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SUNUŞ
Demokrasi kültürünün iki vazgeçilmez ilkesi olan şeffaflık ve hesap verebilirlik; bizim
siyasetimizin ve yönetim anlayışımızın da esasını oluşturuyor. Bağcılar Belediyesi olarak,
çalışmalarımızı bu esaslar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.
Yoğun hizmetle geçen bir yılın ardından, bu hizmetlerimizin yer aldığı ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nda belirtilen ilke ve esaslara göre hazırladığımız 2011 Yılı Faaliyet Raporumuzu
sizlere sunuyoruz.
Bağcılar Belediyesi olarak, proje ve faaliyetlerimizi, hemşehrilerimizin öncelikleri
doğrultusunda; kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ve hizmet kalitemizi
yükselterek gerçekleştirdik.
Uluslararası nitelikte bir belediyecilik hizmeti sunmak, imarla ilgili yatırımlarımızın yanı sıra
sosyal ve kültürel etkinliklerimizle Bağcılar’ın marka değerini arttırmak ve hemşehrilerimizin
yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz.
2011 yılında hizmete sunduğumuz; Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimiz, Engelliler Sarayımız,
Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzemiz, Ertuğrul Gazi Parkı ve Osmanlı
Konağımız önemli yatırımlarımızdan bir kaçını oluşturuyor.
Faaliyetlerimizi tek tek saymamız mümkün değil ancak, özellikle Nostalji Bahçeleri ve Bilgi
Evleri projelerimize dikkat çekmek istiyorum. 2006 yılında başlattığımız Nostalji Bahçeleri
Projemize 2011 yılında da Kestane Bahçemizi ekledik.
Ülkemizin geleceğine yön verecek çocuklarımızın yetiştirilmesini çok önemsiyoruz. Bunun için
de 4 mahallemizde eğitim veren bilgi evlerimize Yüzyıl, Güneşli ve Mahmutbey Bilgi evlerimizi
ekledik; böylelikle bu merkezlerimize devam eden öğrenci sayımızı ise bir yılda 5 binden 12 bine
çıkardık.
2011 yılında; imar ve bayındırlıkla ilgili çalışmalarımızdan, sağlık ve çevre çalışmalarımıza;
sosyal ve kültürel faaliyetlerimizden, eğitim ve sporla ilgili çalışmalarımıza; ulusal ve
uluslararası etkinliklerimizden, dezavantajlı gruplara yönelik özel uygulamalarımıza pek çok
faaliyetimizi stratejik plan hedeflerimizi de aşarak başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Belediyemizin 2011 yılına ait faaliyet raporunu bilginize sunarken; çalışmalarımızda bize
destek veren belediye meclis üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum
kuruluşlarına, belediyemiz çalışanlarına, kendilerine hizmet etmekten onur duyduğumuz tüm
hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

Muhterem ŞAHİN
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Osman GÜNEŞ
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SITKI DİNLEYİCİ

Meclis 1. Başkan Vekili
1958 - İşadamı / AK PARTİ

ADNAN USTA

RABİYE ÜÇTEPE KARAKÖSE
Meclis 2.Başkan Vekili
1970 - Avukat / AK PARTİ

ALİ AĞAÇ

ABDURRAHMAN KEŞVELİOĞLU
1966 - Serbest
AK PARTİ

ASIM YILMAZ

1973 – İşadamı
AK PARTİ

BEKİR ÇELİK

1963 – İşadamı
AK PARTİ

1965 – Yönetici
AK PARTİ

CEMAL GÜVERCİN

ÇETİN ELEVLİ
1973 – Avukat
AK PARTİ

1949 – Eğitimci
AK PARTİ

1975 – Muhasebeci
AKPARTİ

HASAN ÖZKUL

HAYRİ DOĞAN

HÜSEYİN GÜNDOĞDU

İBRAHİM ARSLAN

1971 – Makine Müh.
AK PARTİ

1980 – Yönetici
AK PARTİ

1960 – İşadamı
AK PARTİ

1975 – İnşaat Müh.
AK PARTİ

ADEM ŞİMŞEK

DAVUT IŞIK

1971 – Kimya Müh.
AK PARTİ

1956 – Eğitimci
AK PARTİ

FATMA KIRATLI

1970 – İşadamı
AK PARTİ
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İBRAHİM YEŞİLKAYA
1974 – İşadamı
AK PARTİ

MUHTEREM ŞAHİN

M.KADİR KOÇ

MEHMET ŞİRİN

1977 – İşadamı
AK PARTİ

1978 – İşadamı
AK PARTİ

1978 – Avukat
AK PARTİ

1961 – İnşaat Müh.
AK PARTİ

1968 – Tekstilci
AK PARTİ

MURAT GÜN

MUSTAFA KARLI

MUSTAFA YILMAZ

MUZAFFER KARAMEŞE

NECATİ DURMUŞ

NURSEL KAYABAŞI

RAMAZAN SAYAN

SAİME DURAN

SELİM KORKMAZ

SULTAN HIZIROĞLU

SÜLEYMAN GÜNEŞ

1962 – İşletme
AK PARTİ

1974 – Güzel Sanatlar
AK PARTİ
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KADİR YAMAN

1948 – Eğitimci
AK PARTİ

1973 – İşadamı
AK PARTİ

1957 – İşadamı
AK PARTİ

1968 – Eğitimci
AK PARTİ

1965 – Müteahhit
AK PARTİ

1983 – İnşaat Müh.
AK PARTİ

1946 – Avukat
AK PARTİ

1970 – Yönetici
AK PARTİ
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TİMUR SOYSAL

UĞUR ÖZÜBEK

ZEKAİ SÖNMEZ

ALİ KARABULUT
1945 – Emekli
CHP

1962 – Eğitimci
CHP

HÜSEYİN DOĞAN

İLHAN KORKMAZ

1973 – İnşaat Müh.
AK PARTİ

1982 – İşadamı
AK PARTİ

1957 – Serbest
CHP

1977 – Avukat
AK PARTİ

1970 – Serbest
CHP

YAVUZ SUBAŞI

ZARİF TÜRK

1961 – Mali Müşavir
AK PARTİ

1962 – İşadamı
AK PARTİ

ALİ ÖZTÜRK

HASAN TARHAN

MUZAFFER YEDİGÖL

ORHAN UTAN

1966 – Kuyumcu
CHP

1954 – İşadamı
CHP

1950 – İşadamı
CHP

HASAN GÜNDÜZ
1970 – 2011

RAHMETLE ANIYORUZ...
A.SEZAİ BAĞCE

1959 – Mali Müşavir
HAS PARTİ
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Belediye Encümen Toplantısı
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iÇiNDEKiLER
ANA BAŞLIKLAR
18 GENEL BİLGİLER
36 AMAÇ VE HEDEFLER
44 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
48 PERFORMANS BİLGİLERİ BİRİMLERİN FAALİYET VE
PROJELERİ
269 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
271 ÜST YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
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BİRİMLERİN FAALİYET VE PROJELERİ
64 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
68 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
88 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
100 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
110 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
140 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
144 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
154 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
158 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
164 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
188 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
194 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
216 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
226 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
234 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
242 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
250 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
258 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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MİSYON VE VİZYON

Misyon
“Önce İnsan”
anlayışından hareketle,
çağdaş yönetim
ilkeleri çerçevesinde
yerel hizmetleri etkin
ve verimli yürütmek
suretiyle halkın yaşamını
kolaylaştırmak.

Vizyon
Halkın içinde yaşamaktan
haz duyduğu, sosyal ve
kültürel hayatı zengin,
altyapı standardı ve
şehircilik bilinci yüksek,
örnek bir kent oluşturmak
ve sürdürmek.

İlkeler
Belediye Hizmetlerinde “Önce İnsan” Anlayışı
Karar ve Uygulama Süreçlerinde Şeffaflık
İlçe ile İlgili Kararlarda Katılımcılık
Hizmet Üretimi ve Sunumunda İhtiyaca Uygunluk
Hizmetlerin Yürütülmesinde Adalet, Eşitlik ve Tarafsızlık
Kaynakların Kullanımında Tutumluluk, Etkinlik ve Verimlilik
Çevreye Duyarlılık
Gelişme ve Değişime Uyum
Meslek Etiğine Sadakat
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GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir.

Belediyenin Görev ve
Sorumlulukları

lerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte
olmak şartıyla;

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da
belediye hizmetleri götürülebilir.

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 hizmetlerini yapar
veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için koruma evleri açar.

Belediyenin Yetkileri ve
İmtiyazları

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde,
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme
verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yer-

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.
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 işlettirmek; 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.
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g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması 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 seyyar satıcıları faaliyetten men etmek,
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini
gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
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 belirlemek; bu alan ve
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması
için gereken tedbirleri almak.
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p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden
birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla 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 67nci 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 kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt
yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 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
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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 getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi
hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

KENTE İLİŞKİN
BİLGİLER
Tarihçe
Yerleşimi çok eski dönemlere uzanan Bağcılar
İlçesi, 1929 yılında Bulgaristan’ın Varna Vilayetinden göçüp gelen 63 hanenin, Çıfıtburgaz adı
ile bilinen 17.000 dönümlük çiftlik arazisini satın
alarak yerleşmeleri sonucu meydana gelmiştir.
Bu yıllarda devletçe temin edilen üzüm fideleri halka dağıtılmış, 40 çeşidin üzerinde meşhur
üzüm türünün yetiştiği bağları nedeniyle bölge,
Bağcılar ismiyle anılmıştır.

Esenler İlçeleri, batısı Küçükçekmece İlçesi, kuzeyi Başakşehir ve Esenler İlçeleri ve güneyi ise
Bahçelievler İlçesi ile çevrili olup yüzölçümü 22
km2 dir.
Bağcılar İlçesi’nin yol dokusu, İstanbul’un yol
dokusu ile bütünlük arz etmektedir. Doğu - batı
yönünde uzanan E–80 (TEM) otoyolu ve D–100
otoyolları ekspres yol bağlantısı biçimindedir. En
önemli ikinci ana ulaşım aksı kuzey - güney yönünde uzanan Mahmutbey Caddesi ve Mehmet
Akif Bulvarı’dır.
Günümüzde yapılan kavşak ve yol genişletme
ve iyileştirme çalışmaları ile kent içi ulaşımdaki
olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır.
İstanbul’un merkez ve diğer ilçelerine ulaşımında İETT ve Halk Otobüsleri, minibüsler ve Bağcılar – Kabataş tramvay hattı ile toplu taşıma
hizmeti verilmektedir. Ayrıca ilçemizde “Otogar
– Kirazlı” Hafif Raylı Taşıma Sistemi ve “Kirazlı
1 – Olimpiyat Köyü – Başak Konutları 4” Metro
Hattı çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülmektedir.

İlçe Haritası

1950’li yıllara kadar bağlık ve bahçelik, seyrek
yerleşimli bir köy durumunda olan Bağcılar nüfusu, 1960’larda gecekondulaşmanın başlamasıyla birlikte artmıştır. 03.06.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3806 sayılı Kanun ile
Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleşmesi ile Bakırköy’den ayrılarak ilçe statüsünü
kazanmıştır.

Coğrafi Alan ve Yerleşim
Özellikleri
Denizden yüksekliği 25–140 metre aralığında
olan Bağcılar İlçesi’nin doğusu Güngören ve
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Ekonomik Durum

Eğitim

İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri
haline gelen Bağcılar, çok sayıda küçük ve orta
ölçekli işletme (KOBİ)’nin faaliyet gösterdiği bir
ilçedir. Başta; tekstil, gıda, metal ve basın sektörü olmak üzere farklı atölyeler ve ticarethanelerin bulunduğu Bağcılar’da İSTOÇ, Oto-Center,
MASSİT (Matbaacılar ve Ambalajcılar) ve Automall gibi önemli ticaret merkezleri yer alıyor.
Mahmutbey bölgesinin Merkezi İş Alanı (MİA)
olması Mahmutbey, Evren ve Bağlar Mahallelerinin yatırım cazibesini artırdı. Bağcılar’ın hava
alanına yakın olması ve bağlantı yollarının kesişme noktasında bulunmasından kaynaklanan
özel konumu ekonomik gelişimini olumlu yönde
etkiliyor. Kentleşme olgusunun artmasıyla birlikte son yıllarda, “bacalı sanayi” olarak ifade
edilen fabrikaların, yerlerini “bacasız sanayi”ye
bıraktığı da dikkat çekiyor. Mahmutbey, Evren
ve Bağlar Mahallelerinde inşası tamamlanan,
devam eden ve planlanan 15’e yakın otel projesi
bulunuyor. Bu projelerin gerçekleştirilmesi ile
birlikte söz konusu bölge “kongre vadisi” halini
alacaktır.

Bağcılar’da yeni verilere göre 180.000 ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bağcılar,
öğrenci nüfusu ile aynı zamanda İstanbul’un okullaşma oranı en yüksek ilçesidir. Kemerburgaz Üniversitesi, farklı fakülteleri ile Bağcılar’da eğitime
başlamıştır. Abdurrahman ve Nermin Bilimli Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açılan, iki yıllık Beykent
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümü
yüksek öğretim kapsamında eğitim faaliyetine devam etmektedir. İlçemizde, 22 mahallede Mahalle
Konakları kütüphaneleri ile birlikte toplam 25 adet
kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yapımı devam etmektedir.

Nüfus Analizi
Bağcılar İlçesi’nin, 2011 yılı nüfusu TÜİK tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre
746.650 kişi olarak tespit edilmiştir. Buna göre
Türkiye nüfusunun yaklaşık %1’i Bağcılar’da yaşamaktadır.

Sosyal ve Kültürel Hayat
Spor salonları, el becerileri salonları, Aile Sağlığı
Merkezi ve muhtarlıkların hizmet verdiği Mahalle
Konakları ile Bağcılar, ülkemizde bu uygulamaların
ilk örneğini vermiştir. Spor salonu, sinema-konferans salonu, kapalı toplantı salonları ve 20.000
kitap kapasiteli kütüphane salonu ile son derece
modern bir hizmet veren Bağcılar Kültür Merkezi,
ilçenin çeşitli kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bunun yanında Kadın Aile Kültür-Sanat Merkezi,
Mehmet Akif Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi, Bilgi
Evleri, her ay yaklaşık 100 adet farklı Kültür-Sanat
aktivitesi ile kültürel yaşam canlı biçimde sürmektedir. Ayrıca her yıl Yaz Spor Okulu, İzci Kampı, Gençlik Kampı, Gençlik Şöleni Ödül töreni bu aktivitelerin
başında gelmektedir.

Yıllara Göre Bağcılar İlçesi Nüfusu
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RAPORU
Sayılarla Bağcılar
Sayılar İle İlçemiz
Yüzölçümü

22 km2²

Nüfusu (2011 yılı verilerine göre)

746.650

Sokak Sayısı

2.711

Cadde Sayısı

100

Bulvar Sayısı

1

Belediye Sosyal ve Kültürel Tesisleri
Mahalle Konağı

22

Kütüphane

25

Cami ve Mescid Sayısı

88

Belediye Kültür Merkezi

4

Bilgi Evi

7

Engelliler Rehabilitasyon Merkezi

2

Çocuk Yuvası

3

Resmi Eğitim Kurumları
Anaokulu

3

İlköğretim

55

Lise ve Dengi Okul

15

Meslek Lisesi

9

Eğitim Merkezi

6

BAĞCILAR
BELEDİYESİNE İLİŞKİN
BİLGİLER
FİZİKİ YAPI
Bağcılar Belediyesinin ana hizmet birimleri tek
bir binada faaliyet göstermektedir. Yol ve kaldırım yapımı, tamir ve bakım işlerinin yürütüldüğü başka bir yerleşke mevcuttur. Belediyeye ait
araçlar yanında otobüs, minibüs, kamyonet tipi
araç ihtiyacı kiralama yöntemiyle temin edilerek
hizmetlerde kullanılmaktadır. Belediyeye ait fiziki kaynakların dökümü aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Türü

Hizmet
Binaları

Özel Eğitim Kurumları

Niteliği

Sayısı

Genel Hizmet

1

Zabıta Karakolu

2

Fen İşleri Kompleksi

1

Özel Anaokulu

15

Spor Tesisi

3

Özel İlköğretim

5

Sosyal Tesis

3

Özel Lise

9

Özel Kurs Dershane ve Eğitim Merkezi

85

Halk Sarayı

1

Engelliler Sarayı

1

Resmi Sağlık Kurumları

Sosyal
Tesisler

Devlet Hastanesi

1

Aile Sağlık Merkezi

41

Mesleki Beceri ve Sergi
Salonu

1

Acil Yardım İstasyonu

8

Kültür Merkezi

2

Verem Savaş Dispanseri

2

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi

1

Binek

2

Büyükşehir Sağlık Merkezi (Kadın Sağlığı)

1

Minibüs – Otobüs

5

Kamyonet

13

Kamyon

5

Özel Sağlık Kurumları
Özel Hastane

5

Özel Poliklinik

2

Özel Tıp Merkezi

14

Çöp Kamyonu

32

Özel Diyaliz Merkezi

4

Ambulans

2

Özel Sağlık Kabini

2

Özel Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi

1

Motosiklet

5

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği - Merkezi

10

Ulaşım
Araçları

İş Makineleri

48

Toplam

4

11

64

48
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Belediye
Meclisi

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

Belediye
Encümeni

Özel Kalem Müdürlüğü
Ahmet ÖCALAN
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ahmet NARİN
İç Denetçi
Bekir AYDIN

Muhterem ŞAHİN
Başkan Yardımcısı

Ali AYDIN
Başkan Yardımcısı

Şahin KÖSE
Başkan Yardımcısı

Osman GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı

Yavuz SUBAŞI
Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Gülümser HATİPOĞLU

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Artam CİNAN

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Hakan ÖZİPEK

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Cengiz PACCI

Zabıta Müdürlüğü
Burhan BALAHORLU

İşletme ve
İştirakler Müdürlüğü
Mehmet YILMAZ

Plan ve
Proje Müdürlüğü
Ali İmran YILMAZ

Fen İşleri Müdürlüğü
Cemil ŞAHİN

Yazı İşleri Müdürlüğü
Naci Sadık GÖRÜR

Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü
Aydın TEBETAŞ

Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü
Kenan GÜLTÜRK

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ramazan YALÇIN

Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
Hasan SARI

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Şule YILMAZ

Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Hakim SUBAŞI

Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
M. Akif GÖRENTAŞ
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BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

tadır. Bu sunucuların 8 adedi terminal hizmetleri
için, 2 adedi domain kontrolü, 8 adedi veritabanı
ve veritabanı ara katman uygulamaları için, birer
adedi de sistem yönetim, yedekleme, Netcad GIS
uygulamaları, Web sunucusu, arşiv kayıt sunucusu, e-posta sunucusu, tarama sunucusu olarak
hizmet vermektedir.

Bağcılar Belediyesi günümüzün teknolojik imkanlarını hizmet üretme anlayışının bir aracı olarak
kullanan bir kurumdur. Kurumda Kent Bilgi Sistemi kurulmuştur. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) kullanılmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi, ilgili birimlerce kullanılan 35

Ayrıca Felaket Kurtarma Merkezi’nde Belediye
sunucularının bir felaket anında devre dışı kalması durumunda tüm bilgisayar sistemlerinin devamlılığını sağlayacak yedek bilgisayar sistemi
bulunmaktadır. Bu merkezde 3 ana sunucu üzerinde ana sistemin bir yedek yapısı çalışmaktadır.

farklı modülü içermektedir.
Belediye bünyesinde verilerin işlenmesi, depolanması, yedeklenmesi ve hizmet sürekliliğinin
sağlanması için 4 ana sunucu üzerinde sanallaştırma yapısı içerisinde 25 adet sunucu çalışmak-

Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Kurum İçi Dağılımı
Net
Terminal

PC

Dizüstü

Yazıcı

Fax

Fotokopi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

9

20

6

19

1

2

Bilgi İşlem Müdürlüğü

-

11

1

2

1

-

1

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

9

-

1

2

2

1

1

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

4

4

2

3

1

1

1

Fen İşleri Müdürlüğü

18

23

7

17

3

2

1

Hukuk İşleri Müdürlüğü

4

-

5

2

1

-

1

Plan ve Proje Müdürlüğü

7

19

3

5

2

2

1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

1

1

1

1

1

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

9

5

3

4

1

-

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

8

-

3

5

1

1

Mali Hizmetler Müdürlüğü

41

-

2

24

4

2

Özel Kalem Müdürlüğü

15

8

7

8

4

1

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

6

7

1

5

1

1

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

18

1

2

4

1

1

Sağlık İşleri Müdürlüğü

10

1

2

3

2

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

19

3

1

11

2

2

Zabıta Müdürlüğü

6

-

4

3

1

2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

14

20

3

8

1

1

Engelliler Sarayı

-

48

-

4

1

32

6

7

35

1

7

Birim Adı

Hanımlar Sarayı
Kültür Merkezi

9

Projeksiyon

Adsl

1

3

2

1

7

1

1

1

4

2

1

1

3

1
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BELEDİYE SİSTEM ODASI SUNUCULARI

FELAKET KURTARMA MERKEZİ
SUNUCULARI

SUNUCU

GÖREVİ

YAZILIMLAR

SUNUCU

GÖREVİ

Yönetim Sunucusu

Antivirus Yazılımı
Yönetilir

Active Directory, File
Server

FKDC1

Active Directory,File
Kullanıcı hesaplarını
Server Nod32
barındırır.
Console

FKDS1

Data Sunucusu

FKTS1

Terminal Sunucu

FKTS2

Terminal Sunucu

FKMSAMNG

Depolama Yönetim
Sunucusu

Nod32 Console
Beyaz Yazılım

Veritabanı Sunucusu

Data Sunucusu

TERMINAL-1

Terminal Sunucu

TERMINAL-2

Terminal Sunucu

TERMINAL-3

Terminal Sunucu

TERMINAL-4

Terminal Sunucu

Windows Server 2008
R2, Office 2007

TERMINAL-5

Terminal Sunucu

Windows Server 2008
R2, Office 2007

TERMINAL-6

Terminal Sunucu

Windows Server 2008
R2, Office 2007

TERMINAL-7

Terminal Sunucu

Windows Server 2008
R2, Office 2007

TERMINAL-8

Terminal Sunucu

Windows Server 2008
R2, Office 2007

Oturum Yöneticisi

Kullanıcılar için Oturum Açma Sunucusu

Windows Server 2008
R2

Dosya Sunucusu

Kullanıcı profillerinin
depolandığı sunucu

Windows Server 2008
R2

EVAMNG

Depolama Yönetim
Sunucusu

Disk Yönetim Yazılımı

LOG Sunucusu

Log Sunucusu

Security Manager, Iso
Manager

CAD Sunucusu

Dosya Sunucusu ve
Netcad Login uygulaması

Netcad , Belnet,
360Bagcilar

Oracle 11g veritabanı
Windows 2008,
Office 2007,
Windows 2008,
Office 2007

YAZILIMLAR

Beyaz Yazılım
Oracle 11g veritabanı
Windows 2008,
Office 2007
Windows 2008,
Office 2007

Windows 2008,
Office 2007

Disk Yönetim
Yazılımı

2011 FAALiYET
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BELEDİYE SİSTEM ODASI SUNUCULARI

FELAKET KURTARMA MERKEZİ
SUNUCULARI

SUNUCU

GÖREVİ

SUNUCU

Bağcılar Web Sitesi

Web Sunucusu

Uygulama Sunucusu-1

Faks Sunucusu

Uygulama Sunucusu-3

Sesli Yanıt Sistemi, KüYazılım Güncelleştirme tüphane yazılımı, PDKS
ve Uygulama Sunucusu Parmak izi Yazılımı,
Sıramatik uygulaması

GIS Sunucusu

Coğrafi Bilgi Sistemi
Sunucusu

ArcGis yazılımı,

MIS Sunucusu

Yönetim Bilgi Sistemi
sunucusu

Oracle 11g veritabanı.

DYS Raporlama

Doküman Yönetim
Sistemi Raporlama
sunucusu

Beyaz Rapor Server
yazılımları ve servisleri.
Rapor tasarım modülleri.

DYS Tarama

Doküman Yönetim
Sistemi Evrak Tarama
Sunucusu

Beyaz file server
programı çalışır. Bdock
station uygulaması
çalışır.

DYS-WEB

Doküman Yönetim
Sistemi Web Uygulama Apache Tomcat Server
ara yüzü sunucusu

Performans Sunucusu

Sistem içi performans
izleme sunucusu

Güvenlik Sunucusu

ISO27001, Yardım MasaIso27001 ve Yardım
sı, İzleme yazılımları ve
Masası yazılımı, İzleme
kullanıcı yetkilendirme
yazılımı,
formları

Posta Sunucusu

Mail sunucusu

Nod 32 Mail security

Veritabanı Sunucusu
(ASM özelliği)

Veri tabanı sunucusu

Oracle 11g, Linux 5 Ent.

İçerik Yönetimi
Sunucusu

Elektronik Belge YöneOracle UCM
timi içerik sunucusu

YAZILIMLAR

GÖREVİ

YAZILIMLAR

www.bagcilar.bel.tr
ISS, SQL 2005
Faks yönetimi yazılımı

CA-Willy
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İNSAN KAYNAKLARI
Bağcılar Belediyesi’nde Aralık 2011 itibariyle toplam 489 personel görev yapmaktadır. Bunların
%51’i memur, %16’sı sözleşmeli personel, %33’ü ise işçi statüsündedir.
Statü

Sayısı

Oran (%)

Memur

248

51

Sözleşmeli Personel

76

16

Kadrolu İşçi

148

30

Geçici İşçi

17

3

489

100

Toplam

Bağcılar Belediyesi’nde çalışanların %12’si kadın, %88’i ise erkektir. Kadın personel oranının en
yüksek olduğu statü %24 ile sözleşmeli personel statüsüdür.
Cinsiyet

Memur

Sözleşmeli Personel

İşçi

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Kadın

36

15

18

24

6

4

60

12

Erkek

212

85

58

76

159

96

429

88

Toplam

248

100

76

100

165

100

489

100

Genel olarak yaş ortalamasına bakıldığında, çalışanların önemli bir kısmının (%61) orta yaş (36-50
arası) grubunda toplandığı dikkati çekmektedir.
Yaş Grupları

Memur

Sözleşmeli Personel

İşçi

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

20-35 arası

35

14

68

89

9

5

112

23

8

11

123

75

298

61

33

20

79

16

165

100

489

100

36-50 arası

167

67

51 ve üzeri

46

19

Toplam

248

100

76

100

Personelin eğitim durumuna bakıldığında birinci sırayı yükseköğretim (ön lisans ve lisans) mezunu
olanlar (%45) almaktadır. Bunu ortaöğretim mezunları (%30) ile ilköğretim mezunları (%25) takip
etmektedir.
Öğrenim Durumu

Sayı

Sözleşmeli Personel
%

Sayı

%

İşçi
Sayı

Toplam
%

Sayı

%

İlköğretim

17

7

103

62

120

25

Ortaöğretim

106

43

1

1

39

24

146

30

Ön lisans

44

18

9

12

7

4

60

12

Lisans ve Üstü

81

32

66

87

16

10

163

33

248

100

76

100

165

100

489

100

Toplam

30

Memur

2011 FAALiYET
RAPORU
Personelin Birimlere Göre Dağılımı
Müdürlüğü

Memur

Sözleşmeli

İşçi

Toplam

4

17

Özel Kalem Müdürlüğü

13

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

9

1

3

13

Bilgi İşlem Müdürlüğü

3

4

1

8

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

10

2

34

46

Fen İşleri Müdürlüğü

13

18

54

85

Hukuk İşleri Müdürlüğü

3

3

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

10

18

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

7

14

21

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

11

1

12

Mali Hizmetler Müdürlüğü

28

7

35

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

5

6

24

35

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

14

5

1

20

Sağlık İşleri Müdürlüğü

8

2

1

11

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

5

4

Plan ve Proje Müdürlüğü

6

13

Yazı İşleri Müdürlüğü

15

15

Zabıta Müdürlüğü

74

74

Dış Görev

6

Ücretsiz İzin

2

2

İç Denetçiler

1

1

Toplam

248

6
10

38
5

9
5

6

76

165

24

12

489
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SUNULAN HİZMETLER
Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık, aylık ve
yıllık programlarının yapılması ve koordine edilmesi, Belediye Başkanı’na intikal eden tüm sözlü
ya da yazılı isteklerin, belediye birimleri arasındaki koordinasyon çerçevesinde takip edilerek
sonuçlandırılması hizmetlerini yürütür.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyenin faaliyetlerinin ve hizmet mekânlarının, basın yayın araçları yardımıyla kamuoyuna duyurulup tanıtılmasını sağlar, sivil toplum
kuruluşları ve halk ile işbirliği yaparak; istişare
toplantıları, halk meclisleri, halk görüşü gibi katılımcı demokrasi ve yerinden yönetim uygulamalarını organize eder, engelli ve ailelerine yönelik,
spor, eğitim, kültür ve sosyal yardım faaliyetlerini, özel gün ve haftalara yönelik programları
ve şölenleri düzenler, Beyaz Masa’nın yeniden
yapılandırılmasıyla oluşturulan Bağcılar İletişim
Merkezi (BİLMER) hizmetleri kapsamında; her
türden başvuruyu değerlendirir, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü, kurum içerisinde üretilen,
kullanılan bilginin bütünlüğünü koruyarak, güvenilir ve kesintisiz erişimi sağlar. Bu amaca yönelik hedefler;
• Kent Bilgi Sisteminin (YBS-Yönetim Bilgi Sistemi ve CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi) kurulması, geliştirilmesi ve güncel kalmasının sağlanması,
• Bilgisayar sistemine ait donanım ve yazılım altyapısının güncel teknolojilere göre geliştirilmesi,
• Bilgiye erişim hizmetinin, verimli, etkili ve güvenli kılınmasıdır.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yaşanabilir temiz bir çevre oluşturmak amacıyla geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların
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ekonomiye kazandırılması konusunda halkımızın
duyarlılığını artırırken, geri dönüşümü mümkün
olmayan atıkların ise insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere hızlı ve
etkin yöntemlerle döküm sahalarına ulaştırılmasını sağlar. Müdürlük faaliyetleri bu sorumluluk
çerçevesinde, Çevre Koruma Faaliyetleri ve Çevre Temizlik Faaliyetleri olarak iki kısımdan meydana gelir.

