesi (Kaplama)

Klima

6

2

1

1

SAYISICİNSİ
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu
 
Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1

1

2

1

1

2

2
2

İşçi

Hizmet Alımı

Memur

Lise

Ön Lisans

Lisans

30-40 Yaş Gurubu

41 Üzeri

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Müdürlüğümüzün amacı personelimizin eğitim seminerleri ile verim düzeyinin arttırılması, araç ve mal-
zeme yönüyle güçlendirilmesi, şartların iyileştirilmesi, halkın sağlığını, huzurunu sağlamak, çağdaş ya-
şama şartlarına ulaşmak amacıyla daha verimli ve aktif bir çalışma içerisine girerek halen uygulanmakta 
olan yasalar çerçevesinde hizmet kalitesini arttırmak ve yeterli sayıda eğitimli personeli ile hareket ka-
biliyeti yüksek etkili bir Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teşkilatı oluşturarak Belediyemiz uhdesinde olan 
işyerlerini ruhsatlandırmaktır.

İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırılmış olan işyerlerinin kanun ve yönetme-
liklerde belirlenmiş olan sürelerde denetim altında tutulmasının sağlanması, sanayi alanları ve tesislerinin 
envanterinin çıkarılması hedeflenmiştir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

239

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma ora-
nı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

A - MALİ BİLGİLER

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 210.468,00 TL 146.600,68 TL % 0,27

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 3 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 2 adet 
olarak belirlenmiştir.

Faaliyet hizmetlerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar sanayi alanları ve tesisleri envanteri çıkarılacaktır.
2 - 2010 yılı sonuna kadar Silivri ilçesinde işletme ruhsatlı işyeri oranı %80’e çıkarılacaktır.

B - PERFORMANS BİLGİLERİ
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2 - Performans Sonuçları

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planında belirtilen hedefleri yerine 
getirmiştir.

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Ruhsat ve Denetim Müdür-
lüğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, fa-
aliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2010 yılındaki hedeflerini 100% gerçekleştirmiştir.

2010 yılında yapılan çalışmalarla bölgemizde faaliyet gösteren toplam 501 adet işyeri ruhsatlandırılmış-
tır. Bu işletmelerin 126 adedi gayrı sıhhi müessese, 375 adedi sıhhi müessesedir.

Sıhhi müesseselerin 55 adedi umuma açık istirahat ve eğlence yeridir. 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 
gereğince 592 adet hafta tatil ruhsatı verilmiştir.
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% 60
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% 100

% 100

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Kaynak: Ruhsat Denetim Müdürlüğü

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Tablo 4: Verilmiş Olan Belgeler
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Kolluk güçleri (İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü) ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 
işyerlerinde yapılan kontroller neticesinde tanzim edilen tutanaklar (55 Adet) müdürlüğümüze intikal etti-
rilmiş olup, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu hükümleri doğrultusunda gereği yapılmak üzere Encümene sevk edilmiş, 
Belediye Encümenince 37 işletme için toplam 20.838,00 TL para cezası, 17 işletme için uyarı ve 1 işletme 
için kapatma cezası verilmiştir. Kapatma kararı verilen işyerinin kapatma işleminin yapılması için Zabıta 
Müdürlüğüne sevki yapılarak kapatılan işyerlerinin tutanağı tanzim eden kuruma gönderilmiştir. Ayrıca 
ruhsatlı olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuata aykırı hareket edenlere de gerekli 
kararlar encümence aldırılarak tebliğ edilmiştir.

B - DENETLEME ÇALIŞMALARI

C - EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI
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Tablo 5: Gelen-Giden Evrak Tablosu

Kaynak: Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Dilekçe

İç Yazışma

Resmi Evrak

Resmi Yazı

Toplam

1014

61

212

368

1655

1010

61

210

363

1644

4

-

2

5

11

EVRAK CİNSİ TOPLAM EVRAK SONUÇLANAN EVRAK 
SÜRECİ DEVAM
EDEN EVRAK



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Tamer BAŞYİĞİT
Ruhsat ve Denetim Müdürü



2010
FAALİYET RAPORU

Mali Hizmetler
Müdürlüğü



1. Müdürlüğümüzün Görevi

Mali hizmetler Müdürlüğü belediyenin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması,kesin hesabın çıkarıl-
ması hesap ve kayıt düzeninde saydamlık,hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması,işlemlerin kayıt 
dışında kalmasının önlenmesi ,faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir 
biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tabloların zamanında , doğru muhasebenin temel kavramları ve ge-
nel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlara uygun ,yönetimin ve 
ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; kontrol ve 
hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlamak  görevlerini yürütür.

2. Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukiki normlar da-
hilinde yetkilidir.

3. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanın-
da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na  sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

1.2 -  Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binası  yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün yürütüldüğü bi-
rimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

Tablo 1 : Hizmet Birimleri

Müdür Odası

Muhasebe Servisi

Gelir Şefliği    

Emlak Şefi Oadsı 

Emlak Servisi

Vezne

1

1

1

1

1

1

14,40  

62,30

32,80

14,40 

62,30

8,25

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan 116 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

MUHASEBE
SERVİSİ

GELİR 
ŞEFLİĞİ

EMLAK
ŞEFLİĞİ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 2 : Araç-Gereç Listesi
ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar

Laptop

Yazıcı

Klima

Para sayma makinası 

Hesap Makinası 

Kağıt öğütme makinası 

Telefon

1

2

3

4

5

6

7

8

 26

1

 16

4 

10 

28 

1 

30
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Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

İşçi

Memur

İlköğretim

Lise

Lisans

Personelin eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personelin Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

50 Yaş Üzeri

14
23

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

4

24

9

2

1120

4
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Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



Müdürlüğümüz 24.12.2003 tarih ve 25356 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren 5018 sayı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin kurumumuzda en doğru şekilde uygulanmasını 
sağlamak, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Sistemini Müdürlüğümüzde yönetmeliğe uygun bir şekilde 
işlerliğini sağlamak , dönemler itibarıyla raporlamak, karşılaştırmalar yapmak ve bu sonuçları üst yöneti-
ciye bildirmek.

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

I - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 11 adet ola-
rak belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri bağlamında denk bütçe yapılması %70 
oranında sağlanacaktır.

2 - 2010 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranı gelir ve giderde %70 e çıkartılacaktır.
3 - 2010 yılı sonuna kadar tüm ödeme işlemleri ön incelemeye tabi tutulacaktır.
4 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl Silivri’de bulunan işyerlerinin mali anlamda denetim sıklığı arttırılacak 

ve 2010 yılında %20 si denetlenecektir.
5 - 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik en 

geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.
6 - 2010 yılı sonuna kadar her ödeme emri gönderilmesine rağmen ödenmeyen alacakların %100 ü için 

ödemeye teşvik edici tedbirler uygulanacaktır.
7 - 2010 yılı sonuna kadar kira gelirlerinin tüfe oranında arttırılması sağlanacaktır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00  TL 54.891.329,81 TL 8.698.171,00 TL 2.179.900,92 % 3,96

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 3 : Bütçe Bilgileri
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8 - 2010 yılı sonuna kadar Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ve tahsil at oranları %10 oranında ulaşıla-
caktır.

9 - 2010 yılı sonuna kadar İlan Reklam Vergisi tahakkuk ve tahsilat oranları %10 oranında arttırılacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar Emlak Vergisi tahakkuk oranları %10 oranında ve tahsilat oranları %20 

oranında arttırılacaktır.
11 - 2012 yılına kadar Kent Bilgi Sistemi verileriyle Otomasyon Sistemi verilerinin entegrasyonu (emlak 

bilgileri, ÇTV bağlantı kullanıcı bilgileri bağlamında) sağlanacaktır.

2- Performans Sonuçları 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen,11 hedefinden 10 
tanesi tamamlanmış olup, diğer 1 hedefin tamamlanması için de çalışmalar devam etmektedir.

3- Gerçekleşmeyen Hedefler

1. 2010 yılı sonuna kadar tahakkuk eden ve zamanında tahsil edilmeyen tüm alacaklara yönelik 
en geç 30 gün içinde ödeme emri gönderilmesi sağlanacaktır.

Bu hedefe yönelik yapılan faaliyette , hedefte belirtilen süre gerçekleşememiş, ortalama 62 günde kal-
mıştır. 2011  yılında gerekli çalışmalar yapılarak hedef gerçekleştirilecektir.

4- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Mali Hizmetler Müdürlü-
ğünün bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler elde edilmiş, 
faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendir-
miştir.

Buna göre Mali Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin % 91’i gerçekleşmiş; % 9’u 
sürecinde devam etmektedir.

4734 Sayılı yasanın 22/D Maddesine Göre Yapılan İşler

1 kağıt makinası alımı
2 Kırtasiye malzemesi alımı
3 Yazılım alımı
4 Parasayma makinası alımı
5 Dizüstü bilgisayar alımı

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Gerçekleşen

Devam Eden

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ
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Bina vergisi tahakkuku   : 8.379.976,01  TL.
Arsa vergisi tahakkuku   : 4.927.362,55  TL.
Arazi vergisi tahakkuku   :    345.692,47  TL.
Çevre temizlik vergisi tahakkuku  : 1.411.234,55  TL.

Resmi dairelerden gelen 1308 adet evrak kaydedilip, cevabi yazıları yazılmıştır.
Mükelleflerin vermiş olduğu 468 Adet dilekçe kaydedilip, incelenerek taraflarına cevabi yazıları yazıl-

mıştır.
Silivri P.M.Paşa Mahallesi Bolluca Deresi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstimlak işle-

mi neticesinde, Kamulaştırmaya tabi mükelleflerin kamulaştırma bedeli üzerinden beyanları girilip, vergi 
ilişikleri kesilmiştir.

Mükelleflerin Sicil birleştirilmeleri yapılmıştır.
Vergilerini posta çekleri ile gönderen mükelleflerin Posta Çeki kayıtları işlenerek, tahsilatları yapıldı.
Mükelleflerin TC. Kimlik numaraları İnternetten bulunup, güncelleştirilmiştir.
Belediyemize Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi (İşyerlerine ait)  beyanı vermeye gelen mükellef-

lerin beyanları kabul edilip, tahakkukları kesilmiştir.
Belediyemizde işlem gören, para ödemesi gereken Şahıs ve Şirketlerin Belediyemizde sicili olmayan-

larına sicil kayıt işlemleri yapılmıştır.
Tapuda ve Vergi dairelerinde işlem yapacak olan mükelleflerin vergi ilişikleri kesilerek, yapacakları iş-

lemlerle ilgili gerekli belgeler verilmiştir.

       İlçemizde yapmış olduğumuz kayıt dışı gelirlerin kayıt altına alınması,eksik veya hatalı kaydı olan 
mükelleflerin kayıtlarının düzeltilmesi ile mükellef bilgilerinin güncellenmesine yönelik yapmış olduğumuz 
çalışmalar sayesinde belediye gelirlerimizde ciddi artışlar olmuştur.

       Yapmış olduğumuz bu çalışma hem tahakkuk artışını hem de tahsilat artışını sağlamış ; belediye 
gelirlerinde gözle görülür bir tahakkuk ve tahsilat artışı gerçekleştirilmiştir.