Fen İşleri Müdürlüğü
Bağcılar İlçesi’nin kentsel gelişiminin sağlanması, kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı
hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine
ve standartlarına uygun yapılması, her tür alt
ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı
tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması, çevre temizliklerinin ikmali iş
ve işlemlerini gerçekleştirir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediye tüzel kişiliğini temsil eder; belediyeye
karşı ve belediye tarafından açılan her türden
dava ve icra takiplerini izleyerek gerekli savunmaları ve işlemleri yürütür, duruşmalara dâhil
olur ve davaları sonuçlandırır; Başkanlık ve Belediye Müdürlüklerinin karşılaştıkları sorunlar
karşısında hukuki mütalaaları hazırlar; Belediye
Başkanlığı’na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek
için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye
Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirler ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre
toplantıları düzenler.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediye sınırları dâhilinde, yasalar çerçevesinde, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları doğrultusunda imar durumlarını, inşaat istikamet ve
kot-kesit rölevelerini tanzim eder, ifraz tevhit
ve terk işlemlerini yürütür, Encümen’e teklif ve
değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde
onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, imar
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parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini (mimari + statik + mekanik + elektrik ) tasdik
ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait avan proje onayını yaparak yapı
ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve
eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat
izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun gereği hakedişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli
ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini
sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskân) düzenler, fotoğraf tasdikini verir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı
İş Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin
tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütür.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Başkanlık binası ve eklentilerinin her türlü bakım
onarım ve tamiratlarını sağlar, belediyenin yapacağı tüm organizasyonlara lojistik destek sağlar, sivil savunma hizmetlerini yürütür, belediye
mevzuatına uygun olarak personelin yemek ihtiyacını karşılama, belediye bina ve eklentilerinin,
elektrik, doğal gaz, su, telefon, telsiz ve temizlik hizmetlerini sağlar, belediyenin ihtiyacı olan
araçları kiralayarak, denetimlerini gerçekleştirir,
hizmet binası ve eklentilerinin iç temizlik ve güvenlik işlerini ihale ederek, takip ve kontrolünü
yapar.

luşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak projeler oluşturur, yaşlılara,
özürlülere, kadınlara, çocuklara, yoksul ve düşkünlere yönelik programlar düzenler.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan
Stratejik Plan ve Performans Planları sonucuna
göre Belediye Bütçesi’ni hazırlar, belediyenin
gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin
5018 sayılı Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini, belediye memur, işçi ve diğer personellerin
özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve
işlemlerinin yapılmasını, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 25–54–55–58. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
64–65–68 ve 69 maddelerine göre yapılacak iç
ve dış denetimlere esas olacak bilgi ve belgelerin
hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süreci içinde yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini,
mevzuatın gerektirdiği diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçe sınırları dâhilinde kamuya ait olan her türlü park, bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması,
bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir
şekilde bakımının yapılması gibi faaliyetleri belli
plan ve programlar dâhilinde gerçekleştirir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Vatandaşın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak kültür, sanat, turizm,
gençlik ve spor, sosyal hizmet, meslek ve beceri
kazandırma ve eğitsel faaliyetler düzenler. Yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet
projeleri gerçekleştirir veya kardeş kent ilişkileri
kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve
onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarını hazırlar veya hazırlatır, ilçe sınırları
içerisinde kalan hisseli veya hissesiz kadastral
parsellerin bulunduğu alanlarda 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulama
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planlarını hazırlar ve hazırlatır, tescil işlemlerinden sonra ifrazlı tapuların dağıtımını yapmak gibi
faaliyetleri yürütür ve yıllık program dâhilinde
kamuya ayrılmış olan şahıs mülkiyetindeki yerlerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre
istimlak edilmesini sağlar.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İlçemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sağlıklı bir kent dokusunun oluşturularak, işyerlerinin
güvenli ve sağlıklı ortamlara sahip olması amacıyla; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,
2005/9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belediye yetki sınırları içindeki sıhhi müessese (lokanta,
berber, market, giyim satış yeri vb. yeme, içme
ve perakende satış yerleri), gayri sıhhi müessese
(maden, kimya, tekstil vb. sanayi kuruluşları ile
depo, imalat ve toptan satış yerleri), umuma açık
istirahat ve eğlence (kahvehane, internet salonu,
içkili yerler vb.) işyerlerinin ruhsatlandırılmasını
ve denetimini yapar.

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırmasında sağlığa uygunluğun incelenmesi, ambulans hizmetleri, cenaze işleri, fakir ve engelli vatandaşlara yardım
edilmesi, akıl hastası sevk faaliyetlerinin yürütülmesi, ayrıca personelin muayene, pansuman,
enjeksiyon ve diğer poliklinik hizmetlerinin sağlanması, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmaların, gıda
denetimlerinin, haşereler ile mücadelenin, su depolarının dezenfeksiyonu, çöp konteynerlerinin
ve pazar yerlerinin dezenfeksiyonu faaliyetlerini
yürütür.
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Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçların
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve
performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması,
analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlar. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirir, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık
program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını
belirler, performans ve kalite ölçütleri geliştirir
ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine
getirir. İdarenin misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütür, yıllık yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlar, hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması
için çalışmalar yapar, kurum içi kapasite araştırmaları yapar, hizmetlerin etkilerini ve yararlanıcı
memnuniyetini analiz eder ve genel araştırmalar
yapar, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini
verir veya verilmesini sağlar, stratejik planlama
çalışmalarını koordine eder. Belediyecilik alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütür.

Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediyemizin tüm evrak akışını yürütür, Belediye Meclis ve Encümenine ait iş ve işlemleri yapar.
Muhtaç asker ailesi yardım hizmetlerini yürütür.
Kurum adına arşiv hizmetlerini ve vatandaşlara
nikâh hizmetleri sunar.

Zabıta Müdürlüğü
Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanun tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen
görevleri yürütür, bu doğrultuda yetkilerini kullanır ve yetkili organların alacağı kararların yerine getirilmesini, öngörülen ceza ve yaptırımların
uygulanmasını sağlar.
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e. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfının önlenmesini ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak şeklinde belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde kamu mali
yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol; idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru
ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü
şeklinde tanımlanmıştır.

Belediyelerde iç kontrol sisteminin yasal dayanağı 2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Yasanın 11.
maddesinde üst yönetici konumundaki belediye
başkanlarına, iç kontrol sisteminin kurulmasının
bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların
oluşturulması gibi her türlü düzenlemenin yapılması sorumluluğu verilmiştir. Belediye mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol belediyelerin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir,
gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve
mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi
için uygulanan harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

5018 sayılı Kanunun 56. maddesinde iç kontrolün amacı;
a. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük
ve yolsuzluğun önlenmesini,
d. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

Belediye birimlerince gerçekleştirilen mali işlemler süreç kontrolüne, gerçekleştirme görevlisi
kontrolüne, harcama görevlisi kontrolüne, muhasebe yetkilisi kontrolüne ve mali işler birim kontrolüne tabi tutulmaktadır.
İç Denetim Birimi ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kontrolünde, tüm kurum personelinin
katkılarıyla, Bağcılar Belediyesi 2011 – 2013 İç
Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır.
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İDARENİN AMAÇ VE
HEDEFLERİ

nının %30’unu yenileyerek hizmet standartlarını
yükseltmek.

STRATEJİK ALAN:
İMAR VE KENTSEL ALTYAPI

Hedef 2.5. Her yıl 80.000 m2 asfalt yol ve 100.000
m2 tretuvar alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını iyileştirmek.

Stratejik Amaç 1. Modern şehircilik standartları
çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

Hedef 2.6. Her yıl 50 km yağmur suyu kanalı ve
8.000 adet ızgara/bacanın bakım onarımını gerçekleştirerek yol yüzeyinde yağış kaynaklı su birikmelerini önlemek.

Hedef 1.1. Bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde, mevcut imar planı dışında kalan 6 hektarlık
alanın planlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 1.2. İmar planının uygulamaya geçirilmesi
kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre gerekli düzenlemeleri etkin şekilde
yürütmek.
Hedef 1.3. İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar
50.000 m2’lik alanın kamulaştırmasını gerçekleştirmek.
Hedef 1.4. İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma imkanı bulunmayan, belediyeye ait toplam
35.000 m2’lik arazi parçalarının satışını gerçekleştirmek.
Hedef 1.5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve
Acil Durum Hazırlık Projesi’ni (İSMEP) 2014 yılı
sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 1.6. İlçenin halihazır haritalarını 5 yıl içinde
güncelleyerek Kent Bilgi Sistemi altyapısını geliştirmek ve sistemin ilgili birimlerle entegrasyonunu etkin hale getirmek.
Hedef 1.7. İlçedeki tüm binaların numarataj bilgilerini 2011 yılı sonuna kadar güncellemek.

Stratejik Amaç 2. Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı
için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek.

Hedef 2.4. Her yıl en az 1.500 m yeni yağmur suyu
kanalı inşasını gerçekleştirmek.

Hedef 2.7. TEDAŞ ile işbirliği içinde cadde ve sokaklardaki havai elektrik hatlarının tümünün 2014
yılı sonuna kadar yeraltına alınmasını sağlamak.
Hedef 2.8. Tüm mahalle konağı ve muhtarlık binalarına 2010 yılı sonuna kadar kameralı güvenlik
sistemi kurarak, güvenli kent ortamını geliştirmek.

Stratejik Amaç 3. Depreme dayanıklı, imar planlarına
uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.
Hedef 3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları ile iletişimini
daha etkin hale getirmek.
Hedef 3.2. Vatandaşları deprem ve doğal afetler
konusunda bilinçlendirmek için her yıl toplantılar
düzenlemek.
Hedef 3.3. Yeni inşaatlarda yasal süre olan 5 yıl
içinde iskân belgesi alma oranını 2014 yılı sonuna
kadar %60’a çıkarmak.
Hedef 3.4. 2011 yılı sonuna kadar ilçedeki yapılaşmanın uydu üzerinden takip edilmesi sistemine
geçmek.
Hedef 3.5. Tüm mahallelerde, dış cephesi İstanbul İmar Yönetmeliği’ne aykırı durumda olan binaların %90’ının iyileştirilmesini 5 yıl içinde sağlayarak ilçenin estetik görünümünü geliştirmek.

Hedef 2.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde Tavukçu Deresi ıslahı ve üzerindeki
ana arterin iyileştirme çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanmasını sağlamak.

STRATEJİK ALAN:
ÇEVRE VE REKREASYON

Hedef 2.3. 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki yol ağının %30’unun asfalt kaplamasını ve tretuvar ala-

Hedef 4.1. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırmak.

Stratejik Amaç 4. Yaşanabilir, standartları yüksek,
Hedef 2.2. 2014 yılı sonuna kadar her mahallede sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir
bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek. çevre oluşturmak.
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Hedef 4.2. Güneş enerjisinden yararlanma ve su
tasarrufu amaçlı 2 çevre projesini 2011 yılı sonuna kadar hayata geçirmek.

Hedef 5.4. Mevcut çöp konteynerlerinin %10’unu
2013 yılı sonuna kadar yeraltı çöp konteyner sistemine dönüştürmek.

Hedef 4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.

Hedef 5.5. İlçe gürültü haritası çalışmalarını 2014
yılı sonuna kadar tamamlamak ve gürültü kirliliği
denetimlerini daha etkin yürütmek.

Hedef 4.4. İlçedeki tüm kavşakların peyzaj düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 4.5. Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet
parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.
Hedef 4.6. Temalı ve hobi özelliğine sahip 4 adet
parkı 2014 yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 5.6. Bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin
%80’ini 2014 yılı sonuna kadar bitkisel atık yağ
uzaklaştırma programına dâhil etmek.
Hedef 5.7. Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak
için her yıl çeşitli kampanyalar düzenlemek.

Hedef 4.7. 2014 yılı sonuna kadar 14 yeni semt
parkı hizmete açmak.

Hedef 5.8. Her yıl 20.000 ilk ve orta dereceli
okul öğrencisine çevre bilincinin kazandırılmasıiçin eğitim programı düzenlemek.

Hedef 4.8. 2014 yılı sonuna kadar mevcut 10
semt parkının tüm alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek.

Hedef 5.9. Her yıl “çevre” konulu 10 adet ödüllü
yarışma düzenlemek.

Hedef 4.9. Tüm mahalle muhtarlıklarının çevrelerinin peyzaj düzenlemesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 4.10. Her yıl tüm parkların bakım, onarım
ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli iyileştirmek.

Hedef 5.10. Her yıl “Çevre Haftası Etkinlikleri”
düzenlemek.

STRATEJİK ALAN:
KENTSEL DÖNÜŞÜM

Stratejik Amaç 6. İlçedeki alanların etkin kullanımı
Hedef 4.11. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği ha- ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel
linde 1 adet bölge parkının 2014 yılı sonuna kadar dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak.
yapılmasını sağlamak.
Hedef 4.12. İlçedeki yeşil alanlara her yıl 1.500
adet ağaç ve 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.
Hedef 4.13. Sosyal donatı alanlarına sahip Bağcılar seyir terası kulesini 2014 yılı sonuna kadar
yapmak.

Stratejik Amaç 5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri
etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak.
Hedef 5.1. Ambalaj Atığı Uygulama Planı doğrultusunda katı atıkların yerinde ayrıştırılması çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar tüm mahallelere
yaygınlaştırmak.
Hedef 5.2. İlçede ortaya çıkan ambalaj atığının
kaynağında ayrıştırılarak uzaklaştırılması oranını
2014 yılı sonuna kadar %50’ye çıkarmak.
Hedef 5.3. Gayrisıhhî işyerlerinin tamamının atıklarını, 2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları uzaklaştırma programı kapsamına dâhil etmek.

Hedef 6.1. İmar planında kentsel dönüşüm alanı
olarak belirlenen 4 bölgenin 1/5.000 ve 1/1.000
ölçekli planlarını 2012 yılı sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 6.2. Göztepe-Yanyol Kentsel Dönüşüm
Alanında TOKİ ile işbirliği içinde kentsel dönüşüm
uygulamasını 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek.

STRATEJİK ALAN:
SOSYAL BELEDİYECİLİK
Stratejik Amaç 7. Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç
diğer kesimlerin hayatını kolaylaştırmak.
Hedef 7.1. Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek.
Hedef 7.2. Yaşlı ve özürlüleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde tespit etmek.
Hedef 7.3. 2014 yılı sonuna kadar, özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak en
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az 10 branşta meslek edindirme kursu açmak.
Hedef 7.4. Meslek edinmiş özürlülerin ürettiklerini satabilecekleri bir çarşıyı 2010 yılı sonuna kadar hizmete açmak.
Hedef 7.5. Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin
moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için yılda en az 4 organizasyon düzenlemek.
Hedef 7.6. Her yıl toplu nikâh töreni düzenlemek.
Hedef 7.7. AB fonlarından yararlanmak amacıyla
özürlülere yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5
proje hazırlamak.
Hedef 7.8. Asker aile yardımlarının 2011 yılı sonuna kadar banka vasıtasıyla ödenmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 8. Çocuklar, gençler ve aile kurumuna
yönelik sosyal mekânları geliştirmek.

Stratejik Amaç 10. İlçe halkının sağlık, esenlik ve
huzurunu korumak amacıyla denetimleri etkin biçimde
yürütmek.
Hedef 10.1. Çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak işyerlerini her yıl en az 1 kere denetime tabi
tutmak.
Hedef 10.2. Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması çalışmalarını etkin biçimde yürütmek.
Hedef 10.3. Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini her yıl en az 2 kez denetlemek.
Hedef 10.4. 2011 yılı sonuna kadar tüm ekip otolarını bilgisayarla donatarak denetim hizmetlerinin
etkinliğini artırmak.

Hedef 8.1. İlçedeki çocukların sosyal, kültürel ve
oyun aktiviteleri yapabileceği çocuk sarayını 2013
yılı sonuna kadar hizmete açmak.

Hedef 10.5. Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı sonuna kadar
%80’e çıkarmak.

Hedef 8.2. 2014 yılı sonuna kadar nikâh sarayını
hizmete açmak.

Hedef 10.6. Cadde ve sokaklarda kurulan mevcut
semt pazarlarının tamamının 2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak sabit pazaryerlerine taşınmasını sağlamak.

Hedef 8.3. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde 2014 yılı sonuna kadar 3 adet gençlik merkezini hizmete açmak.

STRATEJİK ALAN:
SAĞLIK VE ESENLİK
Stratejik Amaç 9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici
ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek.
Hedef 9.1. 2014 yılı sonuna kadar 6 adet sağlık
ocağı yaparak vatandaşın yerinde sağlık hizmeti
almasını desteklemek.
Hedef 9.2. 2010 yılı sonuna kadar “Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi”ni hizmete açmak.
Hedef 9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef 9.4. Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin
düzenlenmesini sağlamak.
Hedef 9.5. İlçede bulunan ilköğretim 1–5. sınıf
öğrencilerine yılda 1 kez ağız-diş sağlığı taraması
yapmak ve buna yönelik eğitim vermek.
Hedef 9.6. Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve lise
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öğrencilerine sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile
ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.

STRATEJİK ALAN:
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT
Stratejik Amaç 11. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.
Hedef 11.1. 2014 yılı sonuna kadar bir adet tiyatro
binası hizmete açmak.
Hedef 11.2. Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak.
Hedef 11.3. 2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası
sempozyum düzenlemek.
Hedef 11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal
konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla
her yıl 5 ayrı konuda ödüllü yarışma düzenlemek.
Hedef 11.5. Her yıl eğitim, kültür, sanat, sosyal ve
mesleki içerikli en az 10 yayın yapmak.
Hedef 11.6. Her yıl Ramazan ayı boyunca kültür ve
sanat programları düzenlemek.
Hedef 11.7. Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak.
Hedef 11.8. Ailenin korunması ve geliştirilmesi
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amacıyla her yıl seminerler düzenlemek.

Stratejik Amaç 12. İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 12.1. 2011 yılı sonuna kadar hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde toplam 88 derslikli 3
yeni okul yapmak ve 4 okula kapalı spor salonu
inşasını gerçekleştirerek eğitim seviye ve kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Hedef 12.2. 2011 yılı sonuna kadar ilçe öğretmen
evi yaparak öğretmenlerin sosyal yaşantılarına
katkıda bulunmak.
Hedef 12.3. 2014 yılı sonuna kadar 24 adet bilgi
evi hizmete açarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını
kolaylaştırmak.
Hedef 12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Hedef 12.5. Her yıl gençlere yönelik meslek edindirme kursu düzenlemek.
Hedef 12.6. Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna kadar % 25 artırmak.
Hedef 12.7. Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna
kadar 6 mahalle konağında afet gönüllüleri oluşturmak.

STRATEJİK ALAN:
KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Amaç 13. Halkın yönetime etkin katılmasını
sağlamak.
Hedef 13.1. Her yıl muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcilerinin katıldığı,
ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı gerçekleştirmek.

Stratejik Amaç 14. Belediyenin fiziki mekânlarını
iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu
artırarak hizmet kalitesini yükseltmek.
Hedef 14.1. Yeni belediye ana hizmet binasını
2013 yılı sonuna kadar hizmete açarak birimlerin
çalışma kapasitesini ve vatandaşların hizmet
standardını geliştirmek.
Hedef 14.2. 2010 yılı sonuna kadar iş analizi çalışması yapmak.
Hedef 14.3. 2010 yılı sonuna kadar eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek.
Hedef 14.4. Memur ve sözleşmeli personele her
yıl ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek.
Hedef 14.5. Personelin temizlik ve yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını 2014 yılı
sonuna kadar %80’e çıkarmak.

Stratejik Amaç 15. Belediyenin mali kapasitesini
güçlendirmek.
Hedef 15.1. 2014 yılı sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranını %90’ın üstünde tutmak.
Hedef 15.2. Birimler arası koordinasyonu sağlayarak tahakkuk-tahsilât oranını 2014 yılı sonuna kadar %90’a çıkarmak.
Hedef 15.3. 2010 yılı sonuna kadar mükelleflerin
mali işlemlerle ilgili ortalama bekleme süresini 7
dk.’nın altına düşürmek.
Hedef 15.4. Emlak kayıtlarının mevcut coğrafi
bilgi sistemi verileri ile eşleştirilmesini 2010 yılı
sonuna kadar tamamlamak.
Hedef 15.5. E-belediyecilik kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler içindeki payını
2014 yılı sonuna kadar %8’den %15’e çıkarmak.

Hedef 13.2. Her yıl mahallelerin tümünde “Halk
Meclisi” toplantıları düzenlemek.

Hedef 15.6. Hizmet binalarındaki elektrik, su
ve doğalgaz tüketimini 2014 yılı sonuna kadar
%20 düşürmek.

Hedef 13.3. Yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve
site yöneticileri ile belediye arasındaki işbirliğini
arttırmaya yönelik her yıl program düzenlemek.

Stratejik Amaç 16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha etkin duyurmak.

Hedef 13.4. Belediye-mahalle işbirliği çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir toplantı gerçekleştirmek.

Hedef 16.1. 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar Şehir Rehberini hazırlamak.

Hedef 13.5. Çocuk, gençlik, izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili her yıl birer şûra düzenlemek.

Hedef 16.2. Halkın ve personelin beklenti ve
memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla yılda
2 kez anket çalışması yapmak.
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Hedef 16.3. 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar’ın
markalaşması için proje yarışması düzenlemek.
Hedef 16.4. Halkın yoğun olarak kullandığı açık
alanlarda 2010 yılı sonuna kadar ücretsiz internet erişimi sağlamak.
Hedef 16.5. Yerel yönetimlerle ilgili en az 1 fuara katılıp belediye hizmetlerini tanıtmak.

Stratejik Amaç 17. Kurum içerisinde bilgiye dayalı
yönetişim sistemini geliştirmek.
Hedef 17.1. Kurum arşivinin tamamını 2014 yılı
sonuna kadar dijital arşiv sistemine entegre
ederek bilgisayar ortamında takibini sağlamak.
Hedef 17.2. Resmi evrakların dijital ortamda
elektronik belge olarak üretilmesini sağlayacak
Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna
kadar hizmete sokmak.
Hedef 17.3. Afet durumunda belediyenin kesintisiz hizmet yürütebilmesi amacıyla merkezi
serverların senkronize olarak yedekleme altyapısını 2010 yılı sonuna kadar kurmak.
Hedef 17.4. Kurum içinde kullanılan yazılımların tamamını 2013 yılı sonuna kadar web tabanlı
hale dönüştürmek.
Hedef 17.5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini
kurarak 2011 yılı sonuna kadar ISO 27001 Bilgi
Güvenliği sertifika sistemine geçmek.

Stratejik Amaç 18. Hukuk ve yazışma alanında iletişimi
ve bilgi paylaşımını geliştirmek.
Hedef 18.1. 2010 yılı sonuna kadar bütün birimlerin yazışmalarını Standart Dosya Planına göre
yapmalarını sağlamak.
Hedef 18.2. 2010 yılından itibaren yerel yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini
Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden 1 iş
günü içerisinde ilgili birime göndermek.
Hedef 18.3. Hukuki konularda birimler arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek.
Hedef 18.4. Belediye Başkanı ve diğer birimlerden
gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa
taleplerini en geç 3 iş günü içerisinde cevaplandırmak.
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TEMEL POLİTİKA VE
ÖNCELİKLER
İMAR VE KENTSEL ALTYAPI
Bağcılar ilçesinin modern şehircilik standartları
açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kent haline dönüşmesi, bu
alandaki stratejilerin ulaşmak istediği noktayı
ifade etmektedir. Bu kapsamda, imar planlarının
uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin
biçimde kullanılması, entegre niteliğe sahip kent
bilgi sisteminin geliştirilmesi gelecek dönemdeki
önemli unsurlardır. Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı
sağlamak için, inşaat faaliyetleri üzerinde gerek
sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan
yararlanılarak uydu verileri ile takip altyapısının
kurulması, denetimleri daha etkin hale getirecektir. İlçedeki yapılaşmanın bir özelliği de bina dış
cephelerinin görünümüdür. Bu konuda gelecek
dönemde yürütülecek etkin politikalar ile kentin
estetik görünümünün de geliştirilmesi sağlanacaktır.

ÇEVRE VE REKREASYON
İlçede çevre bilincini geliştirerek ve ekolojik dengeyi bozan kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak, sürdürülebilir bir çevre ortamı
oluşturmak en temel amaç durumundadır. Kirletici kaynakların kontrol altına alınması yanında
katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması,
kaynağında ayrıştırma bilinci ve uygulamalarının
geliştirilmesi, sokak ve caddelerin, pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması bu kapsamdaki ana
hedefler durumundadır. Çevre konusundaki ikinci
önemli amaç ilçedeki yeşil alan miktarının arttırılması, mevcutların iyileştirilmesi, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve fonksiyonel çeşitliliğin
sağlanmasıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dokuları oluşturan unsurların fiziksel olarak sürekli bir değişim ihtiyacı bulunmaktadır.
Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı
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bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak için
değişimin etkin yönetimi önem kazanmaktadır.
Ayrıca, ilçedeki alanların en etkin biçimde kullanımı ve çarpık şehir alanlarının iyileştirilmesi stratejik bir unsur durumundadır.

nin önlenmesi, seyyar satıcı, dilenci ve görüntü kirliliğine yol açan unsurlarla mücadele bu
kapsamda yürütülen hizmetlerden bazılarıdır.

Kentsel dönüşüm uygulamaları ile kent dokusunun iyileştirilmesi, yenilenmesi yanında estetik
seviyenin yükseltilmesi, depreme dayanıklı alanlar oluşturulması, ekonomik potansiyelin arttırılması hedeflenmektedir.

İlçede yaşayan hemşehrilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin sayıca ve nitelik olarak arttırılması
ve ilçe genelinde yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bu kapsamda, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik etmek amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlenmesi, her mahallede bir Bilgi Evi açılması,
mahalle konaklarından yararlananların sayısının artırılması, uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi, okuma kültürünün arttırılmasına
yönelik çalışmalar yapılması, yeni okul ve sanat yapılarının inşa edilmesi öncelik verilecek
hedeflerden bazılarıdır.

Belediyelerden, klasik anlamdaki görevlerinin
yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis eden “sosyal” hizmetleri de yerine getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, son dönemlerde belediyelerin faaliyetleri arasında “sosyal
belediyecilik” uygulamaları ön plana çıkmaktadır.
Sosyal belediyecilik denilince, daha çok ihtiyaç
sahiplerine yapılan maddî ve ayni yardımlar akla
gelmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olanlara
sosyal yardım konunun birinci boyutudur.
Sosyal belediyecilik anlayışının içerisinde, ekonomik gücü olan, ancak çevresel, kişisel ve
sosyo-ekonomik engelleri tek başına aşamayanlara sunulan sosyal refah faaliyetleri de
bulunmaktadır.
Engellilerin topluma kazandırılması, istihdama yönelik meslek edindirme kursları, aile,
kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik
hizmetler, nikâhsız çiftlerin nikâhlandırılması
sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde belirlenen amaç ve hedeflerden bazılarıdır.