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

B - TAHAKKUK VE TAHSİLAT ARTIŞI

C - EMLAK ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

GELİR TÜRÜ TAHAKKUK TAHSİLAT

Vergi Gelirleri

Teşebbüs Ve Mülk.Gelirleri

Alınan Bağış Ve Yardımlar

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

Toplam

30.495.388,05

4.524.381,87

10.072,63

15.031.066,45

6.780.335,53

56.841.244.53

27.892.477,50

3.006.730,11

10.072,63

13.361.736,82

8.223.373,95

52.494.391,01

Tablo 4 : Gelir Bilgileri (TL)

C - GELİR ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

- Vatandaşımız ve tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili konusu gereği servisimize havale edilen yazılar 
sınıflandırılıp, bilgisayar ortamında verilen evrak takip ve işlem numarasıyla gelen evrak defterine 2961 
adet evrak kaydı yapılarak süresi içinde ilgili dairesine cevabı yazılmış işlemi bitenler ilgili dosyasına 
kaldırılmıştır. 
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- Vatandaşımız ve tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen, konusu gereği servisimize havale edilen 
yazıların süresi içinde ilgili dairesine cevabı yazılmış, bu nedenle bilgisayar ortamında verilen giden takip 
ve işlem numarasıyla giden evrak defterine 1756 adet evrak kaydı yapılmış, bir nüshası dairesi ve ilgilisi-
ne gönderilerek gerektiğinde kullanılması açısından evrak ve ekleri ilgili dosyalarına kaldırılmıştır. 

- Vatandaşlarımız tarafından verilip, talepleri doğrultusunda servisimize havale edilen 933 dilekçe ta-
lebi incelenerek gerekli kararın alınması için Encümene gönderilmiş, Encümence olumlu ve olumsuz 
yönde alınan kararlar ilgililerin adreslerine postadan, kendilerine de elden tebliğ edilerek evrakları ilgili 
dosyalarına kaldırılmıştır. 

- İlçemiz ve merkez mahallelerinde Belediyemiz tasarrufunda bulunup, vatandaşlarımızın talepleri doğ-
rultusunda Encümen kararına istinaden taraflarına işgaliye bedeli ile işletmek veya kullanmak amacı ile 
verilen (terkli ve yeşil alan ) yerler ile ilgili mükelleflerimize 466.310,51 TL aylık işgaliye bedeli tahakkuk 
edilmiş olup,  servisimizce gerekli takibi yapılmaktadır. 

- İlçemiz ve merkez mahallelerinde Belediyemiz tasarrufunda bulunup, vatandaşlarımızın talepleri doğ-
rultusunda Encümen kararına istinaden taraflarına işgaliye bedeli ile işletmek veya kullanmak üzere veri-
len (terkli ve yeşil alan ) yerler ile ilgili mükelleflerimize 608.233,76 TL sezonluk işgaliye bedeli tahakkuk 
edilmiş olup, servisimizce gerekli takibi yapılmaktadır. 

- İlçemizin muhtelif yerlerinde mülkiyeti Belediyemize ait olup, yapılan ihale sonucu adına düzenlenen 
kira kontratına istinaden tarafına tahsis edilen işyerlerinin  işletmecisi olan şahıs ve şirketlerin kayıtlı 
sicillerine 2.578.842,16 TL aylık kira tahakkuku yapılarak ilgililerine tebliğ edilip, evrakları dosyalarına 
kaldırılmıştır.

- İlçemiz sorumluluk sınırları dahilinde kayıtlı gayrimenkul ve adına icra takibi yapılan menkullerin dos-
ya borçlusu adına satışı esnasında satış bedeli üzerinden belirlenip, İcra ve İflas Müdürlüğünce düzenle-
nen beyanlara istinaden  Belediyemizce tahakkuku ve tahsilatı yapılan tellaliye harcı bedeli 212.083,78 
TL  tahakkuk yapılarak evrakları ilgili dosyasına kaldırılmıştır.

- Belediyemiz sınırları ile mücavir alanları içinde elektrik ve havagazı  dağıtımı yapan gerçek veya Tü-
zel kişilerce tahsil edilen verginin % 5’inin tahsil tarihini takip eden ayın 20 ci günü mesai bitimine kadar 
beyan edip ödenmesi gereken 3.123.652,66 TL elektrik havagazı tüketim vergisi tahakkuku yapılmış 
beyanları dosyalarına kaldırılmıştır.

- Belediyemiz sınırları ile mücavir alanları içinde PTT ( Posta Telgraf Telefon İşletmesi ) tarafından tahsil 
edilen telefon, telex, faksimile ve data ücretlerine isabet eden verginin % 1’inin tahsil tarihini takip eden 
ayın 20. günü mesai bitimine kadar beyan edip ödenmesi gereken 186.260,51 TL Haberleşme vergisi 
tahakkuku yapılmış beyanı dosyasına kaldırılmıştır.

- Halkımızın biletle girmesi zorunlu olan, eğlence yerleri ile ilgili işletmecileri tarafından düzenlenerek 
bir sonraki ayın yirmisine rastlayan iş günü mesai bitimine kadar Belediyemize vermesi gereken eğlence 
vergisi beyanına istinaden 142.846,51 TL tahakkuk edilerek beyanları dosyalarına kaldırılmıştır.

- İlçemiz genelinde Maden işletmesi faaliyetinde bulunan mükelleflerimizin yıllık üretim beyan değeri 
üzerinden hesaplayarak verdikleri Maden işletmeleri Belediye katkı payı olan  8.570,04 TL tahakkuk edil-
miş evrakları dosyasına kaldırılmıştır.

- İlçemizde ve merkez mahallelerinde kurulan halk pazarında pazar esnaflarımızın günlük olarak işgal 
etmekte oldukları  adlarına kayıtlı yer için pazar yeri işgal harcı olarak makbuz karşılığı tahsilatı yapılan 
724.784,44 TL ve mükelleflerimizin yıllık olarak kendi adına tahakkuk eden 600.589,54 TL tezgah kurma 
harcı tahakkuk edilerek irsaliyesi düzenlenip kayıt altına alınarak dosyasına kaldırılmıştır.

- Esnaf olan mükelleflerimizce yaptıkları işin mahiyetini ve işyerlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla 
01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasında 0.50 m2 den fazla olup, asılan veya yapıştırılan İlan ve Reklam 
unsurları ile ilgili taraflarından verilen  beyanlarına istinaden  1.219.561,75 TL tahakkuk edilmiş beyanlar 
ilgililerin dosyalarına kaldırılmıştır.

- İlçemiz genelinde ve merkez mahallelerinde faaliyet gösteren esnaflarımızın işyerlerinde kullandıkları 
terazi, kantar ve basküllerin mühürlenmesiyle ilgili  12/05/2010- 21/05/2010 tarihleri arasında Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen tartı ayar memurunca kontrolü yapılarak onaylanan mü-
kellefimizin beyanına istinaden kayıtlı sicillerine 772,00 TL. ölçü ve tartı muayene harcı tahakkuk edilip, 
beyanları ilgili dosyasına kaldırılmıştır.

- Borçlu 11.151 mükelleflerimizle ilgili 6183 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği takip işlemine istina-
den sicillerinde kayıtlı adreslerine posta ve elden ödeme emrigönderilmiş tebliğ edilen ve iade olanların 
kayıtları yapılarak dosyalarına kaldırılmıştır.

- İlçemiz genelinde Belediyemize borcu bulunup, ödeme güçlüğü çeken mükelleflerimizin borçlarını 
taksitlendirme yoluyla ödeme talebini içeren 207 adet dilekçe incelenmiş uygun  görülerek konu ile ilgili 
işlem yapılarak zamanında ödenmesi için servisimizce gerekli takibi yapılmaktadır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Muhasebe Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Nesrin YALIM
Mali Hizmetler Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Yazı İşleri
Müdürlüğü



254

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B -  MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1 - Müdürlüğümüzün Görevi

Yazı İşleri Müdürlüğü; Başbakanlık, Bakanlık ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek resmi gazetede 
yayınlanan ve yürürlüğe giren kanun, genelge, tüzük ile yönetmeliklerin, ayrıca Başkanlık emirlerinin uy-
gulanması hususunda tüm belediye birimlerine dağıtım planı gereğince dağıtımını yapar ve koordinasyonu 
sağlamaktadır. Resmi kurum, kuruluş ile özel kuruluş ve vatandaşların Başkanlığa yapılan yazılı ve sözlü 
müracaatların Başkanlık direktifi doğrultusunda gereği için ilgili birimlere dağıtımını yapmakta ve  cevap 
yazılarının müracaat sahiplerine ilgili servisi yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Meclis ve Encümen toplan-
tılarının organizasyonu ile evlendirme işlemlerini yürütmektedir.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu

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

1 - FİZİKSEL YAPI

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

1.2- Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasında ve ek hizmet binasında yürütülmektedir. Faaliyet-
lerimizin yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: Hizmet Birimleri Tablosu

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

MÜDÜR ODASI

ÇALIŞMA BÜROSU

EVLENME BÜROSU

EVLENME BÜROSU

NİKAH SALONU

ARŞİV

EVRAK KAYIT BÜROSU

1

1

1

1

1

1

1

21,00

35,00

15,00

12,00

100,00

18,00

7,50

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan 28 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KARARLAR
SERVİSİ

MECLİS
KARARLARI

BÜROSU

ENCÜMEN
KARARLARI

BÜROSU

EVRAK
KAYIT

EVRAK
KAYIT

BÜROSU
ARŞİVNİKAH

MEMURU
PERSONEL ve
TAŞINIR KAYIT

BÜROSU

DİLEKÇE
KAYIT

BÜROSU

EVLENDİRME
SERVİSİ

GENEL EVRAK
SERVİSİ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ

Tablo 2: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

Bilgisayar

Yazıcı

Telefon

Klima

Laptop Bilgisayar

Telsiz telefon

Printer - Fax - Fotokopi

10

1

9

5

1

1

1

SAYISICİNSİ
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Memur

İşçi

30- 40 Yaş Grubu

41 ve üzeri

İlköğretim

Lise

Üniversite

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

7

5

1

47

9

3
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Müdürlük çalışanlarımızın; eğitimli, mesleki bilgisi üst seviyede, görevine bağlı, etik değerlere sahip, 
güler yüzlü, hizmete odaklanmış, özverili, yaratıcı, yenilikçi çabaları ile güven verici kişilerden oluşması 
amaçlanmıştır. Bu düşünceler ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil, anlayışlı, ağırbaşlı davranılması, farklı dü-
şünce ve görüşlere değer verilmesi, sorumlulukların yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilerek; 
yüksek performanslı, yetenekli ve motivasyonu yüksek çalışanlar yoluyla birim performansının istikrarlı 
olarak yüksek başarıda tutulması, yönetici ve çalışanlara yönelik eğitim yapılması, belediyenin çıkarlarının 
gözetilmesi, kaliteli hizmet sunulması, sorumluluğu üstlenmesi ile hesap verme mesuliyetini kabul etme ve 
birimler arasında koordinasyonu sağlama, uyumlu ve sağlıklı yapıda bir müdürlük hedeflenmiştir.

2010 yılında yapılan çalışmalarda bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmış 
olup,bitirilemeyenler de süreçlerinde devam etmektedir.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kullanılma ora-
nı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Yazı İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 9 adet olarak be-
lirlenmiştir.

Faaliyet ve  hizmetler  bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1- 2010 yılı sonuna kadar Belediyemize gelen evrakların %100’üne zamanında cevap verilmesi sağla-
nacaktır.

2- 2010 yılı sonuna kadar Genel Evrak sürecinin %100’ünün dijital ortamda yürütülmesi sağlanacaktır.
3- 2010 yılı sonuna kadar Belediye Meclis Toplantısı kararlarının %100’ü web sitesinde yayınlanacaktır.
4- 2010 yılı sonuna kadar Belediye Encümen Toplantısı kararlarının %100’ü web sitesinde yayınlanacak 

ve meclis kararlarının yazım süresi 3 iş gününe düşürülecektir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 1.520.595,00 TL 937.324,69 TL % 1,7

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 3 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü
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5- 2010 yılı sonuna kadar meclis ve encümen kararlarının %20 sinin dijital arşive aktarılması sağlana-
caktır.

6- 2010 yılı sonuna kadar vatandaşlarımızın web sitemiz üzerinden dilekçe vb. evrak takibi uygulama-
sına geçilecektir.

7- 2010 yılı sonuna kadar evlendirme işlemleriyle ilgili mernis dosyalarının %10’u  dijital ortama / arşive 
aktarılacaktır.

8- 2010 yılı sonuna kadar evlendirme hizmetleri başvuru ve randevular web sitemiz üzerinden yürütü-
lecektir.

9- 2010 yılı sonuna kadar Belediyemizden talep eden vatandaşların nikah merasimi web sitesinden 
canlı yayınlanacaktır.

2 - Performans Sonuçları

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen  9  tane hedefi bulun-
maktadır. Bu hedeflerin 5 tanesi 2010 yılında  tamamlanmış olup diğer 4 hedefin tamamlanması için de 
çalışmalar devam etmektedir.

3. Gerçekleşmeyen Hedefler

a. 2010 yılı sonuna kadar Evlendirme İşlemleriyle ilgili mernis dosyalarının %10’u  dijital ortama 
/ arşive aktarılacaktır.

Belediyemiz evlendirme işlemleriyle ilgili mernis dosyaları, 2001 yılından itibaren dijital ortamda mevcut-
tur. Önceki yılların dijital arşive alınması için Bilgi İşlem Müdürlüğünün önereceği yöntem doğrultusunda 
çalışmalara başlanacaktır. 

b. 2010 yılı sonuna kadar evlendirme hizmetleri başvuru ve randevular web sitemiz üzerinden 
yürütülecektir.

Evlendirme hizmetleri başvurularının web üzerinden yapılması mümkün değildir. Çünkü isteklilerden 
nikah başvurusu sırasında sağlık raporu, nüfus cüzdan örneği, fotoğraf vb. belgeler talep edilmektedir. Bu 
tip belgelerin internetten paylaşılabilmesi için hem başvuranın, hem başvuru sahibine belge düzenleyen 
diğer kurumların, hem de kurumumuzun e-imza uygulamasına geçmiş olması gerekmektedir.

c. 2010 yılı sonuna kadar nikah merasimleri web sitesinden canlı yayınlanacaktır.

Belediyemizden talep eden vatandaşların nikah merasimlerinin web sitemizden canlı yayınlanmasın-
dan önce belediyemiz meclis toplantılarına öncelik verilmiş olup, internet üzerinden canlı yayınlanmaya 
başlanmıştır. 2011 yılı içinde nikah merasimlerinin de web sitesinden canlı yayını için altyapı çalışmaları 
yapılacaktır

d. 2010 yılı sonuna kadar meclis ve encümen kararlarının %20 sinin dijital arşive aktarılması sağ-
lanacaktır.

Belediyemiz meclis ve encümen kararları 2000 yılından itibaren dijital ortamda mevcuttur. Önceki yılların 
dijital arşive alınması için Bilgi İşlem Müdürlüğünün önereceği yöntem doğrultusunda çalışmalara başla-
nacaktır. 
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Gerçekleşen

Devam Eden

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

- Belediye Meclisi ile ilgili tüm çalışmaların organizasyon çalışmalarını yürütmektedir. Toplantı birle-
şimlerine ait Belediye Başkanınca belirlenen gündem davetiyeleri katılımlarını sağlamak üzere; Meclis 
Üyeleri’ne, Sivil Toplum Örgütlerine, Parti İlçe Başkanlarına ve tüm Muhtarlıklara tebliğ edilmektedir.

- Belediye Meclisi’nin toplantı birleşimlerine ait tutanak ve kararlar 5393 Sayılı Yasanın 23. maddesi ile 
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince yazılarak bir sonraki toplantıda üyelere 
dağıtılmaktadır.

- Kesinleşen Meclis Kararları 7 gün içinde 5393 sayılı Yasanın 23. maddesi ve Belediye Meclisi Çalış-
ma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince İmar ve Bütçe ile ilgili kararlar İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na, bunların dışındaki kararlar Silivri Kaymakamlığı’na gönderilmektedir.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistikî veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre; Yazı İşleri  Müdürlüğü’nün 2010 yılı hedeflerinin   % 55’i tamamlanmış , %45’i devam etmek-
tedir.

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMALARI
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Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Encümeni ile ilgili tüm çalışmaların organizasyon görevini yürütmektedir.
Belediye Başkanı’nın Başkanlığı’nda 5393 sayılı Yasanın 33. Maddesi gereği 7 üyeden oluşan Belediye 

Encümeni 5393 sayılı Yasanın 35. Maddesi gereğince Encümence belirlenen haftanın cuma günleri top-
lanarak Belediye Başkanınca hazırlanan gündem 5393 Sayılı Yasanın 34. Maddesinde belirtilen yetkiler 
doğrultusunda görüşülerek kararlar alınmaktadır.

 Belediye Encümenince alınan kararlar, karar özet defterine kaydı yapılıp elektronik ortamda yazıldıktan 
sonra üyelere imzalatılarak gereği için ilgili servislere tebliğ edilmektedir.

Başkanlık Makamı’na gelen tüm evrak, dilekçe ve benzeri evrakların kayıtları yapılarak  gereği için  ilgili 
birimlere teslimi yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce teslimi yapılan evrakların durumu on-line olarak takip 
edilmektedir.

Başkanlık tarafından hazırlanan bildiri, genelge, emir ve yazışmaların kaydı yapılarak gereği için tüm 
birimlere imza karşılığı teslim edilmektedir.

Tüm birimlere ait kurum içi yazışma evraklarının dağıtımı ilgili müdürlüklere yapılmaktadır.

B - ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

C - EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Tablo 5: Encümen Karar Sayısı

Ocak Mayıs EylülMart Temmuz KasımŞubat Haziran EkimNisan Ağustos Aralık

156

TOPLAM: 1905

237 111136 236 10894 168 96203 153 207

- Meclis kararları  elektronik ortamda  yazıldıktan sonra  üyelere imzalatılarak gereği için ilgili servislere 
tebliğ edilmektedir.

-  Ayrıca Belediye Meclis Kararları 7 gün içinde ilan yoluyla da halka duyurulmaktadır.
- Belediye Meclisi ile ilgili tüm yazışmalar 5393 sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden gerçekleştiril-

mektedir.

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Tablo 4: Meclis Karar Sayısı

Ocak Mayıs EylülMart Temmuz KasımŞubat Haziran EkimNisan Ağustos Aralık
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Evlendirme işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği doğrultusunda müdür-
lüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Evlenmek üzere Belediyemize müracaat eden çiftlerin evlenme akitleri yapılmaktadır. Ayrıca talebe göre  
evlenme izin belgesi düzenlenmektedir.

Evlenen ciftlere düzenlenen uluslararası aile cüzdanları teslim edilmektedir.
Evlenen çiftlerin evlilikleri, nüfus kayıtlarına tescil için Nüfus Müdürlüğü‘ne bildirilmektedir.
Evlenme ile ilgili evrakların gelen ve giden kayıtları yapılmaktadır.

Tüm birimlerin kurum dışı yazışma evrakları kurye vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilmek-
tedir.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve şirketlere ait ilanlar yapılarak bunlara ait tutanaklar düzenlene-
rek,  ilgili kurumlara gönderilmektedir.

Belediyemizin tüm birimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve İstanbul’daki diğer Kamu 
kurum ve kuruluşlarına gönderilen evrakların kaydı yapılarak her gün kurye vasıtası ile teslim edilmektedir.

Tüm birimlerin posta gönderileri her gün kurye  vasıtasıyla gönderilmektedir

D - EVLENDİREME İŞLERİ

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

Tablo 7: Gelen Dilekçe Sayısı

Tablo 8: Evlenme Sayısı

Ocak Mayıs EylülMart Temmuz KasımŞubat Haziran EkimNisan Ağustos Aralık

Ocak Mayıs EylülMart Temmuz KasımŞubat Haziran EkimNisan Ağustos Aralık

1119

51

TOPLAM: 15.260

TOPLAM: 983

1585

101

1153

77

853

53

1554

151

1011

59

822

55

2019

128

1018

84

1365

78

1235

92

1526

54

Tablo 6: Evrak Dökümü

Gelen

Giden

1311

786

1459

1042

1014

801

1497

1135

1353

1324

1048

789

1134

757

1425

1566

1252

833

1531

1162

1133

964

1581

1084

Ocak Mayıs EylülMart Temmuz KasımŞubat Haziran EkimNisan Ağustos Aralık

GELEN EVRAK TOPLAM: 15.738  -  GİDEN EVRAK TOPLAM: 12.243



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Sedat YÜKEN
Yazı İşleri Müdürü



2010
FAALİYET RAPORU

Hukuk İşleri
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1- Müdürlüğümüzün Görevi:

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı’nca verilen genel veya özel vekaletname uyarınca ve yasa, 
tüzük, yönetmelikler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. Müdürlüğümüz, Belediye 
adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde dava ikame etmek, edilmiş davaları yürütmek ve neticelen-
dirmek, icra takiplerinde bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediye aleyhine adli, idari ve askeri yargı 
mercilerinden açılmış bulunan dava ve icra takiplerini neticelendirmek, yargı mercilerinden ve icra daire-
lerinden Belediyeye yapılacak tebligatları Belediye adına tebellüğ ederek yasal gereğini yerine getirmek, 
Başkanlık Makamı’nca veya Başkanlık Makamı’nın uygun gördüğü diğer birimler ile zorunlu haller, ivedi 
sebepler dolayısıyla Müdürlükler tarafından sorulan hususlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş 
bildirmekle görevlidir.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukiki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

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

1 - FİZİKİ YAPI:

1.1 - Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

1.2 -  Hizmet Birimleri

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasından yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün yürütüldüğü 
birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: Hizmet Birimleri

HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Müdür Odası

Avukat Odası

İdare Odası

Dinlenme Odası

1

1

1

1

15

35

15

35

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü



2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde ve hizmetlerin ifası için kullanılan 13 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

AVUKATLAR İDARİ MEMUR BÜRO MEMURU

HUKUK
İŞLERİ

MÜDÜRÜ

Tablo 2: Araç Gereç Listesi

ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

Telefon

 5

1

2

5

SAYISICİNSİ
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Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü



1

2

2
Memur

Sözleşmeli Memur

İşçi

Lise

Üniversite

30 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

Grafik 1: Personel İstihdam Durumu Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1

4

2

3

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz Belediyemizin adli, idari ve askeri yargı mercilerinde ve icra müdürlüklerindeki  davalı, 
davacı veya müdahil olarak  katıldığı tüm iş ve işlemlerde Belediyemizi hukuki normlar çerçevesinde en iyi 
şekilde temsil etmeyi amaçlamaktadır. 