SAĞLIK VE ESENLİK
İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak belediyenin temel görevlerinden birisidir.
Özellikle halk sağlığının korunması amacıyla
koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar
yapılması, vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, çocuklara yönelik ağız-diş sağlığı
taramaları yapılması, sosyal güvencesi olmayanların acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması,
çevreye ve insan sağlığına zarar veren işyerlerinin denetlenmesi, yol ve kaldırım işgalleri-

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT

KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
Bağcılar Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi öncelik verdiği hususlardan birisidir.
Bu bağlamda, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması amacıyla düzenli hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dış
paydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik
uygulamalarının geliştirilmesi, kurum içinde kullanılan yazılımların web tabanlı hale dönüştürülmesi, iş ve işlemlerle ilgili süreler belirleyerek
beklemelerin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalarda standardizasyonun
sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması
amaçlanmaktadır.
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MALİ BİLGİLER
YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
Yıllar

Bütçelenen Tutar
(TL.)

Gerçekleşen Gelir
(TL.)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşen Gider
(TL.)

Gerçekleşme Oranı (%)

2008

177.515.429

157.631.316

89

137.255.615

77

2009

172.397.559

136.597.422

79

149.626.888

87

2010

173.990.939

173.000.882

99

173.383.886

100

2011

236.550.465

235.925.379

100

233.150.882

99

Bağcılar Belediyesi’nin son 4 yıllık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında gerçekleşme oranlarının ortalama olarak %92 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum belediyenin mali yapısının oldukça iyi durumda bulunduğunu
göstermektedir. 2011 yılında gelir bütçesinde %100, gider bütçesinde ise %99’luk bir gerçekleşme sağlanmıştır.

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2011 Yılı Bütçelenen ve Gerçekleşen Değerlere Göre Harcamalar
Gider Kalemi

2011
BÜTÇE (TL.)

GERÇEKLEŞME (TL.)

Personel Giderleri

25.680.786,85

25.312.551,43

3.885.156,40

3.766.031,88

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

98.682.904,98

98.186.801,30

Faiz Giderleri

2.000.000,00

1.822.617,52

4.906.107,13

4.350.753,66

Sermaye Giderleri

99.795.509,61

98.872.350,71

Sermaye Transferleri

1.600.000,00

839.775,91

0

0

236.550.464,97

233.150.882,41

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Cari Transferler

Yedek Ödenekler
Toplam

2011 bütçesi toplam 236.550.464,97 TL. hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçenin 233.150.882,41 TL.’si gerçekleşmiştir.

2011 Yılı Tahakkuk ve Tahsilat Oranı
GELİRİN TÜRÜ
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2011 Yılı
TAHAKKUK (TL.)

TAHSİLÂT (TL.)

%

130.032.669,51

105.620.771,09

39

25.766.433,21

21.552.375,57

8

152.553,39

152.553,39

Diğer Gelirler

98.281.224,69

93.572.749,24

0,06
35

Sermaye Gelirleri

15.026.929,91

15.026.929,91

6

269.259.810,71

235.925.379,20

88

Açık/Fazla
TOPLAM

2011 yılında tahakkuk – tahsilat oranı %88 olarak gerçekleşmiştir.
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MALİ DENETİM SONUÇLARI
Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak
belediyenin mali karar ve işlemlerinin denetimidir.
Belediyelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara
uygunluk yönünden incelenmesini ifade eder.
İç denetim, belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız ve nesnel bir faaliyettir.

Dış denetim Sayıştay tarafından gerçekleştirilmekte olup harcama sonra dış denetimin amacı,
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk
yönünden incelenmesi ve sonuçlarının raporlanmasıdır. Sayıştay denetçileri belediyeyi dış denetime tabi tutarlar.
Dış denetim sırasında, belediyenin iç denetçileri
tarafından düzenlenen raporlar, Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.

İç denetim, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları
ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli
bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleşir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi
hükmünce her ocak ayı toplantısında belediyenin
bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin
hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi
üyeleri arasından denetim komisyonu oluşturulur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görevli olan iç denetçiler eliyle
belediyenin iç denetimi gerçekleştirilir.
Dış denetim; genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları çerçevesinde kamu idarelerinin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas
alınarak, mali tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin mali denetim ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun
olup olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
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PERFORMANS BİLGİLERİ
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
2011 Yılı Performans Programına Göre Peformormans Hedef ve Göstergelerin
Gerçekleşme Oranları
STRATEJİK AMAÇ

1. Modern şehircilik standartları
çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı
ve güvenli gelişmeyi sağlamak.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

1

İmar planı tamamlanan toplam alan
miktarı (Ha)

2.251

2.244

1

Kamulaştırılan
toplam alan
miktarı (m2)

20.000

35.472

177

1

Satışı yapılan alan
miktarı (m2)

14.000

8.908

64

2

Satış sonucu elde
edilen gelir miktarı 5.000.000
(TL)

12.360.001

247

1

Numaratajı
tamamlanan bina
sayısı

39.616

37.239

94

2

Numaratajı
tamamlanan bina
oranı

%100

%94

94

1

Prestij yol toplam
adedi

5

2

40

2

Prestij yol uzunluğu (m)

5.600

10.600

189

3

Düzenlemesi
yapılan tretuvar
alanı (m2)

44.800

47.100

105

1

Yenilenen asfalt
yol uzunluğu (m)

24.941

36.827

148

2

Yenilenen asfalt
yol oranı

%6

%8,86

148

1

Yenilenen tretuvar
alanı (m2)

82.925

55.353

67

2

Yenilenen tretuvar
alanı oranı

%6

%4,01

67

PERFORMANS HEDEFİ

NO

1.1. Bütüncül bir planlama anlayışı çerçevesinde, mevcut imar planı dışında
kalan 6 hektarlık alanın planlarını 2011
yılı sonuna kadar tamamlamak.

1.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar imar planı dışında
kalan alanların planlarını
tamamlamak.

1.3. İmar planının uygulamaya
geçirilmesi süreciyle ilgili olarak 2014
yılı sonuna kadar 50.000 m2’lik alanın
kamulaştırmasını gerçekleştirmek.

1.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 10.000 m2 alanın
kamulaştırmasını gerçekleştirmek.

1.4. İmar planı kapsamında tek başına
1.4.1. 2011 yılı sonuna
yapılaşma imkânı bulunmayan beledikadar 7.000 m2’lik alanın
yeye ait toplam 35.000 m2’lik arazi
satışını gerçekleştirmek.
parçalarının satışını gerçekleştirmek.

1.7. İlçedeki tüm binaların numarataj
bilgilerini 2011 yılı sonuna kadar
güncellemek.

2.2. 2014 yılı sonuna kadar her
mahallede bir adet prestij yol düzenlemesini gerçekleştirmek.

2. Yaşanabilir ve güvenli bir kent
ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek.
2.3. 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki
yol ağının %30’unun asfalt kaplamasını ve tretuvar alanının %30’unu
yenileyerek hizmet standartlarını
yükseltmek.
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STRATEJİK HEDEF

1.7.1. 2011 yılı sonuna
kadar tüm binaların numaratajını tamamlamak.

2.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 mahallede
prestij yol düzenlemesi
gerçekleştirmek.

2.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar asfalt kaplama yolların %6’sını yenilemek.

2.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar tretuvar alanının
%6’sını yenilemek.

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

1

Yeni inşa edilen
yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)

1.500

3.100

207

1

Bakımı yapılan
asfalt yol alanı
(m2)

80.000

110.120

138

2

Bakımı yapılan
sokak sayısı

800

895

112

1

Bakımı yapılan
tretuvar alanı (m2)

100.000

98.819

99

2

Bakımı yapılan
sokak sayısı

730

1.000

137

1

Bakımı yapılan
yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)

50.000

57.800

116

2

Bakımı yapılan
ızgara/baca sayısı

8.000

8.919

111

1

Yapı denetimlerinde eksiklik tespit
edilen inşaat
oranını indirmek

%3

%3

100

1

İnşaat sahipleriyle
yapılan toplantı
sayısı

4

4

100

2

Toplantılara katılan toplam inşaat
sahibi sayısı

50

250

500

3

5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranı

%60

%75

125

1

Toplantı sayısı

3

0

0

2

Toplantılara
katılan vatandaş
sayısı

500

0

0

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

2.4. Her yıl en az 1.500 m. yeni
yağmur suyu kanalı inşası gerçekleştirmek.

2.4.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1.500 m. yağmur
suyu kanalı inşa etmek.

2.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 80.000 m2’lik
asfalt yol bakımı gerçekleştirmek.
2.5. Her yıl 80.000 m asfalt yol ve
100.000 m2 tretuvar alanının bakımını
gerçekleştirerek hizmet standardını
iyileştirmek.
2.5.2. 2011 yılı sonuna
kadar 100.000 m2’lik tre2

2. Yaşanabilir ve güvenli bir kent
ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek.

tuvar alanının bakımını
gerçekleştirmek.

2.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 50 km yağmur
2.6. Her yıl 50 km yağmur suyu kanalı suyu kanalı ve 8.000
ve 8.000 adet ızgara/bacanın bakım adet ızgara/bacanın
bakım onarımını gerçekleştirmek.

3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin
bina inşaatı sırasında yapı denetim
firmaları ile koordinasyonunu daha
etkin hale getirmek.

3. Depreme dayanıklı, imar planlarına
uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın
gelişmesini sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal süre
olan 5 yıl içinde iskân belgesi alma
oranını 2014 yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar yapı denetimlerinde eksiklik tespit edilen
inşaat oranını %3’e
indirmek.

3.3.1. Yeni inşaatlarda
yasal süre olan 5 yıl
içinde iskân belgesi alma
oranını 2011 yılı sonuna
kadar %60’a çıkarmak.

3.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar deprem konusunda
bilgilendirme amaçlı 3
toplantı gerçekleştirmek.

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

3.5. Tüm mahallelerde, dış cephesi
3. Depreme dayanıklı, imar planlarına İstanbul İmar Yönetmeliği’ne aykırı
uygun ve ruhsata dayalı yapılaşmanın durumda olan binaların %90’ının
gelişmesini sağlamak.
iyileştirmesini 5 yıl içinde sağlayarak
ilçenin estetik görünümü geliştirmek.

4.1. Kişi başına düşen aktif yeşil alan
miktarını 2014 yılı sonuna kadar %10
arttırmak.

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

1

Dış cephe iyileştirmesi yapılacak
bina sayısı

700

1.385

198

2

Dış cephe iyileştirmesi tamamlanmış
bina oranı

%100

%198

198

1

Kişi başına düşen
aktif yeşil alan
(m2)

0,47

0,47

100

1

Ana arter sayısı

41

66

2

Peyzaj düzenlemesi tamamlanan
arter sayısı

1

1

100

3

Düzenlenen yeşil
alan (m2)

6.841

330

5

1

Peyzaj düzenlemesi tamamlanan
refüj sayısı

5

9

180

2

Düzenlenen yeşil
alan miktarı (m2)

6.300

2.044

32

4.5.1. 2011 yılında 1 adet
meyve bahçesi peyzajına
sahip park yapmak.

1

Meyve Bahçesi
İnşası

1

1

100

4.5.2. 2011 yılı sonuna
kadar 1 adet meyve
bahçe peyzajına sahip
park yapmak.

1

Meyve Bahçesi
Peyzajını Düzenlemek

1

1

100

4.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 10 adet fitness
alanı oluşturmak

1

Yenilenen Fitness
alanı sayısı

10

13

130

3.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 700 binanın dış
cephesinin iyileştirilmesini sağlamak.

4.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar kişi başına düşen
aktif yeşil alan miktarını 0,47 m2 düzeyine
çıkarmak.

4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj
düzenlemesini gerçekleştirmek.

4. Yaşanabilir, standartları yüksek,
sosyal ve kültürel amaçlara uygun,
kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak.

4.4. İlçedeki tüm kavşakların peyzaj
düzenlemesini 2014 yılı sonuna kadar
tamamlamak.

4.5. Meyve ağaçları peyzajına sahip
5 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar
hizmete açmak.

4.6. Temalı ve hobi özelliğine sahip
4 adet parkı 2014 yılı sonuna kadar
hizmete açmak.
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4.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 ana arterin
peyzaj düzenlemesini
gerçekleştirmek.

4.4.1. 2011 yılı sonuna
kadar 5 adet refüjün
peyzaj düzenlemesini
yapmak.

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

4.7. 2014 yılı sonuna kadar 14 yeni
semt parkı hizmete açmak.

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

4.7.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet semt parkı
yapmak.

1

2010 yılından itibaren İnşa edilen
semt parkı sayısı

6

6

100

4.7.2. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet yeni semt
parkı hizmete açmak

1

Yenileme Yapılan
Semt Parkı Adedi

3

3

100

1

Yenilenen toplam
park sayısı

5

5

100

2

Yenilenen park
alanı (m2)

8.500

9.610

113

1

Revize edilen semt
parkı sayısı

3

4

133

1

Bakım ve onarımı
yapılan semt parkı
sayısı

10

16

160

2

Bakım onarım
yapılan yeşil alan
(m2)

2.500

3.317

133

1

Bakım ve onarımı
yapılan yeşil alan
(m2)

2.886.457

2.886.457

100

2

Budama yapılan
ağaç sayısı (adet)

4.413

1.525

35

3

Sulaması yapılan
yeşil alan (m2)

127.387

192.252

151

4

Sulaması yapılan
ağaç sayısı (adet)

30.438

49.702

163

1

Dikilen ağaç sayısı

1.500

4.284

286

2

Dikilen çiçek sayısı

500.000

625.016

125

4.8.2. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet parkı revize
etmek

4.10.1. 2011 yılı sonuna
kadar 10 adet parkın
bakım ve onarımını
gerçekleştirmek.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını sürekli
iyileştirmek.
4.10.2. 2011 yılı sonuna
kadar mevcut yeşil alanların bakım ve onarımını
yapmak.

4.12. İlçedeki yeşil alanlara her yıl
1.500 adet ağaç dikimi ve 500.000
adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirmek.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

NO

4.8.1. 2011 yılı sonuna kadar 3 adet parkı tümüyle
4.8. 2014 yılı sonuna kadar mevcut 10 yenilemek.
semt parkının tüm alt ve üst yapısının
yenilenmesini gerçekleştirmek.

4. Yaşanabilir, standartları yüksek,
sosyal ve kültürel amaçlara uygun,
kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak.

PERFORMANS

PERFORMANS HEDEFİ

4.12.1. Yeşil alanlara 2011
yılı sonuna kadar 1.500
adet ağaç dikimi ve
500.000 adet mevsimlik
çiçek dikimi gerçekleştirmek.

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)
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PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

1

40.000

55.471

139

2

Konut ve işyerlerine dağıtılan
ayrıştırma poşeti
sayısı

40.000

132.460

331

3

Konut ve işyerlerine dağıtılan
bilgilendirme
broşürü sayısı

40.000

55.471

139

1

Kaynağında ayrıştırılan ambalaj atık
oranı

%15

%15

100

2

Dağıtılan ambalaj
atık kutusu sayısı

2.000

2.699

135

1

İmalat atıkları
uzaklaştırma
programına alınan
işyeri sayısı

830

880

106

1

Şikâyetlere ortalama müdahale
zamanı (Gün)

2

2

100

2

Şikâyetlere müdahale oranı

%100

%100

100

5.6.1 . 2011 yılı sonuna
kadar bitkisel atık yağ
üreten işyerlerinden
190’ının bitkisel atık yağ
uzaklaştırma programına
dâhil edilmesini sağlamak.

1

Bitkisel atık
uzaklaştırma sözleşmesi yaptırılan
işyeri sayısı

190

204

107

5.8.1 . 2011 yılı sonuna
5.8. Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli kadar 20 bin ilk ve orta
okul öğrencisine çevre bilincinin aşı- dereceli okul öğrencisine
lanması için eğitim düzenlemek.
çevre bilinci eğitimi
vermek.

1

Eğitim verilen okul
sayısı

10

10

100

5.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 40.000 konut ve
işyerinde katı atıkların
yerinde ayrıştırılması
çalışmalarını başlatmak.

5.2. İlçede ortaya çıkan ambalaj
atığının kaynağında ayrıştırılarak
uzaklaştırılması oranını 2014 yılı
sonuna kadar %50’ye çıkarmak.

5.2.1 . İlçede ortaya
çıkan ambalaj atığının
kaynağında ayrıştırılarak
uzaklaştırılması oranını
2011 yılı sonuna kadar
%15’e çıkarmak.

5.3. Gayrisıhhî işyerlerinin tamamını
2014 yılı sonuna kadar imalat atıkları
uzaklaştırma programı kapsamına
dâhil etmek

5.3.1. İmalat atığı üreten
gayrisıhhî işyerlerinden
830’unu 2011 yılı sonuna
kadar imalat atıkları
uzaklaştırma programına
dâhil etmek.

5.5.1. 2011 yılı sonuna
5.5. İlçe gürültü haritası çalışmalarını kadar vatandaşların
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
gürültü kirliliği ile ilgili
ve gürültü kirliliği denetimlerini daha şikâyetlerinin %100’ünüetkin yürütmek.
ne ortalama 2 gün içinde
müdahale etmek.

5.6. Bitkisel atık yağ üreten
işyerlerinin %80’ini 2014 yılı sonuna
kadar bitkisel atık yağ uzaklaştırma
programına dâhil etmek.
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NO

Atık ayrıştırması
hakkında bilgilendirme yapılan
konut ve işyeri
sayısı

5.1. Ambalaj Atığı Uygulama Planı
doğrultusunda katı atıkların yerinde
ayrıştırılması çalışmalarını 2014
yılı sonuna kadar tüm mahallelere
yaygınlaştırmak.

5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir
çevre ortamı oluşturmak.

PERFORMANS HEDEFİ

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

5.8.1 . 2011 yılı sonuna
5.8. Her yıl 20 bin ilk ve orta dereceli kadar 20 bin ilk ve orta
okul öğrencisine çevre bilincinin aşı- dereceli okul öğrencisine
lanması için eğitim düzenlemek.
çevre bilinci eğitimi
vermek.
5. Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir
çevre ortamı oluşturmak.

5.9. Her yıl “çevre” konulu 10 adet
ödüllü yarışma düzenlemek.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2

Eğitim verilen
öğrenci sayısı

1

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

18.344

92

Düzenlenen ödüllü
yarışma sayısı

10

10

100

1

Düzenlenen etkinlik sayısı

7

7

100

1

Giyim ihtiyacı
karşılanan yetim
sayısı

1.000

1.300

130

1

Düğünü yapılan
çift sayısı

50

30

60

1

Gıda yardımında
bulunulan aile
sayısı

12.000

12.000

100

7.1.4. 13 bin ihtiyaç sahibi
aileye kömür dağıtımı
yapmak.

1

Kömür dağıtılan
aile sayısı

13.000

13.000

100

7.1.5. 2 bin kişiye Hayır
Çarşısı’ndan giyim yardımı yapmak.

1

Giyim yardımı
yapılan kişi sayısı

2.000

3.186

159

7.1.6. Barınmaya ihtiyacı
olan yaklaşık 800 aileye
barınma yardımında
bulunmak.

1

Barınma yardımı
yapılan aile sayısı

800

1.267

158

7.1.7. Ev eşyası ihtiyacı
olan yaklaşık 120 aileye
muhtelif eşya yardımında
bulunmak.

1

Muhtelif eşya
yardımı yapılan
aile sayısı

120

220

183

7.1.8. 6.000 öğrenciye
çanta ve kırtasiye
malzemesi yardımında
bulunmak.

1

Çanta ve kırtasiye
malzemesi dağıtılan öğrenci sayısı

6.000

6.000

100

1

Gerçekleştirilen
ziyaret sayısı

52

52

100

5.9.1. “Çevre” konulu
10 adet ödüllü yarışma
düzenlemek.

7.1.1. 1.000 yetim
çocuğun giyim ihtiyacını
karşılamak.
7.1.2. Yuva kurmaya
karar verip de maddi
imkânsızlıklar nedeniyle
evlenemeyen 50 çiftin
ev eşyasını temin etmek,
nikâhını kıymak ve
düğünlerini yapmak.
7.1.3. 12 bin aileye birer
defa gıda yardımında
bulunmak.

7. Özürlülerin ve sosyal desteğe
muhtaç diğer kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

PERFORMANS

20.000

5.10.1. “Çevre Haftası”
5.10. Her yıl “Çevre Haftası Etkinlikle- kapsamında 7 etkinlik
ri” düzenlemek.
(panel, yürüyüş, tiyatro
vb.) düzenlemek.

7.1. Yoksul, muhtaç, yetim, yaşlı,
öğrenci ve benzeri kesimleri sosyal
yardımlarla desteklemek.

NO

7.2.1. Haftada bir kez
7.2. Yaşlı ve özürlüleri ziyaret ederek yaşlı, hasta veya özürlü
sorunlarını yerinde tespit etmek.
vatandaşları ziyaret
etmek.
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7. Özürlülerin ve sosyal desteğe
muhtaç diğer kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

8. Çocuklar, gençler ve aile
kurumuna yönelik sosyal mekânları
geliştirmek.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

PERFORMANS HEDEFİ

7.3. 2014 yılı sonuna kadar özürlü
vatandaşlarımızın meslek edinmelerini
sağlayacak en az 10 branşta meslek
edindirme kursu açmak.

7.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar özürlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağlayacak 2 branşta
meslek edindirme kursu
açmak.

1

Açılan meslek
edindirme kursu
branş sayısı

2

12

600

7.4. Meslek edinmiş özürlülerin
ürettiklerini satabilecekleri bir çarşıyı 2010 yılı sonuna kadar hizmete
açmak.

7.4.1. Meslek edinmiş
özürlülerin ürettiklerini
satabilecekleri bir çarşıyı
2011 yılı sonuna kadar
hizmete açmak.

1

Açılan çarşı sayısı

1

0

0

7.5. Özürlü vatandaşlarımızın ve
ailelerinin moral ve motivasyonlarının
yükseltilmesi için yılda en az 4
organizasyon düzenlemek.

7.5.1. Özürlü vatandaşlarımızın ve ailelerinin
moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi
için 4 organizasyon
düzenlemek.

1

Düzenlenen organizasyon sayısı

4

5

125

7.6. Her yıl toplu nikâh töreni
düzenlemek.

7.6.1. Toplu nikâh töreni
düzenlemek.

1

Düzenlenen toplu
nikâh sayısı

1

1

100

7.7.1. 2011 yılı sonuna
7.7. AB fonlarından yararlanmak ama- kadar AB fonlarından
cıyla özürlülere yönelik olarak 2014
yararlanmak amacıyla
yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak. özürlülere yönelik olarak
1 proje hazırlamak.

1

Hazırlanan proje
sayısı

1

2

200

8.3. Büyükşehir belediyesi ile işbirliği 8.3.1. 2011 yılı sonuna
içinde 2014 yılı sonuna kadar 3 adet kadar 1 adet gençlik
gençlik merkezini hizmete açmak.
merkezi yapmak.

1

Yapılan Gençlik
Merkezi Adedi

1

0

0

1

İnşa edilen sağlık
ocağı sayısı

1

3

300

2

Sağlık ocağı kullanım alanı (m2)

420

750

179

1

Acil sağlık ihtiyacı
karşılananların
oranı

%100

%100

100

2

Yardım yapılan kişi
sayısı

500

4.817

963

9.1. 2014 yılı sonuna kadar 6 adet
sağlık ocağı yaparak vatandaşın
yerinde sağlık hizmeti almasını
desteklemek.

9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu,
önleyici ve denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.
9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için
belediyeye yardım için başvuran
vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını
karşılamak.
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PERFORMANS

STRATEJİK HEDEF

NO

9.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 sağlık ocağı
yapmak.

9.3.1. Sosyal güvencesi
olmadığı için belediyeye
yardım için başvuran
vatandaşların tamamının
acil sağlık ihtiyaçlarını
karşılamak.

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu,
önleyici ve denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

3

Kişi başına
ortalama yardım
maliyeti

700 TL

414 TL

59

1

Verilen eğitim
semineri sayısı

6

6

100

1

İlköğretim 6, 7,
8. sınıf ve lise
öğrencilerinin
toplam sayısı

67.000

5.000

7,46

2

Sigara, alkol ve
madde bağımlılığı
ile ilgili bilgilendirme semineri
verilen öğrenci
oranı

%100

7,46%

7,46

10.1.1. İlçedeki gayrisıhhî
işyerlerinin 2011 yılı sonuna kadar en az yarısını
1 kere denetlemek.

1

Denetlenen
gayrisıhhî işyeri
oranı

%50

%56

112

10.1.2. Çağdaş yöntem
ve teknikler kullanarak
sıhhi işyerlerini 1 kere
denetime tabi tutmak.

1

En az bir kez
denetlenen işyerlerinin oranı

%100

%100

100

1

Ruhsatlı gayrisıhhî
işyeri oranı

%14

%16,30

116,43

1

Ruhsatlı sıhhi
işyeri oranı

%85

%81,30

95,65

1

Gıda üretimi ve
satışı yapan işyeri
sayısı

670

670

2

En az iki kez
denetlenen gıda
üretimi ve satışı
yapan işyerlerinin
oranı

%100

%100

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için
belediyeye yardım için başvuran
vatandaşların acil sağlık ihtiyaçlarını
karşılamak.

9.3.1. Sosyal güvencesi
olmadığı için belediyeye
yardım için başvuran
vatandaşların tamamının
acil sağlık ihtiyaçlarını
karşılamak.

9.4. Vatandaşların sağlık bilincinin
geliştirilmesi amacıyla her yıl en az
6 eğitim seminerinin düzenlenmesini
sağlamak.

9.4.1. Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi
amacıyla 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini
sağlamak.

9.6. Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf
ve lise öğrencilerine sigara, alkol ve
madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlemek.

10.1. Çağdaş yöntem ve teknikler
kullanarak işyerlerini her yıl en az 1
kere denetime tabi tutmak.

9.6.1. İlköğretim 6, 7, 8.
sınıf ve lise öğrencilerinin tümüne sigara, alkol
ve madde bağımlılığı
ile ilgili bilgilendirme
semineri düzenlemek.

10.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar gayrisıhhî işyerleri
içinde ruhsatlı işyeri
10. İlçe halkının sağlık, esenlik ve
10.2. Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlan- oranını %14’e çıkarmak.
huzurunu korumak amacıyla denetim- dırılması çalışmalarını etkin biçimde
10.2.2. 2011 yılı sonuna
leri etkin biçimde yürütmek.
yürütmek.
kadar sıhhi işyerleri
içinde ruhsatlı işyeri
oranını %85 düzeyinde
tutmak.

10.3. Gıda üretimi ve satışı yapan
işyerlerini her yıl en az 2 kez
denetlemek.

10.3.1. Gıda üretimi ve
satışı yapan işyerlerini
en az 2 kez denetlemek.

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

100
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PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

1

Bilgisayarla
donatılan ekip
otolarının oranı

%100

%30

30

1

Vatandaşların
zabıta hizmetlerinden memnuniyet
oranı

%68

%71,60

105

1

Sabit Pazar yeri
sayısı

2

1

50

2

Sabit Pazar yeri
alanı (m2)

6.000

5.600

93

11.2. Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaşmasını
sağlamak.

11.2.1. 2011 yılı içerisinde
kültür-sanat alanında
250 etkinlik (sinema,
şiir, tiyatro, konferans,
seminer, panel, konser,
sergi, gezi) düzenlemek.

1

Düzenlenen etkinlik sayısı

250

297

119

11.3. 2014 yılı sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek.

11.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 uluslararası sempozyum düzenlemek.

1

Düzenlenen uluslararası sempozyum
sayısı

1

0

0

11.4.1. Sosyal, kültürel,
sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini
teşvik etmek amacıyla
5 ayrı konuda ödüllü
yarışma düzenlemek.

1

Düzenlenen ödüllü
yarışma sayısı

5

5

100

1

Yaz Spor Okulu’na
katılan öğrenci
sayısı

10.000

11.200

112

2

İzcilik Kampı’na
katılan öğrenci
sayısı

800

1.250

156

3

Gençlik Yaz
Kampı’na katılan
öğrenci sayısı

600

600

100

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

10.4.1. 2011 yılı sonuna
kadar ekip otolarının
10.4. 2011 yılı sonuna kadar tüm ekip
%100’ünü bilgisayarla
otolarını bilgisayarla donatarak denedonatarak denetim
tim hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
hizmetlerinin etkinliğini
artırmak.
10.5. Vatandaşların zabıta hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı
10. İlçe halkının sağlık, esenlik ve
huzurunu korumak amacıyla denetim- sonuna kadar %80’e çıkarmak.
leri etkin biçimde yürütmek.

10.5.1. Vatandaşların
zabıta hizmetlerinden
memnuniyet düzeyini
2011 yılı sonuna kadar
%68’e çıkarmak.

10.6. Cadde ve sokaklarda kurulan
mevcut semt pazarlarının tamamının
2014 yılı sonuna kadar yeni yapılacak
sabit pazaryerlerine taşınmasını
sağlamak.

11. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak.

10.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 2 adet sabit pazar
yeri yapmak.

11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşvik
etmek amacıyla her yıl 5 ayrı konuda 11.4.2. 10.000 ilköğretim
ödüllü yarışma düzenlemek.
öğrencisine yaz spor
okulu, 800 öğrenciye
izcilik kampı ve 600
öğrenciye Gençlik Yaz
Kampı düzenlemek.
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NO

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

PERFORMANS HEDEFİ

NO

11.5. Her yıl eğitim, kültür, sanat,
sosyal ve mesleki içerikli en az 10
yayın yapmak.

11.5.1. Eğitim, kültür,
sanat, sosyal ve mesleki
içerikli 10 yayın yapmak.

1

Yapılan yayın
sayısı

10

17

170

11.6.1. Ramazan ayı boyunca 50 kültür ve sanat
11.6. Her yıl Ramazan ayı boyunca külprogramı (konferans,
tür ve sanat programları düzenlemek.
panel, seminer, konser
vb.) düzenlemek.

1

Düzenlenen
program sayısı

50

54

108

1

1

100

11. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak.

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

11.7. Her yıl kültür ve sanatla ilgili bir
Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve
uygulamak.

11.7.1. Kültür ve sanatla
ilgili bir Avrupa Birliği
Projesi hazırlamak ve
uygulamak.

1

Hazırlanan ve
uygulanan Avrupa
Birliği Projesi
sayısı

11.8. Ailenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl seminerler
düzenlemek.

11.8.1. Ailenin korunması ve geliştirilmesi
amacıyla 7 konuda ve
7 ayrı mekânda iki kez
seminerler düzenlemek.

1

Düzenlenen
seminer sayısı

98

317

323

1

İnşa edilen okul
sayısı

1

1

100

2

nşa edilen derslik
sayısı

32

20

63

1

Bilgi evi sayısı

4

4

100

12.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar 22 mahalle konağına kameralı güvenlik
sistemi kurmak.

1

Kameralı güvenlik
sistemi kurulan
mahalle konağı
sayısı

22

22

100

12.3.3. 2011 yılı sonuna
kadar 4 bilgi evi hizmete
açarak öğrencilerin
bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak.

1

Toplam Bilgi Evi
sayısı

8

7

88

12.4.1. Kütüphaneler
Haftası’nda okuma yarışması düzenlemek.

1

Düzenlenen okuma
yarışması sayısı

1

1

100

1

Düzenlenen kitap
okuma pikniği
sayısı

1

0

0

1

Kütüphaneye
Verilecek Kitap
Adedi

2.000

2.200

110

12.1. 2011 yılı sonuna kadar hayırsever
vatandaşlarla işbirliği halinde toplam
88 derslikli 3 yeni okul yapmak ve
12.1.1. 2011 yılı sonuna
4 okula kapalı spor salonu inşasını
kadar 1 adet okul yapmak
gerçekleştirerek eğitim seviye ve
kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak.
12.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 4 adet bilgi evi
yapmak.

12. İlçenin eğitim düzeyi ve
kalitesinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak.

PERFORMANS

STRATEJİK HEDEF

12.3. 2014 yılı sonuna kadar 24 adet
bilgi evi hizmete açarak öğrencilerin
bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak.

12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma 12.4.2. Kitap okuma
kültürünün geliştirilmesine yönelik
pikniği düzenlemek.
çalışmalar yapmak.
12.4.3. Kütüphanelere
2.000 yeni kitap satın
almak.

57

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

STRATEJİK AMAÇ

12. İlçenin eğitim düzeyi ve
kalitesinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak.

13. Halkın yönetime etkin katılmasını
sağlamak.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

PERFORMANS HEDEFİ

NO

12.5. Her yıl gençlere yönelik meslek
edindirme kursu düzenlemek.

12.5.1. Gençlere yönelik
meslek edindirme kursu
düzenlemek.

1

Düzenlenen
meslek edindirme
kursu sayısı

1

2

200

12.6. Mahalle konaklarından yararlananların sayısını 2014 yılı sonuna
kadar %25 artırmak.

12.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar mahalle konaklarından yararlananların
sayısını %4,5 artırmak.

1

Mahalle konaklarından yararlananların artış oranı

%4,5

%9%

200

1

Afet gönüllüsü
oluşturulan mahalle sayısı

2

2

100

2

Eğitim verilen
toplam gönüllü
sayısı

40

60

150

12.7.1. Doğal afetlere
karşı ilçe halkının bilinç12.7. Doğal ve tabii afetlere karşı ilçe
lendirilmesi amacıyla
halkının bilinçlendirilmesi amacıyla
2011 yılı sonuna kadar 1
2014 yılı sonuna kadar 6 mahalle komahalle konağında 20
nağında afet gönüllüleri oluşturmak.
afet gönüllüsüne eğitim
vermek.

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

13.1. Her yıl muhtarlar, sivil toplum
kuruluşları ve kamu kurumları
temsilcilerinin katıldığı, ilçenin gelişmesiyle ilgili 4 istişare toplantısı
gerçekleştirmek.

13.1.1. Muhtarlar, sivil
toplum kuruluşları ve
kamu kurumları
temsilcilerinin katıldığı,
ilçenin gelişmesiyle
ilgili 2 istişare toplantısı
gerçekleştirmek.

1

Gerçekleştirilen
istişare toplantısı
sayısı

2

0

0

13.2. Her yıl mahallelerin tümünde
“Halk Meclisi” toplantıları düzenlemek.

13.2.1. Mahallelerin
tümünde “Halk Meclisi”
toplantıları düzenlemek.

1

Halk Meclisi toplantısı düzenlenen
mahalle sayısı

22

0

0

13.3. Yaşlılar, kadınlar, gençler,
çocuklar ve site yöneticileri ile belediye arasındaki işbirliğini arttırmaya
yönelik her yıl program düzenlemek.

13.3.1. Yaşlılar, kadınlar,
gençler ve çocuklara
yönelik 4 program
düzenlemek.

1

Düzenlenen
program sayısı

4

4

100

13.4.1. Belediye-mahalle
işbirliği çerçevesinde
muhtarlarla 2 ayda bir
toplantı gerçekleştirmek.

1

Gerçekleştirilen
toplantı sayısı

6

6

100

13.4.2. Her hafta Salı
günleri Başkanla vatandaşları halk görüşmesinde buluşturmak.

1

Gerçekleştirilen
halk görüşmesi
sayısı

49

52

106

13.5.1. Çocuk, gençlik,
izcilik, çevre ve hanımlarla ilgili birer şura
düzenlemek.

1

Düzenlenen şura
sayısı

5

5

100

13.4. Belediye-mahalle işbirliği
çerçevesinde muhtarlarla 2 ayda bir
toplantı gerçekleştirmek.

13.5. Çocuk, gençlik, izcilik, çevre
ve hanımlarla ilgili her yıl birer şura
düzenlemek.
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2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

14.4. Memur ve sözleşmeli personele
her yıl ortalama 10 saat hizmet içi
eğitim vermek.

PERFORMANS HEDEFİ

NO

15. Belediyenin mali kapasitesini
güçlendirmek.

15.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar gelir ve giderlerde
bütçe gerçekleşme
oranını %90’ın üstünde
tutmak.

15.2.1. Birimler arası ko15.2. Birimler arası koordinasyoordinasyonu sağlayarak
nu sağlayarak tahakkuk-tahsilât
tahakkuk-tahsilât oranını
oranını 2014 yılı sonuna kadar %90’a
2011 yılı sonuna kadar
çıkarmak.
%70’e çıkarmak.

15.5. E-belediyecilik kapsamında
yapılan ödemelerin toplam ödemeler
içindeki payını 2014 yılı sonuna kadar
%8’den %15’e çıkarmak.

15.5.1. E-belediyecilik
kapsamında yapılan
ödemelerin toplam
ödemeler içindeki payını
2011 yılı sonuna kadar
%4’e çıkarmak.

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

1

10 Saat

12,50 Saat

125

2

Personelin hizmet
içi eğitimlerle ilgili
memnuniyet oranı

%75

%88

117

1

Personelin temizlik
hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranı

%76

%74

97

2

Personelin yemek
hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranı

%72

%60

83

1

Gelir gerçekleşme
oranı

%90

%100

111

2

Gider gerçekleşme
oranı

%90

%99

110

1

Devreden
tahakkuk-tahsilât
oranı

%70

%88

126

1

E-belediyecilik
kapsamında
yapılan ödemelerin
toplam ödemeler
içindeki payı

%4

%4

100

14. Belediyenin fiziki mekânlarını
iyileştirerek ve çalışanların niteliğini
ve motivasyonunu artırarak hizmet
kalitesini yükseltmek.

15.1. 2014 yılı sonuna kadar bütçe
gerçekleşme oranını %90’ın üstünde
tutmak.

2011 YILI

GÖSTERGESİ

Memur ve sözleşmeli personel
başına düşen hizmeti içi eğitimin
ortalama süresi

14.4.1. Memur ve sözleşmeli personele ortalama
10 saat hizmet içi eğitim
vermek.

14.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar personelin temizlik
14.5. Personelin temizlik ve yemek
hizmetlerine ilişkin memhizmetlerine ilişkin memnuniyet
nuniyet oranını %76’ya
oranını 2014 yılı sonuna kadar %80’e
ve yemek hizmetlerine
çıkarmak.
ilişkin memnuniyet oranını %72’ye çıkarmak.

PERFORMANS
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STRATEJİK AMAÇ

15. Belediyenin mali kapasitesini
güçlendirmek.

HEDEF

2011 YILI

PERFORMANS

1

Elektrik tüketim
düşürme oranı

%4

%4

100

15.6. Hizmet binalarındaki elektrik,
su ve doğalgaz tüketimini 2014 yılı
sonuna kadar %20 düşürmek.

15.6.1. Belediye hizmet
binasındaki elektrik, su
ve doğalgaz tüketimini
2011 yılı sonuna kadar
%4 düşürmek.

2

Su tüketim düşürme oranı

%4

%4

100

3

Doğalgaz tüketim
düşürme oranı

%4

%4

100

16.1. 2010 yılı sonuna kadar Bağcılar
Şehir Rehberi’ni hazırlamak.

16.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar Bağcılar Şehir
Rehberi’ni hazırlamak.

1

Hazırlanan şehir
rehberi sayısı

1

0

0

16.2. Halkın ve personelin beklenti
ve memnuniyet derecesini ölçmek
amacıyla yılda 2 kez anket çalışması
yapmak.

16.2.1. Halkın ve
personelin beklenti ve
memnuniyet derecesini
ölçmek amacıyla 2 kez
anket çalışması yapmak.

1

Yapılan anket
çalışması sayısı

2

2

100

16.5.1. Yerel yönetimlerle ilgili 1 fuara katılıp
belediye hizmetlerini
tanıtmak.

1

İştirak edilen fuar
sayısı

1

3

300

16.5.2. Halkımızdan
10.000 kişinin hizmet
mekânlarımızı yerinde
görmelerini sağlamak.

1

Hizmet
mekânlarını
yerinde gören kişi
sayısı

10.000

10.000

100

16.5.3. Özel gün ve
haftalara yönelik 5 adet
program düzenlemek.

1

Düzenlenen
program sayısı

5

5

100

1

Kurum dijital arşivinin ile doküman
yönetim sistemine
entegrasyon oranı

%100

%95

95

1

Yönetim Bilgi
Sistemindeki (YBS)
uygulama yazılımı
sayısı

30

30

2

Web tabanlı YBS
uygulama yazılımı
sayısı

30

27

16.5. Yerel yönetimlerle ilgili en az
1 fuara katılıp belediye hizmetlerini
tanıtmak.

17.1.1. 2011 yılı sonuna kadar kurum arşivi yazılımı
ile doküman yönetim sisteminin entegrasyonunu
sağlamak.
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2011 YILI

GÖSTERGESİ

PERFORMANS HEDEFİ

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırarak
belediye hizmet ve faaliyetlerini
daha etkin duyurmak.

17. Kurum içerisinde bilgiye dayalı
yönetişim sistemini geliştirmek.

PERFORMANS

STRATEJİK HEDEF

17.1. Kurum arşivinin tamamını
2014 yılı sonuna kadar dijital arşiv
sistemine entegre ederek bilgisayar
ortamında takibini sağlamak.

17.1.2. 2011 yılı sonuna
kadar kurum içinde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) yazılımlarının
%100’ünü web tabanlı
hale dönüştürmek.

NO

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

90

2011 FAALiYET
RAPORU
STRATEJİK AMAÇ

PERFORMANS

2011 YILI

GÖSTERGESİ

HEDEF

3

Web tabanlı YBS
uygulama yazılım
oranı

%100

%90

90

1

Dijital ortamda
yapılan yazışma
oranı

%100

%90

90

2

Dijital ortamda
yazışma yapan
birim sayısı

18

16

89

1

Yazışmalarını
Standart Dosya
Planına göre
yapan birim oranı

%100

%100

100

18.2. 2010 yılından itibaren yerel
yönetimler konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi Gazete’de
yayınlanmasını takip eden 1 iş günü
içerisinde ilgili birime göndermek.

18.2.1. Yerel yönetimler
konusunda yapılan
mevzuat değişikliklerini
Resmi Gazete’de yayınlanmasını takip eden 1
iş günü içerisinde ilgili
birime göndermek.

1

Yerel yönetimler
konusunda Resmi
Gazete’de yayınlanan mevzuat değişiklikleri içerisinde
ilgili birimlere 1 iş
gününde gönderilenlerin oranı

%100

%100

100

18.3. Hukuki konularda birimler
arasındaki koordinasyonu sağlamak
amacıyla toplantılar düzenlemek.

18.3.1. Hukuki konularda
birimler arasındaki
koordinasyonu sağlamak
amacıyla her ay bir
toplantı düzenlemek.

1

Düzenlenen
toplantı sayısı

12

24

200

1

3 iş günü içerisinde cevaplandırılan
görüş ve hukuki
mütalaa oranı

%100

%100

100

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

17.1. Kurum arşivinin tamamını
2014 yılı sonuna kadar dijital arşiv
sistemine entegre ederek bilgisayar
ortamında takibini sağlamak.

17.1.2. 2011 yılı sonuna
kadar kurum içinde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) yazılımlarının
%100’ünü web tabanlı
hale dönüştürmek.

17. Kurum içerisinde bilgiye dayalı
yönetişim sistemini geliştirmek.
17.2. Resmi evrakların dijital ortamda
elektronik belge olarak üretilmesini
sağlayacak Doküman Yönetim Sistemini 2013 yılı sonuna kadar hizmete
sokmak.

17.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar kurum içi
yazışmaların %100’ünün
doküman yönetim sistemi
kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilmesini
sağlamak.

18.1.1. 2011 yılı sonuna
18.1. 2010 yılı sonuna kadar bütün bi- kadar bütün birimlerin
rimlerin yazışmalarını Standart Dosya yazışmalarını Standart
Planına göre yapmalarını sağlamak.
Dosya Planına göre
yapmalarını sağlamak.

2011 YILI

PERFORMANS

GERÇEKLEŞEN YÜZDESİ (%)

18. Hukuk ve yazışma alanında iletişimi ve bilgi paylaşımını geliştirmek.

18.4.1. Belediye başkanı
ve diğer birimlerden
18.4. Belediye başkanı ve diğer birimgelen çeşitli konulardaki
lerden gelen çeşitli konulardaki görüş
görüş ve hukuki mütalaa
ve hukuki mütalaa taleplerini en geç
taleplerini en geç 3 iş
3 iş günü içerisinde cevaplandırmak.
günü içerisinde cevaplandırmak.
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PERFORMANS SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
2011 YILI STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEF İLE
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİN DAĞILIMI
2011 Yılı

Adet

Stratejik Alan

6

Stratejik Amaç

17

Stratejik Hedef

80

Performans Hedef

105

Faaliyet / Proje

112

Uygulama Adımı

592

Performans Göstergesi

150

2011 yılı Performans Programına göre, 6 adet stratejik alan, 17 adet stratejik amaç, 80 adet stratejik
hedef, 105 adet performans hedefi, 112 adet faaliyet/proje, 592 adet uygulama adımı ve 150 adet
performans göstergesi bulunmaktadır.
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2011 FAALiYET
RAPORU
2011 YILI PERFORMANS HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Planlanan Adet

Gerçekleşen

Gerçekleşmeyen

Gerçekleşme Oranı

105

97

8

%92,38

Planlanan 105 adet Performans hedefinin 97’si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %92,38 olarak
görülmektedir.

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Planlanan Adet

Gerçekleşen

Gerçekleşmeyen

Gerçekleşme Oranı

150

142

8

%94,67

Planlanan 150 adet performans göstergesinin 142 adedi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %94,67
olarak görülmektedir.

2011 YILI FAALİYET/PROJELERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI
Planlanan Adet

Gerçekleşen

Gerçekleşmeyen

Gerçekleşme Oranı

112

104

8

%92,86

Planlanan 112 adet Faaliyet/Projenin 104 adedi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %92,86 olarak
görülmektedir.

2011 YILI UYGULAMA ADIMLARININ GERÇEKLEŞME ORANLARI
Planlanan Adet

Gerçekleşen

Gerçekleşmeyen

Gerçekleşme Oranı

592

568

24

%95,95

Planlanan 592 adet Uygulama Adımının 568 adedi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %95,95 olarak görülmektedir.
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2011 FAALiYET
RAPORU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLANTILAR

İdare teknik kadromuz ile belediyemiz dışındaki

Her pazartesi günü başkan yardımcıları toplantıları yapılmıştır.

ğı Halk Meclisi toplantıları düzenlenerek sorunlar

Her salı günü Halk Görüşü yapılmış olup, 2011 yılında 2.902 kişi halk görüşüne katılmıştır.
Her cuma günü müşavirlerle toplantı gerçekleştirilmiştir.
Her ay mutad olarak belediye çalışmalarının değerlendirildiği plan ve projelerin görüşüldüğü
Müdürler toplantısı yapılmıştır.

66

ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de katıldıyerinde ve birinci kişilerden dinlenerek çözümü
yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Kent Konseyi toplantılarına iştirak edilmiştir.
İstişare Toplantılarına iştirak edilmiştir.
Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, Alt
Yapı kurumları ile ilçemiz sorunları ve yatırımları
ile ilgili toplantılara iştirak edilmiştir.

Her ayın ilk haftası “İlçe Belediye Meclisi” ve
ikinci haftası “Büyükşehir Belediye Meclisi“ toplantılarına iştirak edilmiştir.

Sitelerde site sorunlarını yerinde tespit ve çözü-

İki ayda bir mahalli sorunların tespiti ve çözümü
için Muhtarlar Toplantısı yapılmıştır.

yapılarak sorunlarının yerinde tespit ve çözümü

mü için toplantılar yapılmıştır.
Her salı günü ilçemiz esnafı ile mutad toplantı
yapılmıştır.

2011 FAALiYET
RAPORU
Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler ile ilçemiz
sorunlarının görüşüldüğü yemekli toplantılar düzenlenmiştir.

KATILIM VE ZİYARETLER
•

Milli Bayramlara iştirak edilmiştir.

Gönüllü Meclislerimiz; Gençlik, Çocuk, Kadın, Engilliler, Çevre ve İzci Meclisleri toplantıları ve faaliyetlerine iştirak edilmiştir.

•

Dini bayramlarda bayramlaşma törenleri düzenlenmiştir.

•

Belediyemizce organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetlere iştirak edilmiştir.

•

Ulusal ve uluslararası seminer ve teknik incelemelere iştirak edilmiştir.

•

Okul ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

•

Ev ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

•

Hasta ve hastane ziyareti gerçekleştirilmiştir.

•

Bölge inceleme gezileri gerçekleştirilmiştir.

•

Medya kuruluşları ziyaretleri (TV – Radyo)
gerçekleştirilmiştir.

•

Özel ve resmi yazışma ve görüşmeleri organizasyonları gerçekleştirilmiştir.

Belediye Başkanımız ile görüşmek isteyen 4.200
kişinin telefonla görüştürülmesi sağlanmıştır.

•

Yurt içi ve yurt dışı gelen misafirler ağırlanmıştır.

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)'e yapılan
384 başvuru sonuçlandırılmıştır.

•

Önemli gün ve gecelerde (Öğretmenler Günü,
Kutlu Doğum Haftası, 14 Mart Tıp Bayramı
vs.) programlar yapılmıştır.

•

İş adamları ile yılın belli dönemlerinde istişare
toplantıları düzenlenmiştir.

Üyesi olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliği,
Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) ile WALD (Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi) toplantılarına iştirak edilmiştir.

GÖRÜŞME VE İLETİŞİM
FAALİYETLERİ
Çarşamba ve perşembe günleri Belediye Başkanı
ile görüşmek isteyen kişilere randevu verilmiştir.
Yıl içinde 1.575 kişiyle görüşmeler yapılmıştır.

Yaklaşık 1.500 adet e-mail, Başkanımıza arz edilerek değerlendirilmiştir.

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS
HEDEFİ

13. Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.

13.4. Belediye-mahalle
işbirliği çerçevesinde
muhtarlarla 2 ayda bir
toplantı gerçekleştirmek.

13.4.1. Belediyemahalle işbirliği
çerçevesinde
muhtarlarla 2
ayda bir toplantı
gerçekleştirmek.

13. Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak.

13.4.2. Her hafta
13.4. Belediye-mahalle
Salı günleri Başişbirliği çerçevesinde
kanla vatandaşları
muhtarlarla 2 ayda bir
halk görüşmesintoplantı gerçekleştirmek.
de buluşturmak.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011
YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Gerçekleştirilen
toplantı sayısı

6

6

100

1

Gerçekleştirilen
halk görüşmesi
sayısı

49

52

106
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HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KATILIMCI YÖNETİM
UYGULAMALARI
Belediyemizce, yılın değişik ay ve günlerinde yapılan faaliyetler yerinden yönetim ve katılımcı yönetişim anlayışının en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Bu faaliyetler yerine getirilirken kamu
kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, dernekler,
sendikalar, gönüllü meclisler, muhtarlar vb. toplum kesimleriyle toplantılar düzenlenmekte, onların görüşleri, eleştirileri ve önerileri alınmaktadır.
İnsanlar kentin yönetimine katılabildikleri oranda,
kendileri ile kent arasında anlamlı köprüler kurabilir ve kentlerini sahiplenirler. Kendi geleceği ile
kentin geleceği arasında illiyet bağı kuran insanlar,
kentin geleceği ile yakından ilgilenmeye başlarlar.

Halk Görüşleri

Site Sakinleri İle İstişare
Toplantıları

İlçemiz sınırları içinde bulunan, Çınar Olimpia
Park Evleri, Yasakent Sitesi, Onurkent Sitesi,
Demircan Sitesi gibi sitelerde, site sakinleri ve
yöneticilerinin katıldığı toplantılar yapılmıştır.
Bu toplantılarda hem site ve çevresi ile ilgili hem
de ilçe ile ilgili görüş ve öneriler alınmıştır.

Esnaf Grupları İle İstişare
Toplantıları

Haftada bir defa gerçekleşen halk görüşlerinde
halkımız Belediye Başkanı’yla randevu alma zahmetine katlanmadan doğrudan görüşmekte, istek, şikâyet ve önerilerini iletmektedir. Belediye
Başkanı’na iletilen istek, şikâyet ve öneriler duyarlı
bir yönetim anlayışıyla anında çözüme kavuşturulmaktadır. 2011 yılı içinde 2.902 kişi randevusuz
olarak Başkanla görüşerek istek ve şikâyetlerini
iletmiştir.
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Katılımcı yönetim uygulamalarımızın en önemlilerinden biri de esnaf grupları ile bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunmaktır. Bu toplantılarda daha güzel bir Bağcılar için birlikte neler
yapılabileceği tartışılarak ortak çözümler üretilmektedir. İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren,
kuaför ve berberler, eczacılar, kasap ve şarküteriler, bakkallar, kuyumcular gibi esnaf grupları ve
bu esnafların bağlı bulundukları oda temsilcilerinin katılımları ile istişare toplantıları yapılmıştır.

2011 FAALiYET
RAPORU
Yine araç trafiğine kapatılarak yürüyüş ve alışveriş caddesi olarak planlanan Yenigün Mahallesi
10.Sokak, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Güneşli
Mahallesi Evren Caddesi, Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi ve Sancaktepe
Mahallesi Çarşı Caddesi esnafları ile toplantılar
yapılmıştır.

faaliyetlerinde Engelliler Meclisi ile iş birliği yapmakta ve engellilere yönelik önemli projeleri hayata geçirmektedir. Bu projelerle, engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması, bütünleşmesi
ve sosyal hayata katılımları sağlanmaktadır.

Engelliler Şûrası

Sivil Toplum Çalışmaları

Belediyemiz; birlikte yönetim anlayışının gereği
olarak sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına,
kuruluş amaçlarına göre faaliyet göstermelerine
ve belediye etkinliklerinde yer almalarına önem
vermektedir. İlçemizde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruşları ile periyodik olarak ilçemizin
sorunlarının tartışıldığı “STK Toplantıları” düzenlenmektedir. Engelliler Meclisi ve Çevre Kulübü ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.

Halk Sarayında 12. Engelliler Şûrası yapıldı ve
engelliler kendi meclis seçimlerini yaptılar. Doç.
Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa engelliler ve aileleri yoğun ilgi
gösterdi. Engellilerden oluşan folklor ve koro
ekibi katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Çevre Kulübü Faaliyetleri

Engelliler Meclisi Faaliyetleri
Bağcılar Belediyesi olarak, engellilere yönelik temel politikamız, uygulama ve projeler geliştirerek ‘Engelsiz Bağcılar’ hedefine ulaşıp, evinden
çıkamayan engellinin kalmamasını sağlamaktır.
İmkânlar verildiğinde başaramayacakları bir şeyin
olmadığını bilerek, bu yönde çalışmalar yapmaktır. Dünya Engelliler günü olan 3 Aralık ve Sakatlar
Haftası olan Mayıs ayının ikinci haftasında bugünlere özel etkinlikler yapılmaktadır.
Engelliler Meclisi 45 üyeden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Belediyemiz, engellilere yönelik

Çevre sorunlarının uluslararası ortamda öne çıkması ve bu sorunların çözümüne yönelik politika
arayışları, özellikle 1970’li yılların başından itibaren devlet ve hükümetlerin ortak gündemi haline
gelmiştir. Küresel ısınmayla birlikte iklim deği-
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şikliklerinin meydana gelmesiyle bu ortak gündemin çözümü için ülkemizin de taraf olduğu Kyoto
protokolünü 160 ülke imzaladı.

Hane Halkı, Esnaf, Engelli ve
Hasta Ziyaretleri

Ülkemizin, küresel ısınmayla başarıyla mücadele
edebilmesi toplumun bu konuda duyarlı ve bilinçli olmasıyla mümkündür.

Belediye faaliyetlerini tanıtmak ve halkın tüm kesimleri ile yönetime daha fazla katılmasını sağlamak amacıyla, hane halkı, esnaf, engelli, yaşlı ve
hasta ziyaretleri yapılmaktadır.

Vatandaş ve Çalışan
Memnuniyeti Araştırması
Kent yaşamındaki kaliteyi arttırmak, Bağcılar
halkının düşünceleri doğrultusunda kente dair
gelecek tasarımında bulunmak, kentteki sosyal
değişimleri ve yönelişleri zamanında algılayarak, bilimsel veriler ışığında kaynakları optimum
düzeyde verimli kullanmak, Bağcılar halkının
öncelikleri, hizmet beklentileri ve belediye hizmetlerinden memnuniyetlerini tespit etmek
amacıyla “Vatandaş Memnuniyeti Araştırması”
yapılmıştır.
Belediye bünyesinde çalışanların; görev ve hizmetleri yerine getirmesi esnasında daha kaliteli
hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla beklentilerini, problemlerini, kurumsal algılarını, kurumsal aidiyetlerini, iç iletişimlerini, beşeri ilişkilerini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle “Çalışan
Memnuniyeti Araştırması” yapılmıştır. Her iki
araştırma sonuçları analiz edilerek üst yönetime
sunulmuştur.
Bu araştırmalar stratejik plan ve performans
programı hazırlanmasında tüm birimler için
önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.
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Bu kapsamda 9.052 hane, 1.951 esnaf, 141 engelli
ailesi, 860 yeni bebeği olmuş aile olmak üzere toplam 12.004 kişi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır.

ÖZEL GÜN VE
HAFTALAR
Çevre Haftası Etkinlikleri
Temizlik Filosu Hizmete Girme Töreni ve
Temizlik Seti Dağıtımı

2011 FAALiYET
RAPORU
6 çöp kamyonu, 4 süpürge aracı, 9 glutton elle
süpürme aracı, 5 motosikletten oluşan 24 araçlık filo, Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Folklor gösterilerinin ardından
araçlarla şehir turu atıldı. Bağcılar Caddesi boyunca esnafa temizlik seti dağıtıldı.

Çevre Sergisi ve Çevre Şûrası

Edebiyat Resim ve Proje Yarışmaları
Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ilk
ve ortaöğretimde eğitim gören öğrenciler arasında, kompozisyon, hikâye, röportaj, şiir, resim ve
tasarım-proje dallarında yarışmalar düzenlendi.

Uçurtma Yarışması

Çevre Haftası nedeni ile yapılan yarışmalarda
dereceye giren eserler Halk Sarayı ile Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezinde sergilendi. Bağcılar Çevre Kulübü ile birlikte Bağcılar Halk Sarayında Çevre Şûrası yapıldı.

Çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla, Yenimahalle Dökümcüler Caddesi arkasındaki boş arazide uçurtma şenliği yapıldı. Katılımcılara 1.500
adet uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Animasyon
gösterileri eşliğinde yapılan yarışmada, en güzel,
en ilginç ve en yükseğe çıkan uçurtma kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çevre Yarışmaları

Çevre Paneli

Çevreye karşı toplumsal bilincin geliştirilmesi,
halkımızın çevreye olan duyarlılığının canlı tutulması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için
çevre haftası öncesi ve hafta boyunca öğrencilerin ve halkın katılabileceği çeşitli kategorilerde
yarışmalar düzenlendi.

Bağcılar Halk Sarayında, İlçe Protokolü, Çevre Kulübü, okul müdürleri, STK temsilcileri ve halkın katılımlarıyla “Çevre Paneli” düzenlendi.

Çevre Tiyatrosu
Kültür Merkezi sinema salonunda “Çevreciyiz
Hepimiz” adlı oyun sergilendi.
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Çevre Konferansı
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde “Ailede
Çevre Eğitimi” konulu bir konferans verildi. Uzman Psikolog Sema Coşgun’un verdiği konferansa ilçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar
katıldı.

‘Çevre Şöleni ve Ödül Töreni’ yapıldı. Dereceye
girenlere kupa, para, bisiklet, eşofman takımı ve
spor ayakkabısından oluşan çeşitli ödüller verildi. Bir hafta süren çevre haftası etkinliklerinin
finalinde Keremcem sahne aldı.

Aşure Günü

Çevre Yürüyüşü ve Park Açılışı

Öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla, Bağcılar
Meydanı’nda toplanılıp, folklor gösterisi yapıldıktan
sonra, animasyon gösterileri eşliğinde ve katılımcıların taşıdıkları dövizlerle Bağcılar Meydanı, Çarşı
Caddesi, Fatih Caddesi, 6. Sokak’tan Çınarlı Park’a
kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca halkımıza
sardunya dağıtımı yapıldı. Yürüyüş sonunda Çınarlı
Park’ın açılışı gerçekleştirildi.

Çevre Şöleni ve Ödül Töreni

Çevre Haftası nedeniyle okullar arasında yapılan
yarışmalar ile halkımızın katılımıyla yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verildiği
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İnsanlık tarihini değiştiren ve derin izler bırakan
birçok hayırlı ve hüzünlü olay, aşure gününde
meydana gelmiştir. Bugünün anlam ve önemine
binaen İslam coğrafyasında aşure pişirip komşularına dağıtma geleneği günümüze kadar gelmiştir. Belediye olarak bu geleneği sürdürmek için
her yıl yaptığımız gibi bu sene de 20 ayrı noktada
20.000 vatandaşımıza aşure ikram edildi.

Fetih Haftası Etkinlikleri ve
Boğaz Turu

İstanbul’un Fethi’nin 558. Yıldönümü nedeniyle
Boğaz Turu düzenlendi. Tur, Kabataş İskelesinden Boğaz’ın her iki yakasını kapsayacak şekilde

2011 FAALiYET
RAPORU
2 vapur ile yapıldı. Programa ilçemizde yaşayan
3.000 kişi katıldı. Katılımcıları iskelede mehter
takımı ve folklor ekibi karşıladı. Rehberler eşliğinde Boğaz’ı gezen halkımıza Fatih, Fetih ve
İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgiler verildi.

Yaşlılar Haftası

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ilçemizde
görev yapan din görevlilerinin katılımıyla Halk
Sarayı’nda bir program düzenlendi. Günün anısına tüm din görevlilerine çeşitli hediyeler verildi.

14 Şubat Sevgililer Günü

İlçemizde yaşayan ve evliliğinde 40 yılı geride
bırakan 40 çiftin katılımıyla; İstanbul’un tarihi
mekânlarından olan Kız Kulesi’nde “Bir Yastıkta
40 Yıl” programı yapıldı. Katılımcılara yastık ve
fincan takımı gibi hediyeler verildi.

Yaşlılar Haftası’nda, dede, nine ve torunlardan
oluşan 80 kişilik bir grup ile Avrupa’nın en yüksek binası olan Sapphire’e gidildi. Dede, nine ve
torun, 360 derecelik seyir terasından tarihi kenti
seyretme fırsatı buldu. Üç boyutlu simülasyon
helikopter turu ile İstanbul’un tarihi ve turistik
yerleri gezildi. Gezi sonrası Kayısı Bahçesi’nde
çeşitli ikramlarda bulunulmuştur.

Sakatlar Haftası

Sakatlar Haftası’nda Marmara Üniversitesinden
30 öğrenci, ilçemizden de 50 engelli ve yakını Çanakkale Şehitliği’ne götürüldü. İlk defa Çanakkale Şehitliği’ne giden engelliler, uzman rehberler
eşliğinde şehitliği gezdi. Zaman zaman duygusal
anların yaşandığı gezide, tekerlekli sandalyeli
engellilere üniversite öğrencileri eşlik etti.
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ORGANİZASYONLAR

Kirazlıbend Piknik Programı

Toplu Evlendirme Şöleni

İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve yuva kurmak
istediği halde çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle evlenemeyen 30 çiftimizin hayırsever işadamlarımızın da katkıları ile toplu düğün şöleniyle dünya
evine girmeleri sağlanmıştır. Düğünleri yapılan
çiftlerin, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, çekyat, halı, ütü, yemek takımı, mutfak eşyaları gibi
ihtiyaçları temin edilmiştir. Her çiftimize gelin ve
çeyiz arabası tahsis edilmiş olup, düğün öncesi
çiftlere ve ailelerine akşam yemeği ikram edildi.

Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kirazlıbend Piknik Alanı kiralanarak ilçe halkımızın hizmetine
sunulmuştur. Okullar, STK’lar ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla yaz boyunca piknik prog
ramları yapıldı.
Yaz mevsimi süresince devam eden piknik programlarımıza yaklaşık 50.000 kişi katılmıştır.

Beyaz Gezi

Van’da meydana gelen deprem nedeniyle mutluluklarını ertelemek zorunda kalan 3 çift bu programa dâhil edilmiş ve her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır.
Program içeriğinde yer alan “Osmanlı’dan Günümüze Gelinlik Defilesi” yoğun ilgi gördü. İçişleri
Bakanı Sayın İdris Naim Şahin’in nikâh şahitliğini
yaptığı çiftlerin nikâhları kıyıldı.
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Belediyemizce yaptırılarak halkımızın hizmetine
sunulan mekânların incelenmesi, tanıtılması ve
yararlanılma koşullarının öğrenilmesi amacıyla “Beyaz Gezi” programları organize edildi. Bu
kapsamda 22 mahallemizden 10.000 kişiye Kültür Merkezi, Halk Sarayı, Engelliler Sarayı, Belediye Yüzme Havuzu, Rehabilitasyon Merkezi, Etüt
Merkezi, Belediye Stadyumu, Nostalji Bahçeleri,
bazı mahalle konakları ile parklarımız gezdirildi.
Gezi sonrası katılımcılara Kestane Bahçesi’nde
ikramda bulunularak günün anısına hediyeler verildi.

2011 FAALiYET
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Mahalle İftarları

Ramazan çadırımızın dışında her akşam ayrı bir
mekânda, mahalle sakinlerinin katıldığı iftar sofraları kuruldu. Katılımın ve coşkunun oldukça yoğun olduğu iftar programlarımıza 22 mahalleden
yaklaşık 75.000 kişi katılmıştır.

Engellilere Yönelik Organizasyonlar
Piknik Programı

İlçemizde yaşayan engelli ve ailelerinden oluşan
750 kişilik bir grup ile Kirazlıbend Piknik alanında kaynaşma ve piknik programı düzenlendi. Katılımcı grubun niteliklerine göre dizayn edilmiş
oyun gruplarından istifade eden engelliler ve aileleri şehir hayatı ve stresten uzak coşkulu bir
gün geçirdiler.

Sapphire’den İstanbul’a Engelsiz Bakış

İlçemizdeki okulların özel eğitim sınıflarında eğitim gören 30 zihinsel engelli öğrenci ile Marmara Üniversitesi’nden 30 öğrencinin katılımıyla,
Avrupa’nın en yüksek binası olan Sapphire’e gidildi. 360 derecelik seyir terasından tarihi kenti
ve boğazı seyreden katılımcılar 3 boyutlu simülasyon helikopter turu ile İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını gezdiler. Program kapsamında
her üniversite öğrencisi bir zihinsel engelli öğrenciye rehberlik yaptı.

Sportif Faaliyetler
“Engelsiz Türkiye” Koşusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı’yla birlikte “Engelsiz Türkiye” koşusu
gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Samsun Bandırma Vapuru’ndan
alınan Türk Bayrağı, 19 Mayıs törenleri kapsamın-
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da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e teslim edildi.
71 yıldır devam eden Teslim Töreni’ne ve Bayrak
Koşusu’na tarihinde ilk defa engelliler de katıldı.
8 Mayıs’ta, Samsun’da düzenlenen Bayrak Koşusu Töreni’nde Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı’ndan 20 sporcumuz hazır bulundu
ve Bayrak Koşusu’na katılan 8 sporcudan ikisi,
engelli sporcularımız arasından seçildi.

Avrasya Maratonu: Bayanlarda 1’incilik ve 2’incilik, Erkeklerde 2’incilik ve 3’üncülük
Basketbol Turnuvası: Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig A Kategorisinde 2010-2011 sezonunu lig üçüncüsü olarak
tamamladı.
Engelliler Şampiyonası (Dubai):

Samsun’dan yola çıkan Türk Bayrağı, atletler tarafından Ankara Valisi, Alâaddin Yüksel tarafından kabul edildi. Düzenlenen törende Türk Bayrağı, milli atletimiz Hamide Kurt’a verildi. Ankara
19 Mayıs Stadyumu’nda yapılan Bayrak Teslim
Töreni’nde, Samsun’dan getirilen Türk bayrağı,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e engelli sporcularımız tarafından takdim edildi.

Engelli Sporcularımız Madalyalarla Döndüler
Sporcumuz Hamide Kurt 2012’de Londra’da gerçekleştirilecek Paralimpik Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı.

Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu

6. Uluslararası Runtalya Maratonu: Bayanlarda
1’incilik Erkeklerde 1’incilik, 2’incilik ve 3’üncülük
Engelliler Türkiye Şampiyonası: 15 altın,
12 gümüş, 8 bronz madalya
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
düzenlediği “Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu”na katılındı. Belediyemizin
engellilere yönelik, hizmetlere erişebilirlik alanında yapmış olduğu yatırımlar ile sosyal hayata katılım, kültür sanat, spor ve meslek edindirme projelerinin sunum ve tanıtımları yapıldı.
Tanıtım amacıyla açmış olduğumuz standa,
diğer kurumlar ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
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Temalı Bahçelerde Piknik
Organizasyonu

Belediyemiz tarafından yaptırılan ve Bağcılar
halkının hizmetine sunulan Ertuğrulgazi Parkı, Kestane Bahçesi, Kiraz Bahçesi ve Kayısı
Bahçesi’nde piknik yapmak isteyen hemşehrilerimize yardımcı olunmakta, mangal kömürü
ve çıra temini ile mangal yakma hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Nostalji bahçelerimizden Kiraz Bahçesi ve Kayısı Bahçesinde
hasat dönemi geldiğinde, ilçe protokolü, STK
temsilcileri ve halkın katılımlarıyla piknik sezonu açılış organizasyonları yapılmıştır.

Renklerle Beslenme

Açılış
Programlarımız

Belediyemiz tarafından yaptırılan ve halkın
hizmetine sunulan eserlerle ilgili açılış programları organize edilmiştir. Osmanlı Konağı ve
Ertuğrulgazi Parkı açılışı Başbakanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin
katılımlarıyla yapılmıştır.
Ayrıca Plevne Parkı, Kâzımkarabekir Merkez
Camii, Hz. Hamza Camii ve Çınarlıpark açılışları da gerçekleştirilmiştir.

SOSYAL YARDIMLAR
Sosyal belediyeciliği ilke edinmiş, adil, hakkaniyetli, duyarlı ve insan odaklı yönetim anlayışımızla ilçemizde yaşayan yoksul ve muhtaç
vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları belediyemizin imkânları dâhilinde karşılanmıştır.

Objektif Kriter ve Ekonomik
Derece Puanı

İlköğretim okullarının 1, 2 ve 3. sınıflarına devam
eden öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenme
alışkanlığı kazanmaları amacıyla “Renklerle
Beslenme” adlı bir tiyatro oyunu hazırlanarak 8
okulda 2.000 öğrenciye izlettirilmiştir.

İlçemizde yaptırdığımız hane halkı araştırması ile
nüfusun %95’ine ait mesken ve kişi bilgileri toplanarak yardım programıyla entegrasyonu sağlandı. Bu bilgiler ışığında ilçemizde yaşayan her
aile için bir ‘ekonomik derece puanı’ belirlendi.
Sosyal yardımlarımız bu puanlama sistemi üzerinden yapılmaktadır. Irk, din, mezhep ve parti
gibi ayrımlar gözetilmeksizin tamamen saydam,
şeffaf, adil, hakkaniyetli ve süratli hizmet anlayışımızla yardımlarımız yapılmaktadır.
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Yetimlere Şefkat Eli

Gıda Yardımı
İlçemizde yaşayan ve mağdur durumda olan 8.121
aileye 100’er TL’lik gıda alış-veriş kuponu, 2.177
aileye gıda paketi olmak üzere toplam 10.298 aileye gıda yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar ailelerin evlerine teslim edilmiştir.

Nakliye Yardımı
Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği ilçemizde
yaşayan yetimlere daha çok önem verilmektedir.
Bu kapsamda her yıl Ramazan ayının son haftası, Yetimler Haftası olarak düzenlenmektedir.
Hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla bu sene
de Ramazan ayı içinde 1.300 yetim çocuğa giyim
yardımı yapılmıştır.

Hayır Çarşısı

İlçemizde yaşayan ancak değişik nedenlerden
memleketine kesin dönüş yapmak isteyen ailelerin durumları incelenip memleketlerine gönderilmektedir. 2011 yılında 340 aileye nakliye yardımı
yapılarak memleketlerine geri dönüşleri sağlanmıştır.

Ev Eşyası Yardımı
Yangın, su baskını gibi sebeplerle ev eşyası zarar
görüp kendi imkânlarıyla yenisini alamayanlar ve
mağdur durumda olup ev eşyasına ihtiyaç duyan
ailelere yardımda bulunulmaktadır. 2011 yılında
216 aileye muhtelif ev eşyası yardımı yapılmıştır.

Bağcılar’dan Van’a Kardeşlik Köprüsü

Veren elle alan elin buluşma noktası olan hayır
çarşımızda, hayırsever müteşebbisler tarafından
bağışlanan tişört, takım elbise, bot, ayakkabı,
mont, gömlek vb. giysiler Hane Halkı Araştırması
sonucuna göre ihtiyaç sahibi 3.034 aileye verilmiştir.

Yakacak Yardımı
Her yıl yaptığımız yardımlardan biri de kömür
yardımıdır. Kaymakamlık ve Belediyemizin organizasyonu ile 10.000 ton kömür ilçemizde yaşayan 15.000 mağdur aileye dağıtılmıştır.
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24 Ekimde Van’da meydana gelen deprem nedeniyle Van Merkez ve Erciş ilçesinde birçok
bina yıkılmış, birçok bina da oturulamayacak derecede hasar görmüştür. Deprem sonrası yöre
halkının barınma, giyim, gıda, ısınma gibi birçok
ihtiyacının karşılanması amacıyla kampanya yapılmıştır.
Toplanan yardım malzemeleri büyük bir titizlikle tasnif edilerek 20 adet tır ile depremzedelere
ulaştırılmıştır.

2011 FAALiYET
RAPORU
BAĞCILAR İLETİŞİM MERKEZİ:
BİLMER

Yaşama Destek Projesi

İlçemizde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç
kişilerin gıda, giyim, ev tekstil ürünleri gibi acil
ihtiyaçları karşılanmakta, periyodik olarak ayda
2 defa ev temizliği yapılmakta, yaşamlarını sağlık ve hijyen şartlarına uygun evlerde sürdürmeleri sağlanmaktadır. 2011 yılında başlatılan bu
uygulamada 120 aileye hizmet verilmiştir.

Barınma Yardımı

1992 yılında kurulan ve halkın her türlü talep
şikâyet ve önerilerinin kabul edildiği “Beyaz
Masa” Bağcılar İletişim Merkezi (BİLMER) olarak yeniden yapılandırılmıştır.
BİLMER bünyesinde;

İlçemizde ikamet edip, barınma ihtiyacını karşılayamayacak derecede yoksul ve muhtaç olan
ailelere barınma yardımı yapılmaktadır. 2011 yılı
içinde 1.740 kişiye barınma yardımı yapılmıştır.

• Çağrı Merkezi

Cenaze Evi Yemeği

• Sosyal Haklar

İlçemiz sınırları içinde ikamet edip vefat eden
kişilerin ailelerine taziye ziyaretlerinde yemek
ikramı yapılmaktadır. 2011 yılı içinde 186 cenaze
sahibi aileye 14.255 adet yemek ikramı yapılmıştır.

• Genel Hizmet
• Halkla İlişkiler

• İşkur Kariyer
• Yaşama Destek
• Mobil Çözüm, birimleri yer almaktadır.

2011 YILI İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SOSYAL YARDIMLAR TABLOSU
NO YARDIMIN ADI
1

YARARLANANLAR BİRİM

Yakacak

15.000

AİLE

2

Gıda

10.298

AİLE

3

Hayır Çarşısı

3.034

AİLE

4

Barınma

1.740

AİLE

5

Bez Yardımı

647

KİŞİ

6

Yetimlere Yardım

1.300

KİŞİ

7

Nakliye Yardımı

340

AİLE

8

Ev Eşyası

216

AİLE

9

Cenaze Evi Yemeği

186

AİLE

10

Engelli Arabası

190

KİŞİ

Yine bu sistem sayesinde, hangi başvurunun
hangi birimde ne kadar sürede sonuçlandığı,
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öngörülen sürelerin aşılıp aşılmadığı, ne tür taleplerin hangi dönemlerde yoğun olduğu, başvuru türlerinin ne olduğu gibi birçok konuda
raporlar alınabilmekte, ilgili birimlerin performans durumları takip edilebilmekte, doküman
yönetim sisteminin düzenli işlemesine ciddi
katkı sağlanmaktadır.

Dezavantajlı grup olarak kabul edilen engelli
bireyler ve ailelerinin meslek edinmeleri, üretime katkı sağlamaları, ürettiklerini satabilmeleri, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunmaları, bunları yaparken de rehabilite olmaları
hedeflenmiştir. Mekân bu hedef doğrultusunda
özel olarak dizayn edilmiş; sinema salonu, seminer salonları, hidroterapi havuzu, kütüphane, gündüz bakım evi, üretim atölyeleri, eğitim
sınıfları, spor salonu, sergi salonu, satış yerleri,
gibi mekanlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür.

BİLMER FAALİYETLERİ TABLOSU
NO
1
2
3
4
5
6

FAALİYET TÜRÜ
Şikâyet Sayısı
Yapılan Araştırma Sayısı
Halk Görüşüne Katılan
İşlem Gören e-mail
Yardım Talebi Sayısı
İş Başvurusu

MİKTAR
9.900
4.125
2.956
9.886
27.920
2.336

BİRİM
Adet
Adet
Kişi
Adet
Adet
Adet

ENGELLİLER SARAYI

İstanbul Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa hazırlanan “Engelliler Akademisi Projesi” Bağcılar
Engelliler Sarayı’nda uygulanmaya başlandı.
Projenin bütçesi 1.253.000 TL olup %75’i İstanbul Kalkınma Ajansı, %25’i de Belediyemiz
tarafından karşılanmaktadır.

Engelliler Akademisi Projesi
Kapsamında Verilen Eğitimler

Ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan ve ilçemizde yaşayan engellilerin hizmetine sunulan
“Engelliler Sarayı” faaliyetlerine başlamıştır.
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1- Temel Bilgisayar Eğitimi
2- Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi
3- Çağrı Merkezi Operatörlüğü Eğitimi
4- Yabancı Dil Eğitimi
5- İşaret Dili Eğitimi
a) Konuşma Engellilere Yönelik İşaret Dili Eğitimi
b) Konuşma Engeli Olmayanlara Yönelik İşaret
Dili Eğitimi
6- Tekstil Üretim Eğitimi - Düz Dikişçi
7- Tekstil Üretim Eğitimi - Reşmeci
8- Tekstil Üretim Eğitimi - Overlokçu

2011 FAALiYET
RAPORU
9- Tekstil Üretim Eğitimi - Ütücü
10- Kuaförlük Eğitimi
11- Ahşap Oyuncak Üretim Eğitimi
12- Görme Engelli Bağımsız Hareket Eğitimi
13- Halı-Kilim Dokuma Eğitimi

Engelliler Sarayında Yapılan
Diğer Faaliyetler
Engelli Çocuklar Gündüz Bakım Evi Hizmeti
Engelli çocuklara sahip ailelerin çektiği sıkıntılardan biri de, engelli çocuklara yönelik okul öncesi
eğitim veren kurumların azlığı veya yokluğudur.
Burada engelli çocuklara yönelik eğitim ve hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir.

Kütüphane
Engelli ve ailelerinin nezih bir ortamda kitap okumaları ve araştırma yapabilmeleri için kütüphane
kurulmuştur. Kütüphanedeki masa, sandalye gibi
tüm araç gereçler engellilerin kullanabilecekleri
özellikte tasarlanmış ve dizayn edilmiştir.

Oyun Odası
14- Mantar Üretim Eğitimi

Engellilerimizin eğitimden arta kalan vakitlerini sosyalleşmeye yönelik rehabilite edici etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla içinde
masa tenisi, bilardo masası ve satranç takımları
bulunan oyun odası ve kafeterya oluşturulmuştur.

Müzik, Oyun, Havuz ve Spor Etkinlikleri

15- El Becerisi ve Montaj Atölyesi

Engelliler için özel olarak inşa edilen yüzme havuzunda yüzme eğitimi ve hidroterapi hizmeti verilmektedir. Müzik etkinlikleri kapsamında
koro ekibi ve halk oyunları ekibi oluşturulmuştur.
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Sanatsal Aktiviteler

Doğal bir terapi yöntemi olan sanatsal aktiviteler,
proje eğitimlerine katılan engelliler tarafından eğitim dışında kalan zamanlarında uygulanmaktadır.
Ebru sanatı, karikatür ve yağlı boya resim gibi aktiviteler bu çerçevede yapılmaktadır.

talepleriyle ilgilenilmesi gibi faaliyetler Basın Bürosu tarafından yapılmaktadır.
Bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 2011 yılında
medya kuruluşlarıyla etkili bir iletişim gerçekleştirilmiştir. Basına bir yıl içerisinde toplam 378 haber
servisi yapılmış, 47 program için basın davetinde
bulunulmuş ve 17 program öncesinde basın bülteni
hazırlanarak, programa katılan basın mensuplarına dağıtılmıştır. Yapılan etkili çalışma neticesinde
Belediyemiz, basında en fazla yer alan belediyeler
sıralamasında 5. sırada yer almıştır.

“Merhaba Biz Buradayız” Etkinlikleri
Proje bünyesinde yer alan atölye çalışmalarında
üretilen ürünler, sergi alanında halkın ilgisine sunulmaktadır. Bu uygulama ile engellilerin sosyal
hayatta ve üretimde yer aldıkları tüketen değil üreten kişiler oldukları ön plana çıkarılmakta toplumdaki algının değişmesine de katkı sağlanmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Engelli bireyler ve ailelerinin karşılaştıkları sorunları nasıl aşacakları konusunda profesyonel destek
almalarının zorunlu olduğu bilincinden hareketle
bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu hizmetle ilçemizde yaşayan engelli ve ailelerinin daha huzurlu, daha mutlu ve toplumla uyumlu olmalarına katkı
sağlanmaktadır.
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Belediye Başkanımıza, medya kuruluşlarından öğrencilere kadar gelen bütün röportaj talepleri cevaplanmış ve 2011 yılında pek çoğu gazete, dergi
ve internet sitelerinde yayınlanan 44 röportaj hazırlanmıştır.
Basın ekibi olarak, yurt dışı gezilerine katılım sağlanmış, Bosna Hersek, Kazakistan gibi ülkelerde
fotoğraf ve kamera çekimleri yapılarak haber servisleri gerçekleştirilmiştir.

BASIN BÜROSU
FAALİYETLERİ

Yazılı ve görsel medyada Bağcılar, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı’yla ilgili çıkan
haberlerin takibi yapılarak, çıkan haberler, rapor
haline getirilmiş ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilgili kişilere sunulmuştur.

Belediyemizin tüm medya kuruluşları ile iletişimi
Basın Bürosu tarafından yürütülmektedir. Basın
açıklamalarının hazırlanması, basın toplantılarının
organize edilmesi, belediyenin faaliyetlerine ilişkin
haberlerin hazırlanması ve basın kuruluşlarına servis edilmesi, belediyemizin internet sitesinde yayınlanması, Belediye Başkanımıza gelen röportaj

Belediyemizin Aylık Hizmet Bülteni’ni de hazırlayan Basın Bürosu’nun önemli görevlerinden biri
de arşiv çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında, kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlanarak Belediyemizin, 2011 yılı içerisinde yaptığı etkinliklerin
tamamının yanı sıra pek çok tesisin fotoğrafı ve
kamera çekimi yapılarak arşivlenmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

5. Ekolojik dengeyi bozacak
kirlilikleri etkin ve çağdaş
yöntemlerle ortadan
kaldırarak sürdürülebilir bir
çevre ortamı oluşturmak.

5.9. Her yıl “çevre”
konulu 10 adet ödüllü
yarışma düzenlemek.

5.9.1. “Çevre”
konulu 10 adet ödüllü
yarışma düzenlemek.

1

Düzenlenen
ödüllü yarışma
sayısı

10

10

100

5. Ekolojik dengeyi bozacak
kirlilikleri etkin ve çağdaş
yöntemlerle ortadan
kaldırarak sürdürülebilir bir
çevre ortamı oluşturmak.

5.10. Her yıl “Çevre
Haftası Etkinlikleri”
düzenlemek.

5.10.1. “Çevre
Haftası” kapsamında
7 etkinlik (panel,
yürüyüş, tiyatro vb.)
düzenlemek.

1

Düzenlenen
etkinlik sayısı

7

7

100

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.1. 1.000 yetim
çocuğun giyim
ihtiyacını karşılamak.

1

Giyim ihtiyacı
karşılanan
yetim sayısı

1.000

1.300

130

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.2. Yuva kurmaya
karar verip de
maddi imkânsızlıklar
nedeniyle
evlenemeyen 50
çiftin ev eşyasını
temin etmek, nikâhını
kıymak ve düğünlerini
yapmak.

1

Düğünü yapılan
çift sayısı

50

30

60

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.3. 12 bin aileye
birer defa gıda
yardımında bulunmak.

1

Gıda yardımında
bulunulan aile
sayısı

12.000

12.000

100

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.4. 13 bin ihtiyaç
sahibi aileye kömür
dağıtımı yapmak.

1

Kömür dağıtılan
aile sayısı

13.000

13.000

100

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.5. 2 bin kişiye
Hayır Çarşısı’ndan
giyim yardımı
yapmak.

1

Giyim yardımı
yapılan kişi
sayısı

2.000

3.186

159

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.6. Barınmaya
ihtiyacı olan yaklaşık
800 aileye barınma
yardımında bulunmak.

1

Barınma
yardımı yapılan
aile sayısı

800

1.267

158
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç,
yetim, yaşlı, öğrenci
ve benzeri kesimleri
sosyal yardımlarla
desteklemek.

7.1.7. Ev eşyası
ihtiyacı olan yaklaşık
120 aileye muhtelif
eşya yardımında
bulunmak.

1

Muhtelif eşya
yardımı yapılan
aile sayısı

120

220

183

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.2. Yaşlı ve özürlüleri
ziyaret ederek
sorunlarını yerinde
tespit etmek.