2010 yılında yapılan çalışmalar bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmıştır.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüz 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma oranı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2010 yılı hedefleri toplam 6 adet olarak 
belirlenmiştir.

Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1- Hukuki görüş taleplerine 10 gün içinde cevap verilmesi sağlanacaktır.
2- Süregelen davalara katılım oranı en üst seviyede gerçekleştirilecektir.
3- İlgili Müdürlüklere Mevzuat bilgi sistemi kurulacaktır
4- Dijital arşiv kurulacaktır
5- Dava Takip Sistemi kurulacaktır 
6- En çok dava üreten birimlere eğitim verilecektir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

Tablo 3: Bütçe Bilgileri

BÜTÇE ve GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537,00 TL 54.891.329,81 TL 205.119,00 TL 272.099,46 TL % 0,5

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ
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Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü



2 - Performans Sonuçları

Hukuk İşleri Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik planında belirtilen, 6 hedefinden 3 tanesini 
gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmeyen 3 hedef süreçlerinde devam etmektedir.

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

a. 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerde Mevzuat Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Halen kullanılan mevzuat bilgi sisteminin emsal Yargıtay kararları bakımından piyasadaki diğer prog-
ramlardan daha yetersiz olduğu düşünüldüğünden sözleşme bitiminde bir başka firma programının kurul-
ması için görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca genel arama motorları ile mevzuata profesyonelce olmasa da 
diğer birimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek oranda ulaşılması mümkün olduğundan diğer birimlere de 
mevzuat takip programı yüklenilmesi hususunun tekrar düşünülmesi gerekmektedir..

b. 2010 yılı sonuna kadar Hukuk İşlerinde Dijital arşiv kurulacaktır

Halen üç firma ile görüşmeler devam etmekte olup, birimimiz işleyişi için en uygunu ve ekonomik olanını 
tespit etme çalışmaları devam etmektedir. Ancak Belediyemizin ortak bir dijital arşiv proğramı satın alması 
da gündemde olduğundan bu işlem askıya alınmıştır.

c. 2010 yılı sonuna kadar Dosya Takip Sistemi kurulacaktır

Dijital arşiv sistemi ile ilgili görüşmeler çerçevesinde bu sistemi de aynı paket dahilinde alma çalışmaları 
devam etmektedir. Dijital arşivin nasıl tedarik edileceği çözüme kavuşunca tekrar düşünülmesi gereklidir.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi 2010 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünün 
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, faaliyet 
adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir.

Buna göre Hukukİşleri Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin % 50’si gerçekleşmiş; % 50’si sü-
reçlerinde devam edecektir.

Grafik 4 : Performans Sonuç Grafiği

Gerçekleşen

Devam Eden

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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1 - İdare ve Vergi Mahkemeleri

Tarafımızca 4 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 1 davanın devriyle toplam 5 dava mevcut-
tur.

4 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
1 dava aleyhimize sonuçlanmış olup, temyiz edilmiştir.
Tarafımıza  92  yeni  dava  açılmış  olup,  geçmiş  yıllarda  açılan 177  davanın  devriyle toplam 269 

dava mevcuttur.
103 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
67 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; tarafımızca 53 dava temyiz edilmiş ve 14 dava tashihi karar ya-

pılmıştır.
99 dava lehimize sonuçlanmış olup; 16 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 72 dava temyiz edilmiş ve 11 

dava tashihi karar yapılmıştır.

2 - Hukuk Mahkemeleri

Tarafımızca 7 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 12 davanın devriyle 19 dava mevcuttur.
7 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
6 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 5 dava temyiz edilmiş ve 1 dava tashihi karar yapılmıştır.
6 dava lehimize sonuçlanmış olup; 1 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 4 dava temyiz edilmiş ve 1 dava 

tashihi karar yapılmıştır.
Tarafımıza 55 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 148 davanın devriyle toplam 203 dava 

mevcuttur.
59 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
106 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 68 dava kesinleşmiş, tarafımızca 33 dava temyiz edilmiş   

ve 5 dava tashihi karar yapılmıştır.
25 dava lehimize sonuçlanmış olup; 11 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 12 dava temyiz edilmiş ve   

2 dava tashihi karar yapılmıştır.
13 tespit davası açılmış olup, yıl içinde sonuçlanmıştır.

3 - Ceza Mahkemeleri

Tarafımızca 342 yeni dava açılmış olup, geçmiş yıllarda açılan 66 davanın devriyle toplam 408 dava 
mevcuttur.

8 dava Savcılıkta soruşturma aşamasındadır
84 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
95 dava aleyhimize sonuçlanmış olup; 50 dava kesinleşmiş, tarafımızca 45 dava temyiz edilmiştir.
221 dava lehimize sonuçlanmış olup; 141 dava kesinleşmiş, karşı tarafça 80 dava temyiz edilmiştir.
Tarafımıza 6 yeni dava açılmıştır.
2 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
2 dava aleyhimize sonuçlanmış olup, 2 dava da kesinleşmiştir.

4 - İcra Daireleri

Tarafımıza 113 yeni icra takibi açılmıştır.
71 icra takibine itiraz edilmiştir.
26 icra takibine mal beyanında bulunulmuştur.
10 icra takibine ödeme taahhüdünde bulunulmuştur.
6 icra takibine kısmi itiraz edilmiştir
Tarafımızca 127 yeni icra takibi yapılmıştır.
26 icra takibi tahsil edilmiş ve kapanmıştır.
29 icra takibi taksitlendirilmiş ve ödemeleri devam etmektedir.
72 icra takibi derdest olup, takip devam etmektedir.

IV - DİĞER FAALİYETLER

A - 2010 YILI FAALİYET BAZINDA İŞ VE İŞLEMLER DÖKÜMÜ
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5 - Takip Edilen Dosya Durumu

404 dava geçmiş yıllardan devir etmiştir
506 dava bu yıl içinde açılmıştır
Toplam 910 dava dosyası yıl içinde işlem görmüştür.
267 dava derdest olup, yargılama devam etmektedir.
305 dava temyiz aşamasındadır.
34 dava tashihi karar aşamasındadır.
Toplam 606 dava halen takip edilmektedir.
120 dava aleyhimize
168 dava lehimize
Toplam 288 dava yıl içinde kesinleşmiştir.

6 - 2010 yılında 1157 duruşmaya girilmiş ve 17 keşfe gidilmiştir.

7 - Belediyemiz bünyesinde veya kurum dışında Müdürlüğümüzün katılması gereken tüm toplan-
tılara katılınmış ve iki hukuki seminere gidilmiştir.

8 - Diğer Müdürlüklere talep ettikleri konularda sözlü mütalaa verilmiştir.

9 - Müdürlüğümüze toplam 3165 evrak havale edilmiş ve işlem görmüştür.

270

B - EVRAK KAYIT FAALİYETLERİ

Müdürlüğümüzce toplam 1884 evrak üretilmiş ve sevk edilmiştir.

1- 48 adet Merkezi İdare yazışması yapılmıştır.
2- 743 adet özel kurum ve vatandaş yazışması yapılmıştır.
3- 105 adet kurum içi yazışma yapılmıştır.
4- 16 adet hukuki görüş verilmiştir.
5- 3 adet konu Meclise havale edilmiş ve karar alınmıştır.
6- 16 adet icra yazışması yapılmıştır.
7- 71 adet icra takibine itiraz edilmiştir.
8- 26 adet icra takibine mal beyanında bulunulmuştur.
9- 14 adet dava dilekçesi yazılmıştır.
10- 37 adet Cumhuriyet Savcılığı yazışması yapılmıştır.
11- 208 adet Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
12- 188 adet Mahkeme yazışması yapılmıştır.
13- 55 adet Bilirkişi Raporuna itiraz edilmiştir.
14- 123 adet dosyaya cevap verilmiştir.
15- 52 adet dosyaya cevaba cevap verilmiştir.
16- 130 adet dosya temyiz edilmiştir.
17- 25 adet üst Mahkeme itirazı yapılmıştır.
18- 24 adet dosya için tashihi karar istenmiştir.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim

Av. Meltem KARŞIYAKA
Hukuk İşleri Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü



1 - Müdürlüğümüzün Görevi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan bütün perso-
nelin   atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, emeklilik işlemleri, sosyal hakları ile ilgili iş ve işlemlerini  yürüt-
metedir.

2 - Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

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

1 - FİZİKİ YAPI
 
1.1 Hizmet Araçları
Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

1.2 Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasında yürütülmektedir. Müdürlüğümüz faaliyetlerinin 

yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİ

GENEL TOPLAM

SIRA
NO

1

2

Tablo 1 : Hizmet Birimleri

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür Odası

Çalışma Bürosu

1

1

2

15

37

52

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı şeması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Müdürlüğümüzde  hizmetlerin ifası  için  kullanılan 43 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

Tablo 2 : Araç Gereç Listesi

İDARİ İŞLER

EVRAK KAYIT ARŞİV İŞÇİ ÖZLÜKMEMUR ÖZLÜK

PERSONEL
İŞLERİ

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL

İNSAN
KAYNAKALRI

VE EĞİTİM
MÜDÜRÜ

ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ

SIRA NO CİNSİ SAYI

Bilgisayar
Yazıcı
Yazıcı - tarayıcı
Klima
Laptop 
Masa 
Çalışma Koltukları 
Sandalye 
Telefon
Telsiz telefon 
Dosya dolapları
Misafir Koltukları
Sehpalar
Etajerler ve Kesonlar
Hesap Makinesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4
2
1 
2
1
5
5
5
3
1
5

  3   
2      
7

  1

Kaynak : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterimleştir.

Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Memur

İşçi

Lise

Üniversite

21 - 30 Yaş Arası

41 - 50 Yaş Arası

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği
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Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2

2

2

2

2

2



Müdürlüğümüz çalışmalarında Belediye personelinin çalışma verimliliğini arttırılması  ve personelin  iş  
yaşamının niteliğinin yükseltilmesi  hedeflenmektedir.

2010 yılında yapılan çalışmalarıda bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için planlanmış olup; büyük 
bir çoğunluğu bitirilmiş , bitirilmeyenler de süreçlerinde devam etmektedir.