7.2.1. Haftada bir
kez yaşlı, hasta veya
özürlü vatandaşları
ziyaret etmek.

1

Gerçekleştirilen
ziyaret sayısı

52

52

100

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.3. 2014 yılı
sonuna kadar özürlü
vatandaşlarımızın
meslek edinmelerini
sağlayacak en az
10 branşta meslek
edindirme kursu açmak.

7.3.1. 2011 yılı
sonuna kadar özürlü
vatandaşlarımızın
meslek edinmelerini
sağlayacak 2 branşta
meslek edindirme
kursu açmak.

1

Açılan meslek
edindirme kursu
branş sayısı

2

12

600

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.4. Meslek edinmiş
özürlülerin ürettiklerini
satabilecekleri bir
çarşıyı 2010 yılı sonuna
kadar hizmete açmak.

7.4.1. Meslek
edinmiş özürlülerin
ürettiklerini
satabilecekleri
bir çarşıyı 2011
yılı sonuna kadar
hizmete açmak.

1

Açılan çarşı
sayısı

1

0

0

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.5. Özürlü
vatandaşlarımızın ve
ailelerinin moral ve
motivasyonlarının
yükseltilmesi için yılda
en az 4 organizasyon
düzenlemek.

7.5.1. Özürlü
vatandaşlarımızın ve
ailelerinin moral ve
motivasyonlarının
yükseltilmesi için
4 organizasyon
düzenlemek.

1

Düzenlenen
organizasyon
sayısı

4

5

125

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.6. Her yıl toplu nikâh
töreni düzenlemek.

7.6.1. Toplu nikâh
töreni düzenlemek.

1

Düzenlenen
toplu nikâh
sayısı

1

1

100

7. Özürlülerin ve sosyal
desteğe muhtaç diğer
kesimlerin hayatını
kolaylaştırmak.

7.7. AB fonlarından
yararlanmak amacıyla
özürlülere yönelik
olarak 2014 yılı
sonuna kadar 5 proje
hazırlamak.

7.7.1. 2011 yılı sonuna
kadar AB fonlarından
yararlanmak amacıyla
özürlülere yönelik
olarak 1 proje
hazırlamak.

1

Hazırlanan
proje sayısı

1

2

200

13. Halkın yönetime etkin
katılmasını sağlamak.

13.1. Her yıl muhtarlar,
sivil toplum kuruluşları
ve kamu kurumları
temsilcilerinin
katıldığı, ilçenin
gelişmesiyle ilgili 4
istişare toplantısı
gerçekleştirmek.

13.1.1. Muhtarlar, sivil
toplum kuruluşları
ve kamu kurumları
temsilcilerinin
katıldığı, ilçenin
gelişmesiyle ilgili 2
istişare toplantısı
gerçekleştirmek.

1

Gerçekleştirilen
istişare
toplantısı sayısı

2

0

0

STRATEJİK AMAÇ
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Halk Meclisi
toplantısı
düzenlenen
mahalle sayısı

22

0

0

13.3.1. Yaşlılar,
kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik 4
program düzenlemek.

1

Düzenlenen
program sayısı

4

4

100

16.1. 2010 yılı sonuna
kadar Bağcılar Şehir
Rehberi’ni hazırlamak.

16.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar Bağcılar
Şehir Rehberi’ni
hazırlamak.

1

Hazırlanan
şehir rehberi
sayısı

1

0

0

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve
verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha
etkin duyurmak.

16.2. Halkın ve
personelin beklenti ve
memnuniyet derecesini
ölçmek amacıyla yılda
2 kez anket çalışması
yapmak.

16.2.1. Halkın ve
personelin beklenti
ve memnuniyet
derecesini ölçmek
amacıyla 2 kez anket
çalışması yapmak.

1

Yapılan anket
çalışması sayısı

2

2

100

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve
verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha
etkin duyurmak.

16.5. Yerel yönetimlerle
ilgili en az 1 fuara
katılıp belediye
hizmetlerini tanıtmak.

16.5.1. Yerel
yönetimlerle ilgili 1
fuara katılıp belediye
hizmetlerini tanıtmak.

1

İştirak edilen
fuar sayısı

1

3

300

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve
verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha
etkin duyurmak.

16.5.2. Halkımızdan
16.5. Yerel yönetimlerle
10.000 kişinin
ilgili en az 1 fuara
hizmet mekânlarımızı
katılıp belediye
yerinde görmelerini
hizmetlerini tanıtmak.
sağlamak.

1

Hizmet
mekânlarını
yerinde gören
kişi sayısı

10.000

10.000

100

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve
verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha
etkin duyurmak.

16.5. Yerel yönetimlerle
ilgili en az 1 fuara
katılıp belediye
hizmetlerini tanıtmak.

1

Düzenlenen
program sayısı

5

5

100

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

13. Halkın yönetime etkin
katılmasını sağlamak.

13.2. Her yıl
mahallelerin
tümünde “Halk
Meclisi” toplantıları
düzenlemek.

13.2.1. Mahallelerin
tümünde “Halk
Meclisi” toplantıları
düzenlemek.

13. Halkın yönetime etkin
katılmasını sağlamak.

13.3. Yaşlılar, kadınlar,
gençler, çocuklar ve
site yöneticileri ile
belediye arasındaki
işbirliğini arttırmaya
yönelik her yıl program
düzenlemek.

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde kalite ve
verimliliği artırarak belediye
hizmet ve faaliyetlerini daha
etkin duyurmak.

16.5.3. Özel gün ve
haftalara yönelik
5 adet program
düzenlemek.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
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Müdürlüğümüzün amacı, kurum içerisinde bulunan bilgilerin erişilebilir olmasını, güvenilir ve kesintisiz olarak kullanılmasını ve bilgilerin bütünlüğünü sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için;
Kent Bilgi Sistemi (YBS-Yönetim Bilgi Sistemi
ve CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi) ve elektronik belge
yönetim sistemi kurulması, geliştirilmesi ve sü-

Bilgiye erişim hizmetini verimli, etkili ve güvenli
kılmak,
Bilgisayar sistemine ait donanım ve yazılım alt
yapısını güncel teknolojilere göre geliştirmek, temel hedefimizdir.

BİLGİSAYAR
YAZILIMLARI VE
UYGULAMALARI

muştur. Oluşturulan e-posta hesapları için sunucu üzerinde istenmeyen postaları engellemek
için gereken program kurulmuştur. Kurumsal
elektronik postaların güvenli haberleşmesi için
gereken güvenlik yazılımı ve yıllık güvenlik sertifikası alınmış ve aktif edilmiştir.

İşletim Sistemi Yazılımları
Bakım ve Güncellemeleri

5651 sayılı Kanun hükümlerini karşılamak için log
sunucusu kurulmuştur. Sistemde bulunan sanal
ve fiziki sunucuların, aktif cihazların (switch, güvenlik duvarı vb.) logları tutulmaktadır. Yönetim
Sunucusu tarafında kullanıcılar gözden geçirilip
gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

2011 yılı içerisinde alımı yapılan sunucu ve depolama ünitelerinin kurulumu yapılmıştır. Fiziksel
sunucularda sanallaştırma teknolojisi ile 25 sanal sunucu kurulmuştur. Sanal sunucuların içerisinde e-posta sunucusu kurulmuştur. Belediye
kullanıcılarına özel e-posta hesapları oluşturul-
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rekli olarak güncel kalmasını sağlamak,

Veritabanı sunucu (BBDSASM) bilgisayarına
otomatik depolama yönetimi (ASM) esas alınarak Oracle 11g veritabanı kurulmuştur. BBUCM
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içerik yönetimi sunucu bilgisayarına içerik yönetim sistemi yazılımı, Oracle veritabanı ile entegre
çalışacak şekilde kurulmuştur. Kurulum işlemleri
müdürlük personeli nezaretinde ilgili firma tarafından gerçekleştirilmiştir.
İş sürekliliği (Disaster) ve anlık yedekleme (replikasyon) sistemi iyileştirme çalışması yapılmıştır.
Bu kapsamda; Sistem Odası ile Felaket Kurtarma
Merkezi (FKM) arasında gereken kablolama altyapısı için fiber optik kablo, 2 adet data kablosu
ve elektrik kablo hatları çekilmiştir. Ayrıca mevcut depolama Ünitesi (HP EVA-4400) FKM’ne
taşınmış ve kurulumu yapılmıştır.
Belediyemiz Kültür Merkezi’nde hizmet veren
kütüphanemizdeki kitap bilgilerine web sitesi
üzerinden online olarak erişimi sağlayan kütüphane programında (Yordam), yazılım güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Vatandaşlar, kütüphane programı üzerinden kitap bilgilerini anlık
olarak sorgulayabilmektedir.
Terminal sunuculardaki kaynak kullanımını etkin
olarak kullanabilmek için yeni terminal sunucular kurulmuş ve bu sunucular arasındaki yük
dengeleme ayarları yapılmıştır.

Elektronik Belge Yönetim
Sisteminin Geliştirilmesi ve
Güncellenmesi
Elektronik imzalı belge yönetim sisteminin
(BYS) kurulmasıyla ilgili çalışmalara Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliği ile başlanmıştır. Tüm
müdürlüklerin hizmet envanteri ve iş akışı ve iş
süreçleri tespit edilmiştir.
Müdürlüklerin fiziki birim arşivlerinin 2011 yılı itibariyle Standart Dosya Planına (SDP) uygun olarak hazırlanması ve tüm yazışmaların bu SDP’na
uygun yapılması amacıyla Standart Dosya Planı
Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon vasıtası
ile evrakların arşivlenmesi ve dosyalanması işlemlerinin SDP’ye uygun hazırlanması sağlanmıştır. SDP ile uyumlu olarak hizmet envanterlerinin hazırlanması ve kontrolleri yapılmıştır.

Ayrıca hizmet envanterinde tespit edilen konulara göre hazırlanan iş akışlarının ve iş süreçlerinin doğru ve güvenilir olması sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar elektronik imzalı belge yönetim
sisteminin temelini oluşturacağından sağlıklı,
güvenilir ve doğru bilgiler olması önem arz etmektedir.
Belediyemizin mevcut dijital arşiv datalarının
EBYS‘ne aktarılması işlemi yapılmıştır. Aktarılan
dosya ve belgeler için genel kontroller yapılmıştır. Toplamda aktarılan Dosya Sayısı 49.343
adet ve Belge Sayısı 2.086.839 adettir. Dijital
Arşiv Yazılımının kullanılması için; kurum personeline eğitim verilmiş ve kullanıma açılmıştır.

Yönetim Bilgi Sistemi
Yazılımının Geliştirilmesi ve Güncellenmesi
Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı (Beyaz Yazılım)
üzerinde 2011 yılı için yapılması gereken; güncel
ücret parametreleri (harçlar), evrak düzenlemeleri, Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin tahakkukları, revize edilen SDP güncellemeleri 2011
yılının mesai bitimini müteakiben yapılarak, 2011
yılı için güncel hale getirilmiştir.
Mayıs ve Kasım ayı vergi dönemlerinde meydana gelen yoğunluk nedeniyle, Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nde ilave tahsilat vezneleri kurulmuştur. Vatandaşların mağdur olmamaları için
sistemin kesintisiz çalışması için gereken teknik
destek sağlanmıştır. 6111 sayılı Kanun’un uygulanması için gereken yazılımlar hazırlanmış ve
ilgili kullanıcılara eğitim verilmiştir.
Zabıta Müdürlüğü’nün Kurbanlık satış yeri kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli yazılım ve donanım desteği sağlanarak çalışmaların aksamaması için teknik destek verilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Yakacak ve Gıda Kuponu
Kayıtları”, “Beyaz Gezi Kayıtları“, “Piknik Kayıtları“; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
organize edilen “Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kayıtları”, “Bilgi Evleri Eğitim Dönemi Kayıtları”, “Yaz
Spor Okulu Kayıtları”, “Spor Salonları Üyelik
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Başvuru Sistemi Kayıtları” ve “Çanakkale Gezisi
Kayıtları” başvuru işlemlerinin YBS (Beyaz) Yazılımı üzerinden Mahalle Konakları, Bilgi Evleri,
Kültür Merkezi ve Mahmutbey Stadyumu’ndan
yapılabilmesi için gerekli olan yazılım ve donanım altyapısı hazır hale getirilmiştir. Kayıt işlemlerini yapmakla görevlendirilen mahalle konaklarında çalışan personele eğitimler verilmiştir.
Başvuru işlemlerinin başlamasına müteakip müdürlüğümüz tarafından görevli personelin kayıt
esnasında karşılaştığı problemlerin çözümüne
yönelik teknik destek verilmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemindeki Yazılımlar

1

Muhasebe (Tahakkuk Esaslı)

2

Analitik Bütçe

3

İşçi Bordro

4

Memur Bordro

5

Sözleşmeli Memur Bordro

6

İşçi Özlük

7

Memur Özlük

8

Sözleşmeli Memur Özlük

9

Emlak Ve Çevre Temizlik Vergisi

10

Genel Tahakkuk / Tahsilat

11

Meclis / Encümen Karar

12

Gelen Giden Evrak

13

Taşınır Takip

14

İmar İşleri

15

Fen İşleri

16

Evlendirme

17

Zabıta

18

Ruhsat Takip

19

Araç Takip

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde sünnet kayıtlarının
sağlıklı ve düzenli olarak yapılabilmesi için kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda Beyaz
Yazılım üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

20

Sağlık İşleri

21

Hukuk İşleri

22

İdari İşler

23

Veteriner

24

Park Ve Bahçeler

İdari yapıda meydana gelen değişikliklere göre
bilgisayar sistemindeki kullanıcıların tanımlanması, yetkilendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Yönetim Bilgi Sisteminde
gelen-giden evrak, tahakkuk ve harç işlemlerinin
yapıldığı yazılımlarda da gerekli düzenlemeler
yapılmış ve ilgili personele gerekli bilgiler verilmiştir.

25

Arşiv

26

E-Belediye

27

Alo 153 Sesli Yanıt Sistemi

28

Beyaz Masa Ve Yardım Takip

29

Salon / Rezervasyon Takip

30

Hayır Çarşısı

31

Sosyal Etkinlik / Gezi Modülü

32

Web Tabanlı Sosyal Yardım Alışveriş

33

Web Tabanlı Sosyal Yardım Sorgulama

34

Web Tabanlı Başvuru Yönetimi

35

Adres Etiket

Vatandaşların sosyal yardım başvuruları ile Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gerçek ve tüzel
kişilerin her türlü şikayet, talep, öneri ve benzeri başvurularının kayıt altına alınabilmesi ve
yönetilebilmesi için Yönetim Bilgi Sistemi (Beyaz) Yazılım ile entegre şekilde çalışan Başvuru
Takip Sistemi modülü hazırlanmış ve kullanıma
açılmıştır. Yazılımı kullanacak olan Beyaz Masa
personeline gerekli eğitim verilmiştir. Programı
kullanan personelin ihtiyaç duyduğu hususlarda
teknik destek sağlanmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hesap İşleri Bürosunca hesaplanan personel maaşları, bankanın
istediği formatta hazırlanıp elektronik ortamda
bankaya gönderilmiştir.
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Coğrafi Bilgi Sistemi
Yazılımının Geliştirilmesi ve Güncellenmesi

imar planındaki değişikliklerin anlık sonuçların
yansıması için gereken altyapı oluşturulmuştur.

Mevcut coğrafi bilgi sistemlerinin sağlıklı olarak
işletilmesi için donanım alt yapısı fiziki sunucudan sanal sunuculara taşınmıştır. Veritabanı kurulumu, yapılandırılması ve yedekleme ayarları
yapılmıştır.

Sistemde oluşturulan bilgilerin kaybını engellemek için gerekli, olan yedekleme prosedürleri
belirlenmiş, yedekleme ayarları yapılmış ve düzenli olarak yedekleri alınmıştır.

Saha çalışması ile toplanan numarataj verileri
(mahalle, yol, yapı ve kapı bilgileri) mevcut sistemdeki sözel ve mekansal bilgilerle entegrasyonu yapılmıştır.
Aynı zamanda toplanan bilgiler Adres Kayıt Sistemi (AKS) Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
bulunan Cadde Bulvar Sokak Meydan (CBSM)
bilgileri eşleştirilmiş ve kayıtlardaki farklılıklar
giderilmiştir. Tapu Müdürlüğü’nden düzenli olarak alınan bilgilerin aktarılması yapılmıştır.
Saha çalışması kapsamında sahada çekilen bina
fotoğraflarının sisteme entegrasyonu yapılmıştır. Masaüstü Netcad modülleri ve web tabanlı
Belnet uygulaması üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
Programın sağlıklı ve düzgün olarak kullanılabilmesi için kullanıcılara teorik ve uygulamalı
eğitimler verilmiştir. Belnet ruhsat ve iskan veri
giriş eğitimleri yapılmıştır. Kadastro parsel değişiklikleri ile ilgili veri giriş eğitimlerinin verilmesi
(Veri Güncelleme Modül eğitimi) sağlanmıştır.
Yönetim bilgi sistemlerinde bulunan muhasebe
bilgileri ile coğrafi bilgilerin entegrasyon altyapısı oluşturulmuştur. (MIS-GIS entegrasyonu)
MIS bilgileri ile harita bilgileri arasında veri alış
verişi için gereken web servisleri hazırlanmıştır.
Uygulama imar planında yapılan tadilat işlemlerinin sürdürülmesi, yapılan değişikliklerin elektronik imar (e-imar) durumuna yansıması altyapısının oluşturulması ve vatandaş tarafından
e-imar sorgulama arayüzü ile kullanılabilmesi
sağlanmıştır.
Web tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulaması olan
Belnet yazılımı ile kurum içi haritada uygulama

Mobil cihazlar için mobilWebGIS harita servislerinin kurulumu ve test olarak devreye alınması
tamamlanmıştır.

Web Yazılımlarının Geliştirilmesi ve
Güncellenmesi
Belediyemizin kurumsal web sitesi www.bagcilar.bel.tr, www.bagcilar-bld.gov.tr ve www.
bağcılar.bel.tr adreslerinde yayındadır. Mozilla
Firefox 2.0 ve üstü, internet Explorer 7.0’dan
sonraki versiyonlardaki web tarayıcılarda Türkçe karakter desteği bulunmaktadır.
Belediyemizin web sitesinde vatandaşa yönelik e-belediyecilik uygulamaları mevcuttur.
E-belediyecilik kapsamında vatandaşlar internet
üzerinden meclis kararlarına, arsa-bina rayiç bilgilerine, günlük nikâh programına, doktor nöbet
listesine ve ihale ilanlarına ulaşabilmektedirler.
Ayrıca, imar durumunu sorgulama, emlak vergisi
borç sorgulama ve ödeme ile sosyal yardım talebi sorgulama servisleri hizmet vermektedir.
Belediyemiz Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen
nikâh merasimleri kurumsal web sitesi üzerinden online olarak (3 kamera) ile takip edilebilmektedir.
Belediyemiz web sitesinin bulunduğu sunucu sanal ortama taşınmıştır. Sunucunun güvenli olarak çalışabilmesi için gereken güvenlik sertifikası, antivirüs yazılımı ve diğer yazılımlar yeniden
ayarlanmıştır.
Web sitesi tasarımı yenilenmiştir. Yeni yazılım
kullanıma hazır hale getirilmiştir. Tüm birimlerin
görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Bu taleplere göre yapılması gereken değişiklikler ve güncellemeler düzenli olarak yapılmıştır.
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BİLGİSAYAR DONANIMLARININ
TAMİR BAKIMLARI
Bilgisayar Sistemi Donanımlarının Tamir,
Bakım Onarımı
Bilgisayar sistemlerinin sağlıklı ve sürekli olarak hizmet verebilmesi için Kesintisiz Güç Kaynağının (UPS) bakım ve desteği ilgili firmadan
hizmet anlaşması yapılmıştır.
İnternet hizmetinin kesintisiz ve güvenli olarak
sağlanması amacıyla internet güvenlik duvarı
cihazı (Fortigate Firewall 311B) alımı yapılmıştır.
Güvenlik duvarının, belediyenin kurumsal çalışma sistemine uygun olarak ayarları yapılmıştır.
Zaman içerisinde kurum bilgilerinin artması ve
teknolojinin değişmesine paralel olarak tapekartuş ortamında arşiv olarak yedeklenmesi
amacıyla yüksek kapasiteli (LTO5) Yedekleme
Ünitesinin kurulumu tamamlanmış ve kullanıma
başlanmıştır.
Ayrıca Bilgisayar Sisteminde bulunan bilgilerin
geriye dönük olarak bütünlüğünü sağlamak amacıyla; yedekleme sistemindeki tape-kartuşa ilave
olarak harici disk üzerine de günlük yedekleme
işlemi yapılmıştır.
Sistemde bulunan verilerin tape-kartuşa günlük
olarak yedekleme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca
Oracle veritabanında bulunan dataların exportimport (RMAN) işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır.
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sistemi kurulmuştur. Sistem odasında daha önceden belirlenen değerin üzerinde sıcaklık artışı
olması durumunda ilgili personele SMS göndermektedir.
Kullanıcılar tarafından kullanılan aktif cihazların
(anahtarların) genel bakım ve temizlik işlemleri
yapılmıştır. Arızalanan kenar anahtar, yenisi ile
değiştirilerek ağ bağlantısının sürekliliği sağlanmıştır.
Kullanıcıların işlem kayıtlarının (log) bilgilerinin
kaydedildiği sunucu (BBLOG1) ile bilgisayar sisteminin yönetiminin ve izlenmesinin yapıldığı sunucu (BBYON1) üzerinde bulunan mevcut bellek
kapasitesi 4Gb RAM’den 10 Gb RAM’e yükseltilmiştir.
Kurum bilgilerinin kaydedildiği ve arşivlendiği
depolama ünitesinin (8 adet hızlı disk kapasitesi 3 TB ve 12 adet arşiv disk kapasitesi 12 TB)
sağlıklı olarak çalışması sağlanmış ve oluşan arızalara anında müdahale edilerek veri kaybının
oluşması engellenmiştir.
Mahalle konakları ve bilgi evlerinde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin periyodik olarak
bakımları yapılarak arızalı olanların tamiri yapılmaktadır.
ADSL modem ile olan internet bağlantılarında
meydana gelen kesintilerin, ilgili firma ile görüşülerek çalışır vaziyette olması sağlanmaktadır.
Belediye hizmet binalarında bulunan ADSL modemlerin ayarları Türk Telekom tarafından yapılan ayar değişikliklerine göre yeniden güncellenmiştir.

Bilgi İşlem Sistem Odasında bulunan Hassas
Kontrollü Klimaların sağlıklı ve verimli olarak
çalışması için düzenli bakımı yapılmıştır. Bu sayede sistem odasının sıcaklık ve bağıl nem (rh)
değerlerinin normal değerler seviyesinde olması
sağlanmıştır.

Mobil Uygulamalar

Klimaların IP tabanlı olması sayesinde uzaktan
yönetim ve izleme imkanı sağlanmıştır. Sistem
odasında olabilecek herhangi bir elektrik arızası ya da klima arızasında bilgisayar sistemlerinin
zarar görmesini engellemek için SMS ile uyarı

Iphone, Android ve BlackBerry işletim sistemli
cep telefonları için belediyemiz uygulamaları yapılmış ve Android Market, Apple Store ve BlackBerry App World’de kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Bağcılar ilçesinde hizmet veren kamu kurumlarına bilgisayar sistemleri hususunda imkânlar nispetinde teknik destek verilmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
Mahalle Konakları ve Bilgi Evlerindeki Bilgisayar ve Donanımların Tamir, Bakım ve Onarımı
BİLGİ EVLERİ
S.no

PC

YAZICI

ADSL

İNCE BİLG.

PARMAK İZİ

PROJEKSİYON

1

Fatih Bilgi Evi

29

2

1

1

2

2

Fevziçakmak Bilgi Evi

27

3

1

1

2

3

Kemalpaşa Bilgi Evi

8

3

1

1

6

4

Kazımkarabekir Bilgi Evi

31

5

1

1

3

5

Güneşli Bilgi Evi

1

3

1

29

5

6

100. Yıl Bilgi evi

2

3

1

26

5

7

Mahmutbey Bilgi Evi

2

3

1

30

5

TOPLAM

95

13

7

108

4

28

İNCE BİLG.

PARMAK İZİ

PROJEKSİYON

23

DİZÜSTÜ

4

1

MAHALLE KONAKLARI
S.no

PC

YAZICI

ADSL

1

Bağlar

3

1

1

1

2

Barbaros

4

1

1

1

3

Çınar

3

1

1

1

4

Demirkapı

1

1

1

5

Evren

3

1

1

6

Fevziçakmak

1

1

1

4

1

7

Göztepe

1

1

1

4

1

8

Güneşli

3

1

1

9

Hürriyet

1

1

1

4

1

10

İnönü

1

1

1

4

1

11

Kazımkarabekir

3

1

1

1

12

Kemalpaşa

3

1

1

1

13

Kirazlı

3

1

1

1

14

Mahmutbey Stad

2

2

1

1

15

Merkez

3

1

1

1

16

Yavuzselim

1

1

1

4

1

17

Yenigün

1

1

1

4

1

18

Yenimahalle

1

1

1

4

1

19

Yıldıztepe

3

1

1

20

100. Yıl

1

1

1

4

1

TOPLAM

42

21

20

36

20

4

DİZÜSTÜ

1
1

1

1

1
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TEKNİK DESTEK VE EĞİTİMLER
Kurum Personeline Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programları

tilmesi ve bakımı hususlarında ilgili firma tarafından müdürlüklerin kalem personeline eğitim
verilmiştir. Eğitime 48 personel katılmıştır.
Yönetim Bilgi Sistemi (Beyaz) Yazılımı Alo 153
Modülü üzerinde kullanılan, Hane Halkı Araştırması kayıtlarının sağlıklı, güvenilir olarak yapılabilmesi için BİLMER personeline 14/07/2011
tarihinde son kullanıcı eğitimi verilmiştir.
Başkanımızın günlük, haftalık ve aylık programının takibinin e-posta sunucusu (Exchange Sunucu) üzerinde çalışan outlook programından yapılabilmesi için Özel Kalem Müdürlüğü personeline
konuyla ilgili gerekli eğitimler verilmiştir.

Müdürlük Personeline Yönelik Verilen Eğitimler
Fen İşleri Müdürlüğü talebi üzerine Yönetim Bilgi Sistemi (Beyaz) Yazılım içerisinde kullanılan
“Başvuru Takip Sistemi”nin kullanımıyla ilgili
olarak Belediye Meclis Salonunda müdürlük personeline 13/01/2011 Perşembe günü eğitim verilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan Bilmer personeline yönelik olarak mevcut YBS (Yardım Masası,
Başvuru Yönetimi, Alo153 Şikâyet) yazılımları,
ISO27001 BGYS ve kurumsal bilgisayar kullanımını kapsayan eğitim programı düzenlenmiştir.
Belge Yönetim Sisteminin (BYS) kurulmasıyla
ilgili çalışmalar kapsamında tüm müdürlüklerin
Hizmet Envanteri ve İş Akış Süreçlerinin belirlenebilmesi için, her müdürlük için birebir olmak
üzere planlı çalışmalar ve toplantılar yapılmıştır.
Ayrıca uygulama yazılımının tanıtımı ve eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine
vatandaşların başvuru işlemlerinin mahalle konaklarından yapılabilmesi için gerekli olan yazılım kayıt işlemlerini yapmakla görevlendirilen
mahalle konaklarında çalışan personele iki grup
halinde eğitim verilmiştir.
Belge Yönetim Sistemi projesinde kullanılmak
üzere alımı yapılan tarayıcıların kurulumu, işle-
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Marmara Belediyeler Birliğinin 06/05/2011 tarihinde düzenlemiş olduğu “Kamu İç Kontrol
Standartları” konulu eğitim seminerine katılım
sağlanmıştır.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından
24/05/2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen
“Belediyelerde E-Devlet Uygulamaları” konulu
eğitim seminerine müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır.
Ankara’da 26/05/2011 tarihinde düzenlenen
“Kamu Kurumlarında Belge Yönetimi ve Süreç
Entegrasyonu Semineri”ne müdürlüğümüzce
katılım sağlanmıştır.
Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “Resmi Yazışma Kuralları ve Standart
Dosya Planı ile Halkla İlişkiler” konulu eğitim
seminerine 15-16 Ekim 2011 tarihlerinde katılım
sağlanmıştır.
Türkiye Bilişim Derneği organizasyonunda; 15-16
Aralık tarihlerinde İstanbul Kadir Has Üniversitesinde Akıllı Şehirler temalı 5. Bilişim Kongresinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından yönetilen “Yerel Yönetimlerde Bilişim ve
Güvenliği” başlıklı oturumda belediyemizce “Yerel Yönetimlerde Otomasyon Altyapısı” başlıklı
bir sunum gerçekleştirilmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
Evrak İşlemleri
Müdürlüğümüze 2011 yılı içerisinde Gelen Evrak
Sayısı 316, Giden Evrak Sayısı ise 162 olmuştur.
2011-2014 Stratejik Planının hazırlanması ve 2011
Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması çalışmalarının aksamaması ve yürütülmesine
destek verilmesi hususunda, müdürlüğümüze ait
2007-2008-2011 yıllarına ait durum analiz raporu hazırlanmıştır. Ayrıca müdürlüğümüze ait 2011
Bütçe Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Güvenlik Yönetimi
Belediyede bulunan bilgilerin güvenli olarak yapılması için gereken fiziki altyapı, donanım ve yazılım
hizmetleri ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında belirlenen kriterlere
göre oluşturulmuş ve sertifika ile belgelendirilmiştir.
ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgelendirme Denetimi, denetim firması tarafından 04.10.2010 tarihinde Aşama 2 Denetimi ile
gerçekleştirilmiş ve denetim sonuçları değerlen-

dirilerek gerekli düzeltici ve önleyici çalışmalar
yapılmıştır. Kurumun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olduğu onaylanmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek ‘Uluslararası denetlenebilir standart’ anlamına gelen ISO 27001 ile
idaremiz, bilgi güvenliği konusunda uluslararası standartlara sahiptir. Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi’nin tamamlanması ile birlikte 5651 sayılı
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine ve
ilgili mevzuata uyum sağlanmıştır.
“Felaket Kurtarma Sistemine Geçiş” ve “Felaket
Kurtarma Sisteminden Geri Dönüş” Prosedürleri
doğrultusunda, oluşturulan senaryoya göre Bağcılarda yaşanabilecek bir felaket sonrasında Ana
Sunucudan Felaket Kurtarma Merkezinde bulunan
yedek sunucuya geçiş ve ana sunucuya dönüşle ilgili testler yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda
prosedürlerde görülen eksiklikler belirlenerek prosedürler güncellenmiştir. Belediyemizin, kurumsal
anti-virüs güvenlik yazılımı güncel tutularak iç ve
dış tehditlere karşı bilgisayar sisteminin güvenli
ve kesintisiz çalışması sağlanmıştır.
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

%100

%95

95

1

Kurum dijital
arşivinin ile
doküman
yönetim
sistemine
entegrasyon
oranı

17.1.2. 2011 yılı
sonuna kadar kurum
içinde kullanılan
Yönetim Bilgi Sistemi
(YBS) yazılımlarının
%100’ünü web tabanlı
hale dönüştürmek.

1

Yönetim Bilgi
Sistemindeki
(YBS) uygulama
yazılımı sayısı

30

30

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.1. Kurum arşivinin
tamamını 2014 yılı
sonuna kadar dijital
arşiv sistemine
entegre ederek
bilgisayar ortamında
takibini sağlamak.

17.1.2. 2011 yılı
sonuna kadar kurum
içinde kullanılan
Yönetim Bilgi Sistemi
(YBS) yazılımlarının
%100’ünü web tabanlı
hale dönüştürmek.

2

Web tabanlı
YBS uygulama
yazılımı sayısı

30

27

90

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.1. Kurum arşivinin
tamamını 2014 yılı
sonuna kadar dijital
arşiv sistemine
entegre ederek
bilgisayar ortamında
takibini sağlamak.

17.1.2. 2011 yılı
sonuna kadar kurum
içinde kullanılan
Yönetim Bilgi Sistemi
(YBS) yazılımlarının
%100’ünü web tabanlı
hale dönüştürmek.

3

Web tabanlı
YBS uygulama
yazılım oranı

%100

%90

90

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.2. Resmi evrakların
dijital ortamda
elektronik belge
olarak üretilmesini
sağlayacak Doküman
Yönetim Sistemini
2013 yılı sonuna kadar
hizmete sokmak.

17.2.1. 2011 yılı
sonuna kadar kurum
içi yazışmaların
%100’ünün
doküman yönetim
sistemi kapsamında
dijital ortamda
gerçekleştirilmesini
sağlamak.

1

Dijital ortamda
yapılan yazışma
oranı

%100

%90

90

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.2. Resmi evrakların
dijital ortamda
elektronik belge
olarak üretilmesini
sağlayacak Doküman
Yönetim Sistemini
2013 yılı sonuna kadar
hizmete sokmak.

17.2.1. 2011 yılı
sonuna kadar kurum
içi yazışmaların
%100’ünün
doküman yönetim
sistemi kapsamında
dijital ortamda
gerçekleştirilmesini
sağlamak.

2

Dijital ortamda
yazışma yapan
birim sayısı

18

16

89

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.1. Kurum arşivinin
tamamını 2014 yılı
sonuna kadar dijital
arşiv sistemine
entegre ederek
bilgisayar ortamında
takibini sağlamak.

17.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar kurum arşivi
yazılımı ile doküman
yönetim sisteminin
entegrasyonunu
sağlamak.

17. Kurum içerisinde
bilgiye dayalı
yönetişim sistemini
geliştirmek.

17.1. Kurum arşivinin
tamamını 2014 yılı
sonuna kadar dijital
arşiv sistemine
entegre ederek
bilgisayar ortamında
takibini sağlamak.
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ÇEVRE KORUMA
FAALİYETLERİ

Başkanlığımız tarafından kurulan ve 1000’e yakın üyesi bulunan Çevre Kulübü tarafından velilerle çevre konusunda bilgilendirme toplantıları
yapılmaktadır.

Çevre ile İlgili Eğitim Faaliyetleri

Çevre bilincini aşılamak üzere yılda iki kez çevre şûraları, paneller, çevre sergileri, obje, şiir,
kompozisyon, öykü, sportif yarışmalar düzenlenmektedir. Vatandaşlarımıza çevre bilincini aşılamak için büyük alışveriş merkezlerinde standlar
kurularak yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme
yapılmaktadır.

Okullarda Çevre ve Geri Dönüşüm ile ilgili Film
ve Seminerler

Geri Dönüşüm Faaliyetleri
Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Faaliyetleri

Çevre ve Geri Dönüşüm konusunda tüm okullarda seminer verilmekte ve geri dönüşüm temalı
film izlettirilmektedir. Bu seminer ve filmlerde;
çevrenin korunması ile paralel olarak atık pil ve
akümülatörlerin bertarafı, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış atık lastikler
ve elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda
öğrencilerimiz bilgilendirilmektedir.

Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
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Ambalaj atıklarının kaynağında toplanması için
protokol yapılan lisanslı firma personeli ile 2011
yılı içerisinde 45.000 konutta bilgilendirme çalışması yapılmış olup sahada çalışmalarımız devam etmektedir. Okullar, kamu kuruluşları, sağlık kuruluşları, mahalle konakları, düzenli siteler
başta olmak üzere tüm hanelerden ambalaj atıkları ayrı olarak toplanmaktadır. Büyük işletmeler,
sisteme dâhil olmaları konusunda yazıyla uyarılmış olup aksi davrananlar hakkında yasal işlem
yapılacağı bildirilmiştir. 2011 yılında 6.206.478
kg ambalaj atığı toplanmıştır.

2011 FAALiYET
RAPORU
TOPLANAN AMBALAJ ATIK MİKTARI 2006-2011 (Ton/Yıl)
7000
5816

6000

yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda 68.791
lt Bitkisel Atık Yağ toplanmıştır.
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Çevre bilincinin arttırılması ve geri dönüşüm konusunda teşvik oluşturulması açısından etkinlikler düzenlenmiş olup özellikle ambalaj atığı getiren her vatandaşımıza kurmuş olduğumuz buz
pistini kullanım hakkı sağlanması çok faydalı
olmuştur.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşüm
Faaliyetleri
Belediyemiz sınırları içerinde faaliyet gösteren
lastik tamir ve satış yerlerinde oluşan ömrünü
tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplatılarak lisanslı geri kazanım firmalarına verilmesi sağlanmaktadır. Lisanslı firma tarafından Bağcılar ilçesinde
2011 yılı içerisinde 36.550 kg ÖTL toplanmış ve
bertaraf işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüm Faaliyetleri
Bitkisel yağlar birçok defa kullanıldığında insan
sağlığına zarar verdiği gibi kanalizasyon sistemine dökülmesi durumunda da kanalların iç çapında daralmalara, bunun sonucunda tıkanmalara
neden olmaktadır. Söz konusu atıkların etkin bir
şekilde toplanması için Bakanlıktan lisans almış
bir firma ile protokol yapılarak potansiyel tüm
işyerlerine tebligat ile beraber atık yağ bidonu
bırakılmıştır.
Diğer yandan kullanılan atık yağların içeriğinin
cihaz ile tespit edilmesi hususunda çevre mühendislerimiz tarafından özellikle okul kantinlerinde denetimlere devam edilmiştir. 2011 yılında

Atık Pil ve Akümülatörlerin Bertaraf Faaliyetleri
Atık pillerin bertarafı için tüm kamu kuruluşlarına, okullara, mahalle konaklarına, sağlık kuruluşlarına ve büyük işyerlerine atık pil kutusu monte
edilerek atık piller aldırılmaktadır. Bu konuda öğrencilerimizi teşvik etmek için okullarda eğitim
verilmekte, kampanyalar düzenlenmekte ve dereceye giren okullara ödüller verilmektedir. Yıl
itibari ile 4.737 kg Atık Pil bertaraf edilmek üzere toplanmıştır.
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Hava Kalitesinin Korunması
Faaliyetleri
Bölgede yapılan denetimlerde havayı kirleten işyerleri uyarılmaktadır. Tüm uyarılara rağmen iyileştirme yoluna gitmeyen işletmeler hakkında elde
edilen doneler yasal işlem yapılmak üzere Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

Elektrik ve Elektronik Atıkların
Geri Dönüşüm Faaliyetleri
Söz konusu atıkların geri dönüşümü konusunda
lisanslı firma ile protokol imzalanmıştır. Çevreye
ve doğal kaynaklara zarar veren atıklar ayrı
toplanarak ekonomiye geri kazandırılmak üzere
2011 yılında 5.825 kg atık toplanmıştır.

Çevresel Gürültünün
Kontrolü Faaliyetleri

Fırınların bacalarından filtresiz şekilde alıcı ortama verilen duman ve partiküllerin oluşturduğu
olumsuzlukların giderilmesi hususunda ilgili işyerlerine tebligatlar bırakılmaya devam edilmektedir. Ayrıca kumaş atıklarının yakılarak çevre
kirliliğine meydan verilmemesi için atıklar toplanarak bertaraf edilmektedir.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kalitesi Kontrol
Yönetmeliği çerçevesinde Kömür Satış yerleri
denetlenmektedir.

Bölge Genelindeki Olumsuzluklara
Müdahale Faaliyetleri
2011 yılında oluşturmuş olduğumuz motorize
zabıta ekiplerimiz, bölgede etkinliğin sağlanması
ve olumsuzluklara anında müdahalede bulunması amacıyla denetimlere başlamış olup sorunların
bertarafında müdürlüğümüze ivme kazandırmıştır.
‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan yetki alınmış olup, 2011 yılı
itibariyle 174 işyeri denetlenmiştir. Bu konudaki
denetimlere devam edilmekte, çevresel gürültü
düzeyi yüksek çıkan işletmelere de ayrıca idari
yaptırım kararı ile cezai işlem yapılmaktadır.
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ÇEVRE TEMİZLİK
FAALİYETLERİ

lanan tıbbi atıklar toplanarak bertaraf edilmek
üzere imha yerine nakledilmektedir. 131,100 kg
tıbbı atık yakılarak bertaraf edilmek üzere toplanmıştır.

Temizleme Faaliyetleri

İmalat Atıkları Bertaraf
Faaliyetleri

Bağcılar Geneli Temizlik Faaliyetleri
Halkımızın yaşamsal faaliyetleri ile ortaya çıkan
ortalama 700 ton/gün evsel atık 22 mahallemizden her gün 2 vardiya halinde çöp araçlarımızla
haftanın 7 günü toplanmaktadır. Tüm mahallelerdeki cadde, sokak, meydan ve boş arsaların
tamamı 3-4 günlük periyotlarla, işçiler tarafından süpürülerek temizlenmektedir. 2011 yılında
251.978 ton çöp döküm sahalarına ulaştırılmış
olup her geçen yıl kişi başına düşen çöp miktarı
azalmaktadır.

Cadde, Meydan ve Sokakların
Günlük Temizleme Faaliyetleri

Bölgemizde faaliyet gösteren işyerlerinden kaynaklanan imalat atıkları Müdürlüğümüzce düzenli olarak toplanmaktadır. Tekstil sektörünün
ilçemiz içerisinde önde gelen sektörlerden biri
olması nedeniyle atıkların yakılarak bertaraf
edilmesi veya konutlarda ısınma amacıyla kullanılması durumunda meydana gelecek hava kirliliğine sebebiyet vermemek için işyerleri Çevre
Temizlik Zabıtalarımız tarafından düzenli olarak
kontrol edilmekte ve atıklar tarafımızca alınmaktadır. 2011 yılı itibari ile 118.396m3 imalat atığı
toplanmıştır.

Belediye sınırları içerisindeki tüm caddeler ve
süpürge araçlarının çalışmasına müsait olan sokaklar 2 vardiya halinde saat 03:00’dan itibaren
akşam 20:00’a kadar süpürge araçları ile süpürülmektedir. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu
cadde ve sokaklarda sabit süpürgeciler ile elle
süpürme faaliyetleri gün boyunca sürdürülmektedir.

Tıbbi Atıkları Bertaraf Faaliyetleri
Boyama Faaliyetleri
Cami ve Okul İstinat Duvarlarının
Boyama Faaliyetleri
Kirlenerek kötü görüntü arz eden okul ve cami
istinat duvarları boyanmıştır.

Hız Kesici Setleri Boyama Faaliyetleri
Bölgemizde bulunan sağlık kuruluşlarından ve
evde tedavi gören diyaliz hastalarından kaynak-

Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan hız kesici setlerin, sürücüler tarafından fark edilmek üzere boyamaları yapılmıştır.
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Bordür Taşları Boyama Faaliyetleri

Okul Bahçeleri Boyama Faaliyetleri
Okul bahçelerinde bulunan voleybol ve basketbol
gibi sportif alanların çizgi ve boyama işlemleri yapılmıştır.

Demir Korkulukları Boyama Faaliyetleri

Yeni açılan yollara ait bordür taşları ile boyası
çıkan bordür taşlarının boyaması yapılmıştır.

Boyaları silinen veya yıpranarak kötü görüntü arz
eden orta refüj korkulukları ile köprü üzerinde bulunan demirler ve parklara ait demir muhafazalar
boyanmıştır.

Semt Pazarları Çizim Faaliyetleri

Çöp Konteyneri Boyama Faaliyetleri

Yıkama Faaliyetleri

Bölgemizde bulunan pazarların kurulduğu cadde
ve sokaklarda Zabıta Müdürlüğü ile koordineli
olarak çizim yapılmıştır.

Pazar Yerleri Yıkama Faaliyetleri:
Bölgemizde bulunan pazarların faaliyetleri sona
erdiğinde temizlenmekte ve akabinde yıkanarak
dezenfekte edilmiştir.

Kamu Kuruluşları, Okul ve Cami Bahçeleri
Yıkama Faaliyetleri:
Okul, cami ve kamu kuruluşlarının bahçeleri yıkanmak suretiyle temizlenmiştir.

Kirlenen Yolları Yıkama Faaliyetleri
İlçe sınırları içerisinde bulunan 5.000 adet konteyner gözden geçirilerek, boyaları silinen ve kaynak
marifetiyle onarılan çöp konteynerleri boyanmıştır.
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İnsan ve araç trafiğinden ve özellikle de hafriyat
kamyonlarından kaynaklanan kirlenmeleri bertaraf etmek üzere, bölgemizde bulunan tüm cadde,
meydan ve sokaklar yıkanarak temizlenmiştir.
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İnşaat Atıkları Bertaraf
Faaliyetleri

Çöp Konteynerleri ile İlgili
Faaliyetler
Çöp Konteyneri Yerleştirme Faaliyetleri
Halkımızın talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerde çöp konteyneri eklenmesi uygun
görülen yerlere cep açtırmak suretiyle çöp konteyneri yerleştirilmiştir. Aynı şekilde kaldırılması
uygun görülün yerlerde ise cepler kapatılmıştır.

Çöp Konteyneri Tamir ve Kaynak Faaliyetleri
Ana arter ve sokaklarda bulunan 5.000 adet çöp
konteynerinden kullanıma elverişli olanları kaynak yapılarak tamir ettirilmiştir.
Bölge ekipleri tarafından tespit edilen molozlar
ile e-posta veya telefonla Müdürlüğümüze bildirilen molozlar ücret mukabilinde toplanmakta,
Cuma günlerinde de döküm sahalarına ulaştırılmaktadır. 2011 yılında 35.809 ton moloz toplanmıştır.

Çöp Konteynerleri Yıkama Faaliyetleri

Cami Temizleme Faaliyetleri
Bölgemizde bulunan tüm cami ve mescitlerin iç
mekânları temizlenmekte ve halıları makine ile
yıkanarak kurutulma işlemi yapılmaktadır. Gerektiğinde camilerin dış duvarları da sepetli araçlar ile temizlenmektedir.
Kirlenmek suretiyle koku yayan 5.000 adet konteynerin, yıkama ve dezenfekte işlemi konteyner
yıkama aracımızla yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

5.1. Ambalaj Atığı
Uygulama Planı
5. Ekolojik dengeyi
doğrultusunda katı
bozacak kirlilikleri etkin
atıkların yerinde
ve çağdaş yöntemlerle
ayrıştırılması
ortadan kaldırarak
çalışmalarını 2014
sürdürülebilir bir çevre
yılı sonuna kadar
ortamı oluşturmak.
tüm mahallelere
yaygınlaştırmak.

5.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 40.000 konut
ve işyerinde katı
atıkların yerinde
ayrıştırılması
çalışmalarını
başlatmak.

5.1. Ambalaj Atığı
Uygulama Planı
5. Ekolojik dengeyi
doğrultusunda katı
bozacak kirlilikleri etkin
atıkların yerinde
ve çağdaş yöntemlerle
ayrıştırılması
ortadan kaldırarak
çalışmalarını 2014
sürdürülebilir bir çevre
yılı sonuna kadar
ortamı oluşturmak.
tüm mahallelere
yaygınlaştırmak.

5.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 40.000 konut
ve işyerinde katı
atıkların yerinde
ayrıştırılması
çalışmalarını
başlatmak.

5.1. Ambalaj Atığı
Uygulama Planı
5. Ekolojik dengeyi
doğrultusunda katı
bozacak kirlilikleri etkin
atıkların yerinde
ve çağdaş yöntemlerle
ayrıştırılması
ortadan kaldırarak
çalışmalarını 2014
sürdürülebilir bir çevre
yılı sonuna kadar
ortamı oluşturmak.
tüm mahallelere
yaygınlaştırmak.

5.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 40.000 konut
ve işyerinde katı
atıkların yerinde
ayrıştırılması
çalışmalarını
başlatmak.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Atık
ayrıştırması
hakkında
bilgilendirme
yapılan konut
ve işyeri sayısı

40.000

55.471

139

2

Konut ve
işyerlerine
dağıtılan
ayrıştırma
poşeti sayısı

40.000

132.460

331

3

Konut ve
işyerlerine
dağıtılan
bilgilendirme
broşürü sayısı

40.000

55.471

139

%15

%15

100

2.000

2.699

135

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.2. İlçede ortaya
çıkan ambalaj
atığının kaynağında
ayrıştırılarak
uzaklaştırılması oranını
2014 yılı sonuna kadar
%50’ye çıkarmak.

5.2.1 . İlçede ortaya
çıkan ambalaj
atığının kaynağında
ayrıştırılarak
uzaklaştırılması
oranını 2011 yılı
sonuna kadar %15’e
çıkarmak.

1

Kaynağında
ayrıştırılan
ambalaj atık
oranı

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.2. İlçede ortaya
çıkan ambalaj
atığının kaynağında
ayrıştırılarak
uzaklaştırılması oranını
2014 yılı sonuna kadar
%50’ye çıkarmak.

5.2.1 . İlçede ortaya
çıkan ambalaj
atığının kaynağında
ayrıştırılarak
uzaklaştırılması
oranını 2011 yılı
sonuna kadar %15’e
çıkarmak.

2

Dağıtılan
ambalaj atık
kutusu sayısı
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ)
2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

İmalat atıkları
uzaklaştırma
programına
alınan işyeri
sayısı

830

880
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5.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar vatandaşların
gürültü kirliliği ile
ilgili şikâyetlerinin
%100’ününe
ortalama 2 gün içinde
müdahale etmek.

1

Şikâyetlere
ortalama
müdahale
zamanı (Gün)

2

2

100

5.5. İlçe gürültü
haritası çalışmalarını
2014 yılı sonuna
kadar tamamlamak
ve gürültü kirliliği
denetimlerini daha
etkin yürütmek.

5.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar vatandaşların
gürültü kirliliği ile
ilgili şikâyetlerinin
%100’ününe
ortalama 2 gün içinde
müdahale etmek.

2

Şikâyetlere
müdahale oranı

%100

%100

100

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.6. Bitkisel atık yağ
üreten işyerlerinin
%80’ini 2014 yılı
sonuna kadar bitkisel
atık yağ uzaklaştırma
programına dâhil
etmek.

5.6.1 . 2011 yılı
sonuna kadar
bitkisel atık yağ
üreten işyerlerinden
190’ının bitkisel atık
yağ uzaklaştırma
programına dâhil
edilmesini sağlamak.

1

Bitkisel atık
uzaklaştırma
sözleşmesi
yaptırılan işyeri
sayısı

190

204
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5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.8. Her yıl 20 bin
ilk ve orta dereceli
okul öğrencisine
çevre bilincinin
aşılanması için eğitim
düzenlemek.

5.8.1 . 2011 yılı
sonuna kadar 20 bin
ilk ve orta dereceli
okul öğrencisine
çevre bilinci eğitimi
vermek.

1

Eğitim verilen
okul sayısı

10

10

100

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.8. Her yıl 20 bin
ilk ve orta dereceli
okul öğrencisine
çevre bilincinin
aşılanması için eğitim
düzenlemek.

5.8.1 . 2011 yılı
sonuna kadar 20 bin
ilk ve orta dereceli
okul öğrencisine
çevre bilinci eğitimi
vermek.

2

Eğitim verilen
öğrenci sayısı

20.000

18.344
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5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.3. Gayrisıhhî
işyerlerinin tamamını
2014 yılı sonuna
kadar imalat atıkları
uzaklaştırma programı
kapsamına dâhil etmek

5.3.1. İmalat atığı
üreten gayrisıhhî
işyerlerinden
830’unu 2011 yılı
sonuna kadar imalat
atıkları uzaklaştırma
programına dâhil
etmek.

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

5.5. İlçe gürültü
haritası çalışmalarını
2014 yılı sonuna
kadar tamamlamak
ve gürültü kirliliği
denetimlerini daha
etkin yürütmek.

5. Ekolojik dengeyi
bozacak kirlilikleri etkin
ve çağdaş yöntemlerle
ortadan kaldırarak
sürdürülebilir bir çevre
ortamı oluşturmak.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
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2011 yılında Fen İşleri Müdürlüğü’ne 6.973 adet
dilekçe gelmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’nden
6.997 adet dilekçenin çıkışı yapılmıştır.
Altyapı Plan Koordinasyon birimi olarak; 483
adet kanal bağlantı ruhsatı, 486 adet kanal tamir, 214 adet elektrik arıza, 266 adet kablo tesisi, 4 adet Türk Telekom, 2 adet arıza kazı ruhsatı
olmak üzere toplam 1.455 adet kazı ruhsatı verilmiştir.

Kestane Bahçesi ve Sosyal Tesisi Yapılması
Bulunduğu Yer		 : Yavuzselim Mahallesi
		
26/7 Sokak
Peyzaj Alanı		 : 10.340 m2
Kastamonu Evi Alanı : 230 m2
Toplam Kullanım Alanı : 390 m2
İşin Durumu		 : Tamamlandı.

SOSYAL TESİS,
PARK ve PEYZAJ
ÇALIŞMALARI
Ertuğrul Gazi Parkı ve Sosyal Tesisi Yapılması
Bulunduğu Yer
: İnönü Mahallesi 30-4 Sokak
Peyzaj Alanı
: 4.100 m2
Bina Oturum Alanı : 207 m2
Bina Kullanım Alanı : 640m2
İşin Durumu
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Kastamonu yerel mimarisi dikkate
alınarak kafeterya fonksiyonları yüklediğimiz
bina; zemin kat ve çatı katından oluşmaktadır.
Kafeterya önünde teras bulunmaktadır. Giriş
meydanından başlayarak parkı çevreleyen uzun
bir yürüyüş yolu tasarlanmıştır. Park içinde; açık
alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, çardak, oturma mekânları ve piknik masaları bulunmaktadır.
Arazinin doğal eğiminden faydalanılarak oluşturulan seyir terasları ve şelalenin içerisinde gezilebilecek yürüyüş yolu bulunmaktadır.

Çınarlı Park Yapılması

İşin Tanımı: Bilecik yerel mimarisi dikkate alınarak, halkın sosyal tesis ihtiyacını karşılamak için
yapılan bina; bodrum, zemin ve normal kattan
oluşmaktadır. Kafeterya, önünde teras ve havuz
bulunmaktadır. Giriş meydanından başlayan ana
aks devam ederek alt kademede spor alanına
bağlanmaktadır. Park içinde açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, çardak, oturma mekânları
ve piknik masaları bulunmaktadır.
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Bulunduğu Yer : Çınar Mahallesi 5/2 A Sokak.
Toplam Peyzaj Alanı : 2.089 m2
Kafeterya Alanı		 : 185 m2
İşin Durumu		 : Tamamlandı.
İşin Tanımı: Saklı bahçe görünümündeki Çınarlı Park, resmi kurumların ve binaların yoğun olduğu Çınar Mahallesi hizmetine sunulmuştur.
Ahşap dizaynlı kafeteryası ve pergolaları, havuz
donanımı ve yeşiliyle doğal örtü pekiştirilerek
dinlenme alanları oluşturulmuştur. Gerek kamu
çalışanlarının, gerekse mahalle sakinlerinin rahat

2011 FAALiYET
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ve huzurlu bir ortamda hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Ayrıca çocuk
oyun alanı bulunmaktadır.

Şelaleli Park Yapılması
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
İşin Durumu

: Kirazlı Mahallesi
: 1.650 m2
: Tamamlandı.

Gonca Sokak Parkı Yapılması
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
Kütüphane Alanı
İşin Durumu

: Bağlar Mahallesi
: 3.240 m2
: 190 m2
: Tamamlandı.

İşin Tanımı: Çift kademeli yapısıyla güzelliğini
özellikle gece ışıklandırmasıyla ortaya çıkaran
Şelaleli Park Kirazlı Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulmuştur. İstinat duvarları doğal figürlerle süslenmiştir. Pergola ve ahşap oturma
alanlarıyla şelaleli bir ortamda dinlenme imkânı
sunar. Çocuk oyun alanı ve kum havuzu geniş
bir alanı içermektedir. Kademeli oturma alanı ve
açık alan spor aletleriyle gençlere sohbet etme
ve spor yapma alanı oluşturulmuştur. Yürüme
yolu küçük parke taşları ile örülerek güzel bir desen verilmiştir.

Orhan Gazi Parkı ve Sosyal Tesis Yapılması
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
Oturum Alanı
Top. Kul. Alanı
İşin Durumu

: 100. Yıl Mahallesi
: 5.112 m2
: 152 m2
: 465 m2
: Tamamlandı.

İşin Tanımı: Park, kafeteryası ve kapalı şadırvanıyla mahalle sakinlerinin hizmetine açılmıştır.
Kafeteryası, camlı salonuyla kış aylarında da hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Gençler için hazırlanmış güzel bir basketbol sahası
bulunmaktadır. Çocuk oyun alanı bulunmaktadır.
Gerek istinat duvarlarındaki yeşil figürleriyle, gerekse doğal yeşiliyle hoş bir görselliğe sahiptir.
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İşin Tanımı: Mevcut eski park revize edilerek
yerine Sivas’ın tarihi dokusuna uygun mimaride
bir sosyal tesis yapılmıştır. Sivas Konağı iki katlı olup; üst katta dinlenme amaçlı şark odası, alt
katta kafeterya ve modern mutfağıyla hizmete
açılmıştır. Görsel efektlerle süslenmiş büyük havuzu ve çevresinde oluşturulmuş pergolalarıyla
insanlara doğal bir dinlenme ortamı oluşturulmuştur. Çocuk oyun alanı ve futbol sahasıyla çocuklara ve gençlere uygun eğlence ve spor alanı
oluşturulmuştur. Yine ağaçlarla çevrili bir yürüyüş alanı ve açık alan spor aletleriyle şehir insanına doğal bir spor alanı oluşturulmuştur.