Bütçe ve Gider Durumu

Müdürlüğümüzün 2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin Müdürlüğümüz tarafından kullanılma 
oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hedefleri toplam 10 adet 
olarak belirlenmiştir. Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarının % 40’ı dijital ortama/arşive aktarılacaktır.
2 - 2010 yılı sonuna kadar yıllık izin planı yapılarak memur personelin % 95’inin izin haklarını yılında 

kullanması sağlanacaktır. 
3 - 2010 yılı sonuna kadar yıllık izin, mazeret izni, rapor, sağlık hizmetleri düzenlenerek memur başına 

ortalama yıllık çalışma süresi oranı % 80 çıkartılacaktır.
4 - 2010 yılında eğitim ihtiyaç analizi yapılarak bu analiz doğrultusunda personel başına eğitim saati 3 

saate çıkartılacaktır. 
5 - 2010 yılı  sonuna kadar bilgisayar kullanıcılarına yönelik kişi başına 2 saat eğitim verilecektir. 
6 - 2010 yılı sonuna kadar her yıl tüm personele yönelik 2 adet motivasyon etkinliği (piknik,gezi,gece 

vb.)gerçekleştirilecektir.
7 - 2010 yılı sonuna kadar memurlarımızın performansı değerlendirilerek % 10’una başarılı personel 

ödülü verilecektir.
8 - 2010 yılı sonuna kadar  mesai takip sistemi etkinleştirilerek çalışanların mesaiye zamanında gelme, 

gitme, oranı  %85 e çıkartılacaktır.
9 - 2010 yılında 2 kez çalışanların beklenti ve memnuniyetleri anketle ölçülerek Çalışan Memnuniyet 

Oranı  %75’e çıkartılacaktır.
10 - 2010 yılı sonuna kadar özel güvenlik hizmetleri, hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.

II - AMAÇ VE HEDEFLER

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010 58.270.537.00  TL 54.891.329,81 TL 1.105.613,00  TL 237.139,02 TL % 0,43

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

Tablo 3 : Bütçe Bilgileri
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2 - Performans Sonuçları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediyemizin Stratejik Planında toplam 10 tane hedefi bu-
lunmaktadır. Bu hedeflerin 7 tanesi 2010 yılında tamamlanmış olup diğer 3 hedefin tamamlanması için de 
çalışmalar devam etmektedir. 

3 - Gerçekleşmeyen Hedefler

1. 2010 yılı sonuna kadar özel güvenlik hizmetleri hizmet satın alma yoluyla sağlanacaktır.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu hedef gerçekleşememiş, 2011 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 

devredilerek faaliyetin gerçekleşmesi planlanmıştır.

2. 2010 yılı sonuna kadar memurlarımızın performansı değerlendirilerek % 10’una başarılı perso-
nel ödülü verilecektir.

Bu hedefe yönelik yasal mevzuatlar dikkate alınarak, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün iş gücü planla-
ması çalışması beklenmiş, performans ölçümleme tablosu hazırlanmış 2011 yılında hayat geçmesi plan-
lanmıştır.

3. 2010 yılı sonuna kadar her yıl tüm personele yönelik 2 adet motivasyon etkinliği (piknik,gezi,gece 
vb.) gerçekleştirilecektir.

Bu hedefe yönelik faaliyet ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleştirilememiştir.

4 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010  yılında  İnsan  Kaynakları  ve  
Eğitim Müdürlüğünün 12 ay boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler 
elde edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını 
değerlendirmiştir.

     Buna göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 2010 yılındaki hedeflerinin %70’i gerçekleş-
miş; %30’u süreçlerinde devam etmektedir.

Gerçekleşen

Devam Eden

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği
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Müdürlüğümüz 2010 yılının 12 ayının sonunda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri:  

1 - Yıllık, hastalık,doğum,ölüm,mazeret ve ücretsiz izin olmak üzere personele izin kullandırılmıştır.
2 - 20 adet, personel ilişik kesme yazısı hazırlanmıştır. 
3 - Türkiye İş Kurumu ile 16 kez yazışmaya gidilmiştir.
4 - 11 personelin intibak işlemleri yapılmıştır.
5 - 48 kez personel görev değişikliği yazıları yazılmıştır.
6 - 121 kez açıktan atama dilekçelerine cevap verilmiştir.
7 - 15 kez eğitim seminerleri hakkında yazı hazırlanmıştır.
8 - 14 kez Valilik Makamı ile ilgili yazışma  yapılmıştır.
9 - Kaymakamlık makamı ile 32 kez yazışmaya gidilmiştir.
10 - 25 kez naklen atama yazıları düzenlenmiştir.
11 - Emekliye ayrılacak personeller için 19 kez yazışma yapılmıştır.
12 - 13 memur personelimize kademe ilerlemesi yapılmıştır.
13 - 90 kez personelimize görevlendirme yazıları hazırlanmıştır.
14 - Sözleşmeli personel alımı için 33 kez yazışmaya gidilmiştir.
15 - Mahkemeler ile 70 kez yazışmaya gidilmiştir.
16 - Naklen gelen personeller için 6 kez dizi pusulası onay yazısı yazılmıştır.
17 - 3 personelimize ücret zammı yapılması için yazı yazılmıştır.
18 - Başkan yardımcıları ve Müdürler için 6 kez Yönetici nöbet çizelgesi hazırlanmıştır.
19 - 10 personele unvan değişikliği yapılmıştır.
20 - 8 personele hizmet birleştirmesi yapılmıştır.
21 - İ.B.B. ile 4 kez yazışmaya gidilmiştir.
22 - 9 personellerin derece değişikliği yapılmıştır.
23 - 25 kez göreve başlama yazısı hazırlanmıştır.
24 - 12 kez stajyer alımları için yazışma yapılmıştır.
25 - SGK ile 9 kez yazışmaya gidilmiştir.
26 - Memur Sendikaları ile 6 kez yazışmaya gidilmiştir.
27 - Memur personelin pasaport çıkarması için 7 kez yazışma yapılmıştır.
28 - Mevsimlik işçi çalıştırılması için 4 kez yazışma yapılmıştır.
29 - Aday Memurun asalet tasdiki için 2 kez yazışma yapılmıştır.
30 - Dış Kurumlarla 132 kez yazışma yapılmıştır.

IV - DİĞER FAALİYETLER
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Gürbüz PEHLİVAN
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürü



2010
FAALİYET RAPORU

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü



B -  MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

1 - FİZİKİ YAPI:

1.1 - Hizmet Araçları

Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1 - Müdürlüğümüzün Görevi

Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Meclisimizin  05.06.2009 tarih ve 48 sayılı ka-
rarı ile kurulmuştur.

Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, aşağıdaki görevleri yürütür;
 
1 - Silivri Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi.
2 - Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesi.
3 - Belediyemize ait gayrimenkullerin, özel ve tüzel kişilere, 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği 

kiraya verilmesi.
4 - İhtiyaç halinde diğer kamu kurumlarına, gayrimenkul tahsis edilmesi, intifa ve irtifak haklarının veril-

mesi.
5 - Belediyemize ait gayrimenkullerin, ihtiyaç durumunda, özel ve tüzel kişilere, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’na göre satılması.
6 - Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, tram-

pa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması.
7 - Belediye mülkiyetinde olmayıp kullanım hakkı Belediyemize ait olan taşınmazların, 2886 sayılı Dev-

let İhale Kanunu’na göre kiralanması, sözleşme yapılması, süre devirlerinde kira bedellerinin encümence 
arttırılması için gerekli yazışmaları yapmak.

8 - İmar planında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 24.04.2001 tarih ve 
4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlak işlemlerinin yapılması.

9 - Belediyemizin tüm kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve vatandaşlar ile olan yazışmalarının yapılma-
sını sağlamak, gelen ve giden evrak kayıtlarını yaparak ilgili birimlere havalesini yapmak, gerekli evrakları 
arşivlemek ve diğer işlemleri yapmak.

10 - Konusu ile ilgili Plan ve Projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.
11 - Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

2- Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahi-
linde yetkilidir.

3 - Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen sorumlulukların yanın-
da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur. 
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1.2 - Hizmet Birimleri:

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler Belediye Binasından yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün yürütüldüğü 
birimler aşağıda tabloda sunulmuştur.

2 - TEŞKİLAT YAPISI

    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Müdür, Şehir Plancısı ve 3 adet Büro Memuru olmak üzere toplam 5 
Personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.

Tablo 1: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

Müdür Odası

Personel Odası

1

1

10

16

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

DEVİR TAHSİS KAMULAŞTIRMA SATIŞ
KİRALAMA EVRAK KAYIT

EMLAK VE 
İSTİMLAK
MÜDÜRÜ

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

    Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifasında 8 (Altı) adet muhtelif araç - gereç kullanılmaktadır.

Tablo 2: Araç Gereç Listesi
ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

5

1

2

SAYISICİNSİ
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4 - İNSAN KAYNAKLARI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1

2

2

Grafik 1: Personel İstihdam Grafiği

Hizmet Alımı

Memur

İşçi

Lise

Üniversite

25 - 30 Yaş Grubu

40 - 45 Yaş Grubu

2

3

2

3

Grafik 2: Personel Eğitim Durumu Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durumu Grafiği

284

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterimleştir.

Personel Yaş Durumu:

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



5 - SUNULAN HİZMETLER 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazların takip ve tesciline dair 
işlemler yürütülür, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar, 2886 Sa-
yılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiraya verilir veya satışları yapılır. Satışı yapılacak taşınmazların 
tüm işlemlerinin takibi ve tapu devir işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Kiraya verilen taşınmazların 
yapılan sözleşme çerçevesinde takibi yapılır. Kiraların ödenip ödenmediği, amacı dışında kullanılıp kulla-
nılmadığı, varsa üzerinde bulunan emtiaların zarar görüp görmediğinin takibi v.b. tüm işlemlerin sözleşme 
bitiminde sözleşmeye uygun olarak tutanakla teslim alınması ve tekrar ihale edilmesi Müdürlüğümüzce 
yapılmaktadır. Sözleşmesi olmayan özel ve tüzel kişilerce işgal edilmemesi sağlanır.

Mülkiyet sahiplerinin talebi doğrultusunda veya talep olmadan ihtiyaçlar doğrultusunda, İmar Planında 
meydan, yol, otopark, park v.b. gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin, 2942 Sayılı Kanun çerçevesinde 
kamulaştırılması Müdürlüğümüzce yapılır. 

Belediyemizin ihtiyacı olması durumunda, özel ve tüzel kişilerden taşınmaz alımı, kiralanması, intifa 
veya irtifak haklarının Belediyemiz adına tesis edilmesi sağlanır. 

Belediyemiz taşınmazlarının ilgili yasalar çerçevesinde, kurum ve kuruluşlara takas, devir, tahsis işlem-
leri yapılır, intifa ve irtifak hakları tesis edilir.

     
Amaçlar :
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, kuruluşundan itibaren Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile 

ilgili takas, tahsis, devir, kamulaştırma, satış ve kiralama işlemleri yapmıştır.
5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu çerçevede ilçemize bağlı belde belediyeleri kapanarak Silivri Belediyesine bağlanmıştır. Do-
layısıyla borçları, alacakları, malları v.b. tüm işlemleri Belediyemize devrolmuştur. Belediyemizin sorumlu 
bulunduğu ve taşınmazının bulunduğu alan 85.241 hektar olmuştur. Belediyemiz taşınmazlarının tapu ka-
yıtları Müdürlüğümüzce çıkarılmış ve dijital ortama aktarılmıştır. Tespiti yapılan ancak Belediyemiz adına 
geçişi yapılmamış taşınmazlar için Silivri Tapu Sicil Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Silivri halkına daha güzel, sağlıklı, yaşanabilir bir kent sağlayabilmek için ve gerekli ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için; amacına uygun, kamu yararı gözetilerek Belediyemiz taşınmazları işlemlerinin yapılması 
için Müdürlüğümüzce çalışmalar planlanmakta ve yapılmaktadır.

Hedefler :
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü olarak hedefimiz;
Dijital ortama aktarılan taşınmazların (1156 adet) bilgilerini daha ayrıntılı ve kapsamlı olarak Belediye-

mizce alınacak olan paket programa aktarmak. Bu aktarma işlemi sırasında taşınmazların fotoğrafları, 
imar durumları, varsa üzerindeki yapı bilgileri, varsa tarihi nitelik bilgileri, arazi özellikleri, planda ve gerçek-
te kullanım amaçları, hak sahibi bilgileri ( kira, tahsis, intifa ve irtifak hakkı), rayiç değer bilgileri, mülkiyet 
bilgileri, varsa adres bilgileri v.b. tüm detay bilgilerinin programa eklenmesi planlanmaktadır.

Silivri halkının kişisel becerilerini geliştirmek ve sosyal aktivitelerini arttırmak için uygun belediye mülk-
lerinin çevre sakinlerinin kullanımına sunulması planlanmaktadır.

Tarım alanlarının tespiti yapılarak organik ve getirisi yüksek tarım yapmak isteyen çiftçilere destek  için 
gerekli alanların tahsis edilmesi planlanılmaktadır. 

Silivri halkının yaşam standartlarını arttırmak amacıyla, mevcut planlar dahilinde kamu hizmet alanları 
için gerekli alanların (yol, park, otopark, meydan) kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle sonuçlandırılması 
için çalışmalar yapılmaktadır. 

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN AMAÇ ve HEDEFLERİ
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Bütçe ve Gider Durumu:

Müdürlüğümüzün 2010 yılı Bütçesi bulunmamaktadır.

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün toplam 1 adet hedefi bulunmaktadır.

1 - 2010 yılı sonuna kadar belediye emlakinin takibi dijital ortamda / otomasyon programında yapılmaya 
başlanacaktır.

2 - Performans Sonuçları

Emlak İstimlak Müdürlüğü 2010 yılında Belediyemizin Stratejik Planı’nda yer alan ve birimimiz sorumlu-
luğunda tamamlanması gereken 1 hedefini gerçekleştirmiştir.

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi, 2010 yılında Emlak İstimlak 
Müdürlüğü’nün 2010 Yılı boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatistiki veriler 
elde edilmiş, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını 
değerlendirmiştir.

Buna göre Emlak İstimlak Müdürlüğümüz 2010 yılındaki hedeflerinin %100’ünü gerçekleştirmiştir.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER

B - PERFORMANS BİLGİLERİ

% 0

% 20

% 40

% 60

% 80

% 100

% 100
Gerçekleşen

Grafik 4: Performans Sonuç Grafiği
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IV - DİĞER FAALİYETLER

A - DİĞER ÇALIŞMALAR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılan işlemler

YAPILAN İŞLEMLER               ADET
51/g Maddesine göre yapılan kiralama işlemi sayısı          14
51/a Maddesine göre yapılan kiralama işlemi sayısı            2
35/a Maddeye göre yapılan kiralama işlemi sayısı             2
36/a Maddeye göre yapılan kiralama işlemi sayısı             2
Tahsisi işlemi sayısı                 6
Takası yoluyla yapılan kamulaştırma işlemi sayısı             4
Devir işlemi yapılan taşınmaz sayısı              3
Satışı yapılan taşınmaz sayısı             13

DEVİR EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ YAPILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA
NO

SIRA
NO

MAHALLE

MAHALLE

PAFTA

PAFTA

ADA

ADA

PARSEL

PARSEL

ALAN
(M2)

ALAN
(M2)

DEVİR 
EDİLME 
SEBEBİ

DEVİR EDEN 
KURUM

(ESKİ MÜLKİYET 
SAHİBİ)

DEVİR EDİLEN 
KURUM

(YENİ MÜLKİYET 
SAHİBİ)

1

1

2

3

Alibey

Ortaköy

Alibey

Fener 
Köyü

P.M.Paşa

Alibey

G.yaka

Alipaşa

P.M.Paşa

---

---

---

---

20N-IVC

65

---

---

697

91

---

37

99

---

---

37

3

532

4766

29

6

4974

6643

72

2.237,42

240

12.200

504,50

254,86

250

5.000

53,21

----
----
----

884
884
884

4
6
8

503.20
330.35
216.8

Eğitim Alanı

Eğitim Alanı

Eğitim Alanı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

İstanbul İl Özel 
İdaresi Emlak 
Yönetimi Daire 

Başkanlığı
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TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA
NO

MAHALLE
KÖY PAFTA ADA PARSEL ALAN

(M2)
TAHSİS 
EDEN

TAHSİS 
EDİLEN KİŞİ / 

KURUM
SÜRESİ

1

2

6

3

5

4

Alibey

P.M.Paşa

Alipaşa

Alibey

Alibey

G.yaka

P.M.Paşa

Yeni

20MIIID

20M-IV

---

---

---

21

---

---

20M-IV

20M-IV

262

1546

---

---

---

---

---

---

1077

1077

1

1

6642

---

---

11444

---

---

5

5

3036,81

471,91

968

---

---

26.787

---

---

101,15

38,9

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

Silivri 
Belediye 

Başkanlığı

SÜRESİZ
(ŞARTLI)

SÜRESİZ
(ŞARTLI)

SÜRESİZ
(ŞARTLI)

5
(ŞARTLI)

5
(ŞARTLI)

25
(ŞARTLI)

İ.B.B. Emlak 
Yönetimi Daire 

Başkanlığı, Emlak 
Müdürlüğü

Silivri Tapu Sicil 
Müdürlüğü

Ziraat Odası
Başkanlığı

Türkiye İş 
Bankası A.Ş.

Türkiye Halk
Bankası A.Ş.

Türk KızılayıP.M.Paşa

P.M.Paşa
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KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA
NO

MAHALLE
KÖY PAFTA ADA PARSEL

ALAN
(M2)

KİRA 
BEDELİ

ÖDEME TİPİ
(AYLIK 

SEZONLUK
 YILLIK)

İHALENİN
KANUN VE
MADDESİ

KİRA 
(SÖZLEŞME)    

BAŞLAMA /BİTİŞ
TARİHLERİ

SÖZLEŞME
SÜRESİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gümüşyaka
(Tarımsal

Alan)

Selimpaşa
(Piknik
Alanı)

Gümüşyaka
(Pazar Yeri)

ÇANTA
MİMARSİNAN

(Düğün Salonu)

SİLİVRİ
MİMARSİNAN
(Spor Tesisi)

ORTAKÖY
(MilletBahçe)

P.M.Paşa
Kumluk Mevkii

(Plaj Yeri)

Selimpaşa
(WC)

Balıkçı
Barınakları
Ağ Deposu

Balıkçı
Kahvehanesi

Balık
Lokantası
(A Blok)

Balık
Lokantası
(B Blok)

Gümüşyaka
(Tarım 
Alanı)

K.Kılıçlı
(Tarım 

Alanları)

Çanta
(Tarım

Alanları)

Otobüs
Terminali
Büfe Yeri

Selimpaşa
(Omurlu İnş)

Kadıköy
Düğün
Salonu

Kadıköy
Spor

Lokali

Ortaköy
ATM Yeri

---

PARK ALANI

---

---

21L-III

---

---

---

---

Balıkçı Barınakları
Mevkii

20I-III

20I-III

---

8
.1-11
.8-9

9
.9-16
.16

3

---

---

---

---

---

---

1274

198

655

---

229

---

27

45

45

---

---

---

413

1075

---

---

---

1

2

26

15

---

15

6980

11

1

1

11640

207
25

441
442
519
520

378

28

1

2162

2162

2428

3.280

10.400

10.780

21.385,43

3.715,14

64,688,805

984,01

30

100

100

2.139,17

2.139,17

255.125,96

15.625
4.883

32.300
39.200
38.680
30.880

24.100

4

4.137,31

550

150

8

200 TL

3.500 TL

2.000.000 TL

24.000TL
(KDV HARİÇ)

500 TL

1600 TL

600 TL

200 TL

1850 TL

1100 TL

7.800 TL

9.900 TL

15.000 TL

4.250 TL

1.150 TL

600 TL

1.050 TL

135 TL

85 TL

310 TL

3 YIL

6 AY

10 YIL

15 YIL

1 YIL

3 YIL

4 AY

3 YIL

3 YIL

3 YIL

10 YIL

10 YIL

10 YIL

3 YIL

1 YIL

1 YIL

1 YIL

1 YIL

1 YIL

3 YIL

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K  
36/a

2886 D.İ.K  
36/a

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
35/a

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K 
51/a

2886 D.İ.K 
51/a

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K. 
51/G

2886 D.İ.K 
51/G

2886 D.İ.K. 
51/G

01.06.2010    
01.06.2013

26.05.2010    
31.10.2010

06.10.2009   
06.10.2024

07/07/2010        
06/07/2011

13/07/2010   
12/07/2013

30.07.2010 
29/11/2010

13/09/2010 
13.09.2013

14.09.2010 
14/09/2013

15.12.2010    
14.12.2013

01.09.2010     
31.08.2020

25.10.2010  
25.10.2013

04.11.2010    
03.11.2011

15.12.2010 
14.12.2011

21.12.2010           
20.12.2011

07.01.2011 
06.01.2012

07.01.2011 
06.01.2012

04.01.2011 
03.01.2014

Süre yapımı 
bitmesi sonucun-

da belli olacak

YILLIK

AYLIK

8 AY
(8 EŞİT TAKSİT)

YILLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

YILLIK

YILLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

YILLIK

YILLIK

YILLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

YILLIK

Süre yapımı 
bitmesi sonucun-

da belli olacak

Süre yapımı 
bitmesi sonucun-

da belli olacak
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Not : 11. ve 12. sıra nolu taşınmazların tapu devri yapılmamıştır.

TOPLAM      

TOPLAM SATIŞI YAPILAN ARSA SATIŞI  :  13 ADET
TOPLAM SATIŞI YAPILAN ALAN m2   :  25.692,19 m2

MUHAMMEN BEDEL TOPLAMI   :  3.775.986,70 TL
TOPLAM SATIŞ BEDELİ    :  4.095.000,00 TL

TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA
NO İLÇE MAHALLE

PAFTA
ADA

PARSEL
CİNSİ ALAN

(M2)
MUHAMMEN 

BEDEL
TL

ALAN
KİŞİLER

VERİLEN 
FİYAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Selimpaşa

Alipaşa

Yolçatı

322 Ada

1 Parsel

875 Ada

3 Parsel

857 Ada

3 Parsel

966 Ada

3 Parsel

834 Ada

7 Parsel

689 Ada

9 Parsel

682 Ada

4 Parsel

1177 Ada

2 Parsel

1040 Ada

5 Parsel

1040 Ada

4 Parsel

1040 Ada

3 Parsel

1040 Ada

2 Parsel

730 Parsel

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

Arsa

1.100

1.300,56

1.332,27

1.100

650,43

2.497,96

1.088,63

1.314,16

1.289,26

1.278,40

572,52

1.0816

1.352

187.000,00 225.500

270.000

275.000

225.500

125.000

380.000

121.000

160.000

285.000

240.000

88.000

1.665.000

35.000

221.095,20

226.485,90

187.000,00

110.573,10

374.694,00

119.749,30

157.699,20

257.852,00

191.760,00

85.878,00

1.622.400,00

33.800,00

Nurullah,Alper,
Serkan

BALDÖKTÜ

Nurullah,Alper,
Serkan

BALDÖKTÜ

Nurullah,Alper,
Serkan 

BALDÖKTÜ

Nurullah,Alper,
Serkan

BALDÖKTÜ

Nurullah,Alper,
Serkan

BALDÖKTÜ

Lütfullah
KERVANKIRAN

Ahmet SAYGILI

Özcan ÖZMUTLU

Adil SALMAN

Aslan AKTAŞ

Metin ALTINKÖK

Şükrü AKTAŞ

Merkez İnşaat 
Temizlik San. Ve

Tic. Ltd. Şti.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Ayşe YILMAZ
Emlak ve İstimlak Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER

294

1- Müdürlüğümüzün Görevi : 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a) Silivri Belediyesi merkez birimleri ile kurulabilecek bağlı kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini ve he-

saplarını mali ve hukuki açıdan teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Silivri Belediyesi’ne bağlı birim ve kuruluşların teftişinin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda 

genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
d) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki mevcut yasal düzenleme gereği Va-

lilik veya Kaymakamlık Makamı tarafından verilen ön inceleme emirlerini yerine getirmek.

2- Müdürlüğümüzün Yetkisi : 
Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Başkan adına yaparlar.

3- Müdürlüğümüzün Sorumluluğu  :
Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanın-

da görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

Müdürlüğümüzün iş ve işlemleri Belediye Binasında bulunan bürosunda yürütülmektedir. Müdürlüğün 
Devlet Memuru statüsünde çalışan bir müfettişi mevcut olup, aynı zamanda Teftiş Kurulu Müdürlüğü gö-
revini de sürdürmektedir. 

Müdürlüğün bir laptop bilgisayarı, yazıcısı, telefonu ve diğer büro malzemeleri mevcuttur. 

Silivri Belediyesi’nce yapılan kamu hizmet ve faaliyetlerinin; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Meclis ve En-
cümen Kararları, Genelgeler ve benzeri yasal düzenleme ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı-
nın tespiti, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının temini, uygulamalarda birliğin sağlanması,  
Belediyece verilen hizmet kalitesinin artırılması,  Silivri Belediyesi’nin kurumsal yapısının güçlendirilerek 
korunması, müdürlüğümüzün genel amaç ve hedefleridir. 

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Müdürlüğümüz 2010 yılı içerisinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediye Birimlerine, vatandaşlara  
toplam 73 adet resmi yazı göndermiştir. 

2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüze yapılan 21 adet görevlendirmenin 19’u sonuçlandırılarak rapora 
bağlanmış, 2 adet görev emrinin sonuçlandırılması 2011 yılına devretmiştir. 2010 yılında;

6 adet Ön İnceleme Raporu, 6 adet İnceleme Raporu , 5 adet Disiplin  Raporu, 1 adet Teftiş Raporu ve 
1 adet Araştırma Raporu düzenlenmiştir.  

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Mustafa DAVRAN
Teftiş Kurulu Müdürü





2010
FAALİYET RAPORU

Veteriner Hekimliği



I - GENEL BİLGİLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

B - BİRİMİMİZE AİT BİLGİLER

1 - Birimimizin Görevi
Resmi evrak tanzim , idari hizmetler ve büro hizmetleri, başıboş sokak hayvanları  rehabilitasyon hiz-

metleri  sahipli hayvan hizmetleri, mezbaha hizmetleri, gıda işyerleri denetim hizmetleri, vektör mücadele 
hizmetleri, kurban hizmetleri, dezenfeksiyon vb ilaçlama  hizmetleridir.

2 - Birimimizin Yetki Alanı
5393 , 5216 , 5199 ,5179 , 657 , 6343 , 1593 , 4734 , 5018 , 4982 ,  1380 , 3285 , 5996 sayılı  kanunlar 

ve bunların uygulama yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuatlar kapsamında yetkilidir.

3 - Birimimizin Sorumluluğu
Birinci ve ikinci maddedeki görev ve yetkilerini  mevzuat kapsamında gerçekleştirir . Bağlı olduğu kurum-

larla birlikte  bağlı olduğu Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

1 - FİZİKİ YAPI

1.1- Hizmet Araçları
Veteriner Hekimliğimizin hizmetinde  et nakil işinde kullanılan 1 adet  kamyon ve diğer hizmetlerde kul-

lanılan 1 adet çift kabin kamyonet bulunmaktadır. 

1.2- Hizmet Birimleri
Veteriner  Hekimliğimizdeki iş ve işlemler Silivri Belediyesi  Ek Hizmet Binasında yürütülmektedir. Mü-

dürlüğümüzün faaliyetlerinin yürütüldüğü birimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 2: Hizmet Birimleri
HİZMET BİRİMLERİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

Veteriner hekim odası

Çalışma ofisi

Arşiv/depo

Geçici bakımevi

Mezbaha

1

1

1

1

 1

20

25

15

300

300

SAYISIALANI m2KULLANIM AMACI

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 1: Hizmet Araçları Tablosu
ARAÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

1

1

√

√

1

1

ARACIN
CİNSİ TOPLAM

RESMİ SAYI KİRALIK SAYI

MÜLKİYET DURUMU

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kamyonet

Kamyon
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2 - TEŞKİLAT YAPISI

Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

EVRAK KAYIT 
BÜRO

PERSONELİ
VETERİNER
HEKİMLER

AR-GE VE EĞİTİM
PERSONELİ

VETERİNER
HEKİMİ

MEZBAHA GEÇİCİ 
BAKIM EVİ

GIDA
İŞYERLERİ

SAHİPLİ 
HAYVAN 
REH. HİZ.

ZOONOZ 
HAST.MÜC.

SAHİPSİZ 
HAYVAN 
REH. HİZ.

3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Veteriner Hekimliğimizde 19 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.

Tablo 3: Araç gereç listesi
ARAÇ - GEREÇ LİSTESİ

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

Bilgisayar

Yazıcı

Klima

Çalışma Masası

Çalışma Koltuğu

Telefon

Fotokopi Makinesi (Faks , Tarayıcı)

 4 

 1

3

3

3

4

1

SAYISICİNSİ

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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4 - İNSAN KAYNAKALRI

Personel İstihdam Durumu

Personelimizin istihdam durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Eğitim Durumu

Personelimizin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Yaş Durumu

Personelimizin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Memur

Sözleşmeli Memur

Daimi İşçi

İlkokul

Lise

Yüksekokul

20 - 30 Yaş Grubu

31 - 40 Yaş Grubu

41 - 50 Yaş Grubu

51 ve Üzeri

Grafik 1: Personel İstihdam Durum Grafiği

Grafik 2: Personel Eğitim Durum Grafiği

Grafik 3: Personel Yaş Durum Grafiği

2

16

3

4

2

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

300

3

1

2

3



II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Birimimizin temel hedefi zoonoz , bulaşıcı ,  paraziter ve toksik   hastalıklardan arındırılmış  bir yaşam 
ortamı ve hijyenik şartlarda üretilen gıdalar ile beslenme koşullarının gerçekleştirilmesidir . Hayvanların 
bulaşıcı hastalıklardan, ari bir ortama kavuşması ile insan sağlığının da zoonozlardan korunmasıdır .

Amacımız , bu hedef doğrultusunda sahip olduğumuz  mevzuat , sağlanan veya sağlanacak olan 
maddi , manevi imkanlar , personel , araç ve gereçler ile içinde yaşadığımız toplumun sağlamış olduğu 
sosyal ve yaşadığımız ekosistem koşulları ölçüsünde, zoonoz, bulaşıcı ,  paraziter ve toksik   hastalıklarla 
mücadele etmektir.

Bu faaliyetler ; insanların birlikte yaşadıkları sahipli veya sahipsiz ev, süs, çiftlik, iş hayvanlarının sağ-
lığının korunması ve kontrol altına alınması ile başlar ve gıdaların üretiminden tüketilmesine kadar olan 
ilişkilerde teknik ve hijyenik konuları ve vektörel kontaminasyona sebep olan mücadele konularını da 
içine alan geniş bir yelpazeyi kapsar.   

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A - MALİ BİLGİLER

Bütçe ve Gider Durumu

Veteriner Hekimliğimizin  2010 yılına ait bütçesi, giderleri ve bütçenin müdürlüğümüz tarafından kulla-
nılma oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BÜTÇE VE GİDER DURUMU

YIL

2010  58.270.537 TL 54.891.329,81 TL 937.469,00 TL 588.136,26 TL % 1,07

BELEDİYENİN
TAHMİNİ BÜTÇESİ

BELEDİYENİN
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
TAHMİNİ
BÜTÇESİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇESİ

BELEDİYE
BÜTÇESİNİ
KULLANIM
ORANIMIZ

TABLO 4 : Bütçe Bilgileri

Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü

B - PERFORMANS BİLGİLER

1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemizin Stratejik Planında Veteriner Hekimliğinin  2010 yılı hedefleri toplam 5 adet olarak belir-
lenmiştir. Faaliyet hizmet ve projelerimiz bunları gerçekleştirmek için yapılmıştır.

2010 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ

1 - 2010 yılı  içinde bakımevimize teslim edilen  sokak hayvanlarının tamamı rehabilite edilecektir. (Te-
davi, kısırlaştırma, aşılama, kayıt, sahiplendirme) 

2 - 2010 yılı sonuna kadar vektör kaynaklı  ve gıda işyerlerinin hijyen ve teknik şartlarının sağlanmasına 
yönelik , insan sağlığını tehdit eden konularda halka  en az  1 adet seminer düzenlenecek , 1 adet broşür 
yayınlanacaktır.
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Ocak ayından itibaren Belediyemiz Değirmenköy Mezbahasında toplam (1736 adet büyükbaş + 6092 
adet küçükbaş )  7828 adet hayvan kesimi gerçekleştirilmiştir. Toplam  (414.192 kg + 113.997 kg)  528.189 
kg et üretimi sağlanmıştır. 

Hayvan sağlığı ,koruyucu ve tedavi edici hekimliği , zoonoz bulaşıcı paraziter toksik hastalıklarla müca-
dele, hayvan yetiştiriciliği , sokak hayvanı rehabilitasyon hizmetleri, hayvan davranışları,vektör mücadele 
hizmetleri , gıda ve işyeri hijyen ve teknik hizmetleri, et ve organ muayeneleri konularından mevzuat 
kapsamı içerisinde kalmak ve yetkileri ölçüsünde vatandaşların hizmet taleplerini yerine getirmektedir.

IV - DİĞER FAALİYETLER

MEZBAHA ÇALIŞMALARI

3 - 2010 yılı içerisinde uygun şartlara sahip kurban satış yerleri tespit edilecektir.
4 - 2010 yılı içerisinde  5 adet kurban kesim yeri kurulacaktır. 
5 - 2010 yılı Ocak ayından itibaren  gıda üreten ve pazarlayan  işletmeler denetlenecektir.

2 - Performans Sonuçları

Veteriner Hekimliği’nin,   Belediyemizin Stratejik Planında 2010 yılına ait toplam 5 tane hedefi 
bulunmaktadır. Bu hedeflerin 5 tanesi de tamamlanmıştır. 

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Belediyemiz  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Birimi,  2010 yılında Veteriner Hekimliğinin  
bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri izlemiş, çalışmalarla ilgili istatiski veriler elde edilmiş, faali-
yet adımlarını ve performans kriterlerini ayrı ayrı raporlayarak performans sonuçlarını değerlendirmiştir. 
Buna göre Veteriner Hekimliği 2010 yılındaki hedeflerinin %  100’ünü gerçekleştirmiştir.

% 0

% 20

% 40

% 60

% 80

% 100

% 100

Grafik 4: Performans Sonuçları Grafiği

Kaynak: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Gerçekleşen
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultu-
sunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-
ğını beyan ederim. 

Ümit KİRACIOĞLU
Veteriner Hekim





2010
FAALİYET RAPORU

SİLKENT A.Ş.
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I - MALİ BİLGİLER

AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU 2010
A- Brüt Satışlar 
1- Yurtiçi Satışlar
3- Diğer Gelirler 
B- Satış İndirimleri (-)
1- Satıştan İadeler (-)
2- Satış İskontoları (-)
3- Diğer İndirimler (-)
C- Net Satışlar 
D- Satışların Maliyeti 
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 
2- Satılan Ticari Malların Maliyeti (-) 
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 
Brüt Satış Karı Veya Zararı
E- Faaliyet Giderleri (-) 
1- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 
2- Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 
Faaliyet Karı Veya Zararı 
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Veya Karlar
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
3- Faiz Gelirleri 
4- Komisyon Gelirleri 
5- Konusu Olmayan Karşılıklar 
6- Menkul Kıymet Satış Karları 
7- Kambiyo Karları 
8- Reeskont Faiz Gelirleri 
9- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Karlar
G- Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zararlar (-)
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Menkul Kıymet Satış Zararları
4- Kambiyo Zararları
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
H- Finansman Giderleri (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Olağan Kar Veya Zarar
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar
1- Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2- Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar
J- Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
1- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
2- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
3- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
Dönem Karı Veya Zararı
K- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal YükümlülüKarşılığı (-)
Dönem Net Karı Veya Zararı

2.544.698,26
2.540.583,48

4.114,78
0,00
0,00
0,00
0,00

2.544.698,26
2.351.564,42
1.460.327,66

 
891.236,76

 
193.133,84
166.762,95

98.334,70
68.428,25
26.370,89

 0,00
 

9.875,61

5.544,60
5.544,60

10.950,68
4.067,50
4.067,50

7.951,96

7.951,96
7.066,22

7.066,22
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AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU

2010 2010
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)
Diğer Hazır Değerler
Menkul Kıymetler 
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)
Diğer Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Personel Avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Satıcılar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Alınan Avanslar
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.
Ödenecek Vergi ve Fonları
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş
Borç ve Gider Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Maliyet Giderleri Karşılığı
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 
Gider Tahakkukları
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Dönem Net Karı (Zararı)
Dönem Net Karı 
Dönem Net Zararı (-)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

540.251,80
-24.261,74

6.239,99
1.430,00

38.068,27
70.000,00

515.886,92

447.360,99
25.330,38

43.195,55

40.716,04
40.716,04
15.052,06
16.537,49

12,50
1.472,93

1.295,84
1.295,81

-8.437,32
13.026,43

4.589,11

540.251,80

272.785,12
3.706,50
3.706,50

251.631,26
29.279,66
80.508,47

192.060,01
76.328,52

126.545,40

15.234,58
15.234,58

2.212,78
2.212,78

272.785,12
813.036,92

724.493,60
0,00

158.155,02
129.155,02

29.000,00
144.995,54

94.995,54
50.000,00

364.930,75
236.055,58
126.436,37

2.438,80
4.454,49

4.454,49
60.887,45

724.493,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88.543,32
112.146,23
125.000,00
120.000,00
107.146,23

87.621,88
87.621,88

111.224,79
111.224,79

88.543,32
813.036,92
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FAALİYET RAPORU

Kurumsal Kaabiliyet ve
Kapasitenin Değerlendirilmesi 

IV. Bölüm
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KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A - ÜSTÜNLÜKLER

1.1 Güçlü Yönler

•	 İnsan	odaklı	projelerin	hayata	geçip,	başarıyla	sürdürülüyor	olması.
•	 Belediyenin	karar	vermedeki	önceliği
•	 Başkan’ın	ve	Yönetim’in	projelerinin	Silivri’nin	ihtiyaçlarını	karşılayan	çağ	standartlarında	olması
•	 Meclis	grubunun	güçlü	olması
•	 Plansız	/	çarpık	yapılaşmanın	İstanbul’un	diğer	ilçelerine	nazaran	oldukça	az	olması
•	 Plansız	yapılaşmanın	Türkiye	ortalamasının	altında	olması
•	 Araç	gereç	ve	donanımın	yeterli	olması
•	 Belediye-STK	arasındaki	uyumlu	ilişki
•	 Bilişim	Altyapısının	Yeterli	Olması
•	 Teknik	imkanların	yeterli	olması
•	 Belediyenin	halktan	güçlü	bir	destek	alması
•	 Kent	bilgi	sistemi	çalışmalarına	başlanmış	olması

1.2 Fırsatlar

•	 1/100000’lik	Metropolitan	planlarda,	İstanbul’un	en	önemli	fonksiyonlarına	sahip	olması
•	 İlçenin	doğa	ve	sahil	turizmine	uygun	potansiyelinin	olması
•	 İlçenin	İstanbul	gibi	bir	metropolün	hemen	yakınında	olması
•	 İlçede	artan	ölçüde	gelişen	sanayinin	olması
•	 İlçede	tarım	sektörünün	İstanbul’a	olan	yakınlığı	sebebiyle	avantajlı	olması
•	 İlçede	çok	küçük	ölçüde	yapılaşma	olması	ve	bununla	birlikte	plansız	gelişmenin	olmamış	olması
•	 Türkiye’nin	nadir	sit	alanlarına	ve	sulak	alanlarına	(Selimpaşa	Arkeolojik	Sit	Alanı,	Danamandıra	
									Kokmuş	Göller	Doğal	Sit	Alanı)	sahip	olması
•	 İlçenin	Asya	ve	Avrupa’yı	birbirine	bağlayan	D100	karayolu	ve	TEM	Otoyolunun	üzerinde	bulunma-

sı
•	 İlçenin	çevresel	etkiler	bakımından	etkilenmeyecek	kadar	uzakta,	imkanlarından	yararlanabilecek
								kadar	yakınında	(Yeşilköy	ve	Çorlu)	havaalanı	bulunması
•	 İstanbul’un	merkez	ilçelerinde	yeşil	alan	sıkıntısı	yaşanırken	ilçenin	yaklaşık	1/3’nün	orman	alanı		
								olması
•	 Coğrafi	konumu
•	 Halkın	eğitim	seviyesinin	Türkiye	ortalamasının	üzerinde	olması
•	 İlçe	nüfusunun	%69’unun	genç	nüfus	olması
•	 Deniz-orman	ve	tarım	alanlarının	bir	arada	bulunuyor	olması
•	 Planlanabilecek	alanların	geniş	olması	(plan	ve	uygulamanın	paralel	gitmesi)
•	 Aynı	anda	hem	turizm-tarım-sanayinin	bir	arada	yaşatılabilir	olması
•	 Tarihi	alanlarının-dokusunun	varlığının	turizmin	gelişmesine	destek	verecek	olması
•	 Zengin	bir	tarihi	kültüre	sahip	olması
•	 Yüzölçümü	olarak	İstanbul’un	en	büyük	ilçelerinden	olması
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B - ZAYIFLIKLAR

2.1 Zayıf Yönler

•	 Sorumluluk	alanının	büyüklüğü	ile	kıyaslandığında	teknik	personel	sayısı	yetersizdir.
•	 Birimler	arası	koordinasyon	ve	iletişimin	zayıf	olması
•	 E-belediyecilik	konusunda	deneyim	ve	bilgi	eksikliği
•	 Belediye	işlerinde	bilgisayar	teknolojisi	kullanma	oranının	düşüklüğü
•	 Personel	eğitiminin	yetersiz	olması
•	 Kültür	ve	sanat	tesisler	bakımından	yetersiz	olmamız
•	 Mali	imkanların	zayıf	olması
•	 Göç	alan	bir	yer	olması
•	 Silivri	isminin	cezaeviyle	birlikte	anılır	olması
•	 Yaz	ve	kış	nüfusu	arasındaki	dengesizlik/uçurum
•	 Silivri’de	atık	su	arıtma	tesisinin	olmaması
•	 Görev	alanının	(yerleşim)	yaygın	ve	dağınık	olması	

2.2 Tehditler

•	 Hızla	artan	dış	göçle	birlikte	gelen	yoğun	nüfus	artışının	sosyal-ekonomik-kültürel	kırılganlığı
	 artırması
•	 İlçenin	deprem	kuşağında	yer	alması	ve	ilçedeki	bina	stokunun	büyük	ölçüde	depreme	dayanıklı	
	 olmaması
•	 Yatırım	Giderlerinin	bütçeye	oranının	gittikçe	azalırken	cari	giderlerin	bütçeye	oranı	gittikçe	artması
•	 Kırsal	nüfus	ve	göçle	gelen	nüfusla	birlikte	artan	işsizlik
•	 İlçenin	birbirinden	oldukça	uzak	yerleşim	merkezlerinden	oluşması	sebebiyle	bütünleşmenin	olma-
	 ması
•	 Şehir	merkezindeki	otopark	sıkıntısı	ve	trafik	yoğunluğu
•	 Biyolojik	arıtma	tesisleri	olmaması	sebebiyle	deniz	suyunun	kirlenmesi	ve	buna	bağlı	olarak	sahil	
	 turizminin	ve	balıkçılığın	kan	kaybetmesi
•	 İlçenin	tamamının	imar	planının	olmamış	olması
•	 Sahil	şeridindeki	kalitesiz	yapı	stoğu
•	 Kurumlar	arası	iletişimin-koordinasyonun	yetersizliği
•	 Diğer	merkezi	kurumların	asli	görevlerini	yapmamaları	ve	kendi	işlerini	belediyeye	yaptırmaya
	 çalışması
•	 Kenti	bölen	E-5	karayolunun	ekonomik	ve	sosyal	açıdan	halka	zarar	vermesi
•	 İlçenin	yüzölçümünün	büyüklüğü	sebebiyle	etkin	hizmet	götürememe	riski
•	 Araç	stoğunun	yaşlı	olması