Evren Mahallesi Safranbolu Evi ve
Çevre Düzenleme Yapılması
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı 		
Kafeterya Alanı
Bina Kullanım Alanı		
İşin Durumu		

: Evren Mahallesi
: 7.860 m2
: 265 m2
: 810 m2
: Devam Ediyor.

Fındık Bahçesi ve Sosyal Tesis
Çevre Düzenleme Yapılması
Bulunduğu Yer		
Toplam Peyzaj Alanı
Bina Oturum Alanı		
Bina Kullanım Alanı		
İşin Durumu		

: Yenimahalle Mahallesi
: 5.640m2
: 230 m2
: 700 m2
: Devam ediyor.

İşin Tanımı: Çanakkale Savaşı Şehitleri’ne ve
Sarıkamış Şehitleri’ne ithaf olunarak tasarlanmış parkımızda 2 adet meydan bulunmaktadır;
Gelibolu Meydanı ve Sarıkamış Meydanı. 4 adet
Rölyef duvarı ile Şerife Bacı ve Kağnısı heykeli savaştan kesitler sunmaktadır. Safranbolu evi
bünyesinde; zemin katta kafeterya, birinci katta
Şehitlik Müzesi ve ikinci katta sinema salonu bulunmaktadır.

CADDE ve SOKAK
DÜZENLEMESİ
Fatih Mah. Eski Pazar Caddesi Düzenlemesi
İşin Tanımı: Doğu Karadeniz yerel mimarisi dikkate alınarak kafeterya fonksiyonları yüklediğimiz bina; bodrum, zemin ve bir normal kattan
oluşmaktadır. Kafeterya önünde teras bulunmaktadır. Terası çevreleyen havuz park ile bina
arasında insanları bir noktaya toplayarak yönlendirme görevi de görmektedir. Bitkisel tasarımda fındık ağaçları kullanılmıştır. Park içinde;
açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, çardak,
oturma mekânları ve piknik masaları bulunmaktadır.

114

Cadde uzunluğu
Cadde Alanı
İşin Durumu

: 981 m
: 8.900 m2
: Tamamlandı.
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İşin Tanımı: Eski Pazar Caddesi’nde yapılan
düzenlemelerle caddenin görsel ve teknik zenginliği arttırılarak yayalaştırılmış ve modern bir
görünüm sağlanmıştır. Yeni bir yağmur suyu
kanalı yapılmış olup pis su kanal bağlantıları yenilenmiştir. Elektrik ve telefon hatları yeraltına
alınarak görüntü kirliliği engellenmiştir. Cadde
boyunca zemin tamamen sökülerek iyileştirilmiş; sonrasında bazalt granit ve küptaş ile görsel
desenler verilerek kaplanmıştır. Sokak bağlantı
noktalarına sabit ve hareketli bariyerler konularak kontrollü ve güvenli geçişlere imkân sağlanmıştır. Cadde üzerine ve ara sokaklara dekoratif
ve asma germe tip aydınlatmalar takılarak ışıklandırılmış, gece yürüyüşleri için hoş bir ortam
oluşturulmuştur. Cadde ve sokak geçişlerine konulan kameralar ile de güvenlik etkin hale getirilmiştir.

100. Yıl Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu
Peyzaj Alanı
: 7.746 m2
İşin Durumu		
: Tamamlandı.
Yürüyüş Yolu Uzunluğu : 500 m.

Bağlar Mahallesi Çeşme-1 Sokak
Yürüyüş ve Bisiklet Yolu
Peyzaj Alanı
İşin Durumu
		
Yürüyüş Yolu Uzunluğu

: 2.000 m2
: Tamamlandı
: 286 m

İşin Tanımı: Arazinin eğimli olması sebebiyle
normal şartlarda bölgede güvenli bir yürüyüş
ve bisiklet yolu bulunmamaktadır. Ancak binalar
arasındaki boş alan uygun hale getirilerek yürüyüş ve bisiklet yolu olarak hizmete açılmıştır.
Çocuklar için oluşturulmuş güvenli oyun alanıyla
park, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.

Çınar Mahallesi 5/1 Sokak Çevre Düzenlenmesi
Toplam Yol Alanı
İşin Durumu

: 1.341 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Çınar Mahallesi 5/1 Sokak’ta bulunan kaldırım ve asfalt kaplamalar sökülerek yerine andezit bordür, prefabrik andezit ve bazalt
taş kaplama yapılmıştır.
İşin Tanımı: Günlük yaşamın stresinden sıkılan
insanımıza doğal bir ortam oluşturmak amacıyla
yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu gece aydınlatmalar sayesinde ailelere bu imkânı gece yürüyüşü olarak da sunmaktadır. Güvenli bir ortamda
bisiklet yolu yapılmıştır. Çocuk parkı yapılarak
onlara da uygun oyun alanları oluşturulmuştur.
Çevre yeşilliği ve ağaçlandırmasıyla mahallenin
doğal ve görsel zenginliği artırılmıştır.

ÇEVRE DÜZENLEME
İŞLERİNİN YAPILMASI
Zeynel Abidin Camii
Bulunduğu Yer : Evren Mahallesi Sabia Caddesi
Peyzaj Alanı
: 1.430 m2
İşin Durumu
: Tamamlandı
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arttırılmıştır. Ayrıca bahçesinde oluşturulmuş
süs havuzu ile görsel bir zenginlik kazandırılmıştır.

Lokman Hekim Otistik Engelliler Eğitim Merkezi
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
İşin Durumu

İşin Tanımı: Zeynel Abidin Camii yanında bulunan
boş alanda düzenleme yapılarak park; kamelyaları, açık alan spor aletleri ve çocuk oyun alanıyla
mahalle sakinlerinin hizmetine açılmıştır. Özellikle ahşap kamelyasıyla ailelerin huzurlu bir ortamda dinlenmelerine ve piknik yapmalarına imkân
vermektedir. Hafta sonları için paylaşılmaya değer bir alan mahallemize kazandırılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Camii
Bulunduğu Yer 		 : Barbaros Mahallesi
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
Peyzaj Alanı 		 : 1.818 m2
Bina Oturum Alanı		 : 195 m2
Bina Toplam Kullanım : 370 m2
İşin Durumu		 : Tamamlandı

İşin Tanımı: Hoca Ahmet Yesevi Camii yanındaki
alanda çevre düzenlemesi yapılarak bölge yeni
bir çehre kazanmıştır. Çay ocağı ve kütüphanesiyle mahalle sakinlerinin huzurlu bir ortamda
dinlenmesi ve kültürel ortam oluşturabilmelerine
olanak sağlanmıştır. Yeni bir şadırvan ve gasilhanesiyle cami cemaatine verilen hizmetin kalitesi
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: Güneşli Mahallesi
: 1.818 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Lokman Hekim Otistik Engelliler
Merkezi’nin çevre düzenlemesi yapılarak bölgemiz için yapılan değerli hizmete katkı sağlanmıştır. Engelli çocuklarımızın eğlenebilmeleri için
güvenli bir çocuk oyun alanı oluşturulmuştur.
Bina önü ve çevresinin sert zemin kaplaması yapılmış ve doğal çim alanı oluşturulmuştur.

Yunus Emre Sitesi Parkı
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
İşin Durumu		

: Kirazlı Mahallesi
: 1.350 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: İki site alanı arasında yapılmış olan
park özellikle gençlere çok amaçlı bir spor imkânı
oluşturmaktadır. Zemin şartlarına uygun olarak
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oluşturulmuş kademeli açık alan spor aletleri bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar içinde güvenli bir
oyun alanı oluşturulmuştur.

Ramazan Çadır Alanı
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
İşin Durumu		

: İnönü Mahallesi
: 24.120 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Ramazan ayında vatandaşlarımıza
iftar ve irfan hizmetleri vermek amacı ile inşa
edilen ramazan çadır alanında; çay ocağı, lunapark
ve satış stantları ile hizmet verilmektedir.

Yıldıztepe Ulu Camii
Bulunduğu Yer		
		
Peyzaj Alanı		
İşin Durumu		

: Yıldıztepe Mahallesi
30/2-32 sokak
: 1.000 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Ulu Camii bünyesinde bayan wc ve
abdest alma yeri yapılarak, bayanlara yönelik
mekan eksikliği giderilmiştir.

Çınar Camii
Bulunduğu Yer		
			
Peyzaj Alanı		
İşin Durumu		

İşin Tanımı: Çınar Camii yanında cami cemaatinin dinlenmesi ve kitap okuma faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla tek katlı bir çay ocağı ve
kütüphane binası yapılmıştır. Aynı kapsamda
cami çevresinin sert zeminleri yenilenerek yeşil
alan düzenlemesi de yapılmıştır.

Zeliha Hatun Camii
Bulunduğu Yer : Barbaros Mahallesi 8/5 sokak
Peyzaj Alanı : 1.635 m2
İşin Durumu : Tamamlandı

İşin Tanımı: Cami yanına inşa edilen 2 katlı binanın alt katına wc ve şadırvan, üst katına da cemaatin dinlenmesi ve kitap okuma faaliyetlerini
yürütebilmesi amacıyla çay ocağı ve kütüphane
yapılmıştır.

Enes Bin Malik Camii
: Çınar Mahallesi
9 sokak- 8/6 sokak
: 1.500 m2
: Tamamlandı

Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
İşin Durumu		

: Göztepe Mahallesi
: 1.146 m2
: Devam Ediyor.
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İşin Durumu : Kamu hizmet binasının duvar işlemeleri, pencere ve kapı kenar işlemeleri, dış
yüzey kaplaması, avlu döşemesi ve kapı tacı taş
kaplamalarının yapılması işleri görsel zenginlik
ön plana çıkarılarak yapılmaktadır.

EĞİTİM ve SAĞLIK
YATIRIMLARI
Mahmutbey Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi
İşin Tanımı: Cami yanına inşa edilecek 2 katlı binanın alt katına şadırvan ve wc’ler, üst katına da
cemaatin dinlenmesi ve kitap okuma faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla çay ocağı ve kütüphane yapılacaktır.

Bağcılar Geneli Kamu Binalarının ( Okul, Aile
Hekimliği Merkezi ) Ve Site İçlerinin Çevre
Düzenlemelerinin Yapılması
Bulunduğu Yer
İşin Durumu

Bulunduğu Yer		
			
Peyzaj Alanı		
Oturum Alanı		
Toplam Kulanım Alanı
İşin Durumu		

: Mahmutbey Mahallesi
Candan Sokak
: 800 m2
: 330 m2
: 1.430 m2
: Tamamlandı.

: Bağcılar Geneli
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde bulunan kamu binaları, siteler ve düzenlenebilecek boş arazilerin
peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Demirkapı Mahallesi Pınar Sokak Kamu Hizmet
Binası Taş Kaplama İşi
Bulunduğu Yer
: Demirkapı Mah. Pınar Sok.
Peyzaj Alanı
: 810 m2 cephe kaplaması,
360 m2 döşeme kaplaması
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İşin Tanımı: Bağcılar halkının eğitim ve sağlık
hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde
yararlanabilmesi için Mahmutbey Mahallesi’nde
yapılan eğitim ve sağlık tesisi fonksiyonel olarak
iki bölüme ayrılmıştır. Bodrum, zemin ve iki normal katta 165 m2 olarak ayrılmış binada 1. ve 2.
katın tamamı Bilgi Evi’ne aittir. Bilgi Evi’nde; kütüphane, öğretmen odası, danışma, giriş ve bekleme holü, etüt sınıfları, bilgisayar ve internet sınıfı, konferans salonu, kantin bulunurken Sağlık
Ocağı’nda; doktor muayene odaları, bebek emzirme odası, sağlam çocuk polikliniği, kan alma
odası, laboratuvar, pansuman-aşı-müdahale, aile
planlama, doktor hemşire dinlenme ve idareci
odası, wc’ler bulunmaktadır.
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Demirkapı Aile Sağlığı Merkezi
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
Oturum Alanı		
Bina Kulanım Alanı		
İşin Durumu		

: Demirkapı Mahallesi
: 1.460 m2
: 420 m2
: 955 m2
: Tamamlandı.

İşin Tanımı : Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi ile birlikte mahallenin sağlık hizmetlerine
katkı sağlamak amacıyla ilçemizdeki sağlık ocaklarına bir yenisi daha eklenmiştir. Modern tasarımı ve doğal çevre düzenlemesi ile mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmuştur. Sağlık ocağımız;
doktor muayene odaları, acil servis, aşı odası,
emzirme odası, dinlenme odası ve idari birimlerin
bulunduğu iki katlı binadan oluşmaktadır.

İşin Tanımı : Park geniş bir alana yayılarak hizmet vermektedir. Gençler için hazırlanmış güzel
bir basketbol sahası bulunmaktadır. Bina çok
amaçlı faaliyet gösterebilecek nitelikte donatılmıştır. Tam bir Bilgi Evi niteliğindedir. Özellikle
öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla takviye dersler alabileceği yeterli sayıda derslik oluşturulmuştur.
Ortam iklimlendirilerek öğrencilerin sıcak havalarda sıkılmaması sağlanmıştır. Modern bir konferans salonu mevcuttur. Geniş terası ve manzarası
ile çay keyfinin doyasıya yaşanabileceği hoş bir
ortam oluşturulmuştur.

Yavuz Sultan Selim Lisesine
Spor Salonu Yapılması
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
Oturum Alanı
Bina Kullanım Alanı
İşin Durumu

: Demirkapı Mahallesi
: 1.290 m2
: 495 m2
: 582 m2
: Tamamlandı.

Koca Yusuf Spor Tesisi Ve Bilgi Evi Yapılması
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
Oturum Alanı		
Bina Kulanım Alanı		
İşin Durumu		

: Güneşli Mahallesi
: 2.840 m2
: 450 m2
: 690 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı : Okullarımızdaki öğrencilerin daha
verimli spor yapabilmesi amacı ile Yavuz Sultan
Selim Lisesi bahçesine yapılan kapalı spor salonunda; basket ve voleybol sahası, 2 adet soyunma
odası ve bir adet fitness salonu bulunmaktadır.

Bağlar Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi
İkmal İnşaatı Yapılması
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
Oturum Alanı
Bina Kullanım Alanı
İşin Durumu

: Bağlar Mahallesi
: 1.245 m2
: 485 m2
: 1.485 m2
: Devam ediyor.
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İşin Tanımı: Zemin katta bulunan Aile Sağlığı
Merkezi’mizde; muayene odaları, acil servis, aşı
odası, emzirme odası, dinlenme odası, idari birimler vardır. 1.katta derslikler, bilgisayar salonu, kütüphane, kafeterya bulunurken 2. katta 195 kişilik
bir konferans salonu bulunmaktadır.

örnek alınarak tasarlanan yapı müze olarak kullanılacaktır. Aslına uygun olarak projelendirilmiştir.
Kültür Merkezi ise bodrum katta; sanatçı çalışma
salonu, kulis, sahne arkası ve diğer teknik hacimlerden oluşmaktadır. Zemin katta; 221 kişilik çok
amaçlı salon, giriş, güvenlik odası, kafeterya, iç
avlu ve iç bahçe bulunmaktadır. 1. katta; reji odası, kütüphane, VIP çalışma odası, kültür merkezi
yönetim ofisi, 2. katta seminer salonları bulunmaktadır. Kültür Merkezi güncel malzemeler ve
modern tarzıyla günümüz mimarisini yansıtırken, Tacettin Dergahı şeklinde tasarlanan yapı
aslına uygun olarak, geleneksel mimarimizi de
yansıtmaktadır.

Fatih Mahallesi 24 Derslikli Lise

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı		
Oturum Alanı		
Bina Toplam Kullanım
İşin Durumu

: Fatih Mahallesi
: 800 m2
: 3900 m2
: Tamamlandı

: Kazımkarabekir Mahallesi
: 1.245 m2
: 635 m2
: 1.990 m2
: Tamamlandı.

İşin Tanımı: Proje geleneksel bir yapı ve modern
bir kültür merkezinden oluşmaktadır. Geleneksel
yapı iki kattan oluşmakta ve bodrum katta 155
m2, zemin katta 83 m2 toplam olmak üzere 1.987
m2 dir. İki bina ile toplam inşaat alanı 2225 m2
olmaktadır. Ankara’da bulunan Tacettin Dergahı
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Bulunduğu Yer		
Oturum Alanı		
Toplam Kulanım Alanı
İşin Durumu		

İşin Tanımı: Fatih Mahallesi’nin eğitim hizmeti
kalitesini arttırmak amacıyla 5 kat ve 24 derslikli
bir İlköğretim Okulu yapımı tasarlanmıştır. Okul,
eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra teknik
ve kültürel faaliyetlere imkan verebilecek nitelikte donatılmıştır. Bu kapsamda Fen ve Bilgisayar
Laboratuvarı, Sosyal Bilimler Laboratuvarı ve
Konferans Salonu bulunmaktadır.
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ALTYAPI YATIRIMLARI
Bağcılar Geneli Asfalt Kaplama Yapılması
Bulunduğu Yer : Bağcılar Geneli
Toplam Yol Alanı : 257.795 m2
İşin Tanımı: Tamamen bozulmuş, çökmüş ve tahrip olmuş sokakların asfaltının freze ile kazıldıktan sonra finişer makinesi ile asfalt serim işlemi
yapılarak silindir ile sıkıştırılarak asfalt kaplaması işidir.

Bağcılar Geneli Asfalt Yama Yapılması
Bulunduğu Yer
: Bağcılar Geneli
Toplam Yama Alanı : 110.120 m2
İşin Tanımı
: Bağcılar genelinde kısmi
olarak hasar görmüş asfalt kaplamanın 30-35
cm kazılarak 20-25 cm stabilize doldurulup 1015 cm asfalt yamasının yapılıp silindir ile sıkıştırılması işidir. Ayrıca çöken veya tahrip olarak
tehlike arz eden İSKİ, PTT vb. baca kapakları ve
yağmur suyu ızgaralarının asfalt seviyesine getirilmesi gerçekleştirilmiştir.

ASFALT YAMA YAPILMASI

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI
MAHALLE

MİKTAR (TON)

DEMİRKAPI

2.225,85

GÖZTEPE
FATİH
KEMALPAŞA
100. YIL
MAHMUTBEY
EVREN
BAĞLAR
HÜRRİYET
YILDIZTEPE
İNÖNÜ
MERKEZ

2.928,90
6.700,35
1.228,15
3.034,70
7.593,60
13.044,83
1.045,25
939,20
1.317,12
1.875,12
3.933,37

ÇINAR

1.424,40

YAVUZSELİM

3.397,70

KİRAZLI

5.193,05

GÜNEŞLİ
FEVZİÇAKMAK
YENİMAHALLE
KAZIMKARABEKİR
BARBAROS
OKULLAR
TOPLAM

2.307,95
7.046,30
2.635,80
1.127,65
897,05
3.271,50
74.244,67

MAHALLE
DEMİRKAPI
GÖZTEPE
FATİH
KEMALPAŞA
FEVZİÇAKMAK
100. YIL
MAHMUTBEY
EVREN
GÜNEŞLİ
BAĞLAR
HÜRRİYET
YILDIZTEPE
İNÖNÜ

MİKTAR (TON)
1.410,63
1.730,72
2.341,87
828,30
1.269,25
1.781,50
4.327,10
2.961,59
2.743,15
1.499,50
1.096,47
1.278,19
411,55

MERKEZ

640,40

ÇINAR

1.115,30

YAVUZSELİM

458,00

SANCAKTEPE

784,00

KİRAZLI

2.207,18

YENİMAHALLE

1.063,40

BARBAROS

756,92

KAZIMKARABEKİR

1.009,72

YOL BAKIM

5.902,85

TOPLAM

37.617,59
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Kaldırım Yapımı
Bulunduğu Yer
Parke Alanı
Bordür Uzunluğu

Parke İle Yaya Geçiş Seti Yapımı
: Bağcılar Geneli
: 37.853 m2
: 22.810 m.

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde yeni açılan veya
kaldırımı olmayan sokakların kaldırımlarının
standartlara uygun olarak yaya trafiğine uygun
hale getirilmesi işidir.

Kaldırım Tamiratı
Bulunduğu Yer
Kaldırım Alanı
Bordür Uzunluğu

: Bağcılar Geneli
: 120 Adet

İşin Tanımı: Yaya trafiğinin kalabalık olduğu
yerlerde araçların hızını yavaşlatarak olası
kazaların önlenmesi ve trafiğin yönlendirilmesi
için yapılan çalışmadır.

Engelli Rampası Yapımı
: Bağcılar Geneli
: 98.819 m2
: 41.541 m

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde çöken, kırılan ve
çeşitli nedenlerle tahrip olan kaldırımların tamir
edilerek yaya trafiğine uygun hale getirilmesi işidir.
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Bulunduğu Yer
Yaya Geçiş Seti

Bulunduğu Yer
Yaya Geçiş Seti

: Bağcılar geneli
: 200 Adet

İşin Tanımı: Erişilebilir İstanbul çalışmaları kapsamında engelli vatandaşlarımızın yaya kaldırımlarını güvenli ve rahat kullanabilmeleri için standartlara uygun düzenleme çalışmalarıdır.

2011 FAALiYET
RAPORU
Bağcılar Geneli Bodrum Girişlerinin Kapatılması
Bulunduğu Yer			
: Bağcılar Geneli
Kapatılan Bodrum Girişi Adedi : 500 adet

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde İmar Kanunu’na
uygun olmayan bodrum girişleri kapatılarak kanuna uygun hale getirilmiştir.

Bağcılar Geneli Yağmur Suyu Kanalı
Yapılması ve Tamiratı
Bulunduğu Yer			
Yapılan Kanal Uzunluğu
Tamir Edilen Kanal Uzunluğu
Izgara Adedi			

: Bağcılar Geneli
: 3.100 m
: 1.500 m
: 425 adet

Bağcılar Geneli Yağmur Suyu
Kanal Temizliği Yapılması
Toplam kanal uzunluğu
Toplam baca ve ızgara		

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde, mevcut olan
yağmur suyu kanalları kombine araç ile önce görüntülenmiş, yağmur suyu kanalının sağlamlık,
temizlik bakımından tetkiki yapılmıştır. Sağlam
olmayan kanalların tamir edilmesi, içi dolu olan
kanalların yine kombine araç ile temizlenerek kış
aylarına hazırlığının yapılması sağlanmıştır.

Bağcılar Kültür Merkezi Etrafı
Yürüyüş Yolları Yapılması
Düzenlenen yol alanı
İşin durumu 		

İşin Tanımı: Bağcılar genelinde yağmur suyu kanalı
olmayan sokaklara yağmur suyu kanalı ve ızgara yapılarak, yüzey sularının olumsuz sonuçlar arz etmeden uzaklaştırılması, mevcut kanalların ve yağmur
suyu ızgaralarının tamiri gerçekleştirilmiştir.

: 57.800 m
: 8.919 adet

: 18.200 m2
: Devam ediyor

İşin tanımı: Bağcılar Kültür Merkezi’nin çevresinde yer alan sokakların kaldırım taşları
sökülerek zemin iyileştirme çalışması yapıldı,
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parke taşları yenilendi. Bu kapsamda zemin
döşemesi yapılacak yollara beton dökülerek
1.800 m andezit bordür ve 18.200 m2 prefabrik
bazalt ve granit parke taşı örüldü. Elektrik hatları
yer altına alınarak görüntü kirliliği engellendi.

Mahmutbey Tansu-Tanyeli ve
Yelken Sokak Yapımı
Düzenlenen yol alanı
İşin durumu 		

: 8.500 m2
: Devam ediyor

Hürriyet Mahallesi Sabit Pazar Yeri
Kulanım Alanı		
İşin Durumu		

İşin tanımı: 212 AVM etrafında bulunan sokakların kaldırım taşları sökülerek zemin iyileştirme
çalışması yapıldı, parke taşları yenilendi. Bu kapsamda zemin döşemesi yapılacak yollara beton
dökülerek 1.300 m andezit bordür ve 8.500 m2
prefabrik bazalt ve granit parke taşı örüldü. Ayrıca buradaki iş merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle trafiği de dikkate alınarak açık otopark alanları
oluşturulmuştur.

DİĞER İŞLER
Meydanlara Led Ekran Konulması
İşin Tanımı		 : Bağcılar genelindeki
meydan ve caddelere 10 adet megaboard yapıldı.
İşin Durumu		 : Tamamlandı
Yer: 212, Mc Donald’s Arkası, Güneşli, Kiler Önü,
Çiftlik Meydan, Yüzyıl, Bağcılar Devlet Hastanesi, Bağcılar Meydan
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: 5.600 m2
: Tamamlandı

İşin Tanımı: Hürriyet Mahallesi, yapılan çalışma
ile modern bir pazar yerine sahip olmuştur. Pazar
yerinin sokak aralarından alınıp kolay ulaşılabilir
bir mekâna taşınması ve geniş bir alanda yerleşimi, mahalle sakinlerinin daha rahat bir ortamda
alışveriş yapmalarına imkân vermektedir. Pazar
esnafı ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aynı ortamda oluşturulmuş
modern wc’leri ve dinlenme amaçlı yapılmış kafesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca kapalı pazar
alanında olası bir yangın ihtimaline karşılık yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Yine pazar
esnafının kullanımına yönelik çelik direkler altına
konan musluklarla su ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yerleştirilen kameralar ile güvenli alışveriş
imkanı sağlanmıştır.

2011 FAALiYET
RAPORU
Bağcılar Genelindeki Duvarlara Manzara Temalı
Resim Yapılması

Yavuzselim Lisesi Bahçesi
Renkli Asfalt Uygulaması

İşin Durumu : Tamamlandı
İşin Tanımı : Bağcılar genelinde görüntü kirliliğinin ıslahı kapsamında uygun görülen duvarlar
manzara temalı resimlerle süslendi.

Güneşli Mahallesi Karakol Binası Tadilatı ve Çevre
Düzenleme Yapılması

Engelliler Sarayı Çelik Taşıyıcı
Asma Germe Membran Yapılması

İşin Durumu: Tamamlandı
İşin Tanımı: İş bünyesinde sıvası ve boyası bozulan dış cephe sıva, boya ve yalıtım sökülerek yeniden yapılmıştır. Ayrıca bodrum kat dış yalıtımları yenilenerek çevre düzenlemesi yapılmıştır.

İşin Durumu: Tamamlandı
İşin Tanımı : Engelliler Sarayı teras katına güneş
ve yağmurdan korunma amaçlı 2.231 m2 çelik taşıyıcı ve alüminyum kompozit panelli asma germe membran yapılmıştır.

Bağcılar Belediyesi Parklar Ve Mahalle Konaklarına Kapalı Devre Kamera Sistemi İle Hırsız Alarm
Sistemi Kurulması Temini Ve Montajı
İşin Durumu: Tamamlandı
İşin Tanımı : Belediyemiz tarafından yaptırılarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunulan parklarda
ve mahalle konaklarında daha güvenli hizmet
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verebilmek için teknolojiden istifade ederek her
türlü dış ortam şartlarına karşı dayanıklı, gece
gündüz görüntü kaydeden ve merkezi bir yerden
yangın, hırsızlık gibi olaylara karşı takip edilebilen kameralı yangın, hırsız alarm sistemleri tesis
edilmiştir.

Belediye Binası Giriş Katı ve Başkanlık
Katı Tadilat Yapılması

Tefrişat Alım İşleri
•

Bağcılar Kültür Merkezi, Çınar Mahalle Konağı ve
Kadın Aile Merkezi’nde kullanılmak üzere mobilya, ofis ve mutfak malzemeleri temini ve montajı
işi.

•

Başkanlık katı tadilatı ve mobilya tefrişatı temini
yapılması işi.

•

Ertuğrulgazi Parkı, Sancaktepe Kültür Merkezi ve
Çınar Mahalle Konağı’na tefrişat alımı işi.

•

Mahmutbey Mahallesi Bilgi Evi, Aile Sağlığı Merkezi ve Demirkapı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ne
tefrişat alımı işi ve sağlık ocağı yapılması işi.

•

Bağcılar geneli Aile Sağlığı Merkezleri’nde kullanılmak üzere bekleme koltuğu alımı işi.

•

Mahmutbey Mahallesi Bilgi Evi’ne spor malzemesi
temini işi.

•

Bağlar, 100. Yıl ve Güneşli Mahallesi Bilgi Evleri’ne
mobilya ve bilgisayar alımı işi.

Bağcılar Belediyesi Güvenlik Sistemleri Bakımı
İşin Durumu: Tamamlandı

İşin Tanımı: Bağcılar Belediyesi’nin parklar, mahalle konakları, kamu binaları gibi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş yerlerde daha önceden tesis edilmiş kameralı güvenlik sistemlerinin
daha sağlıklı ve uzun süreli işlerliğinin devam
ettirilmesi amacıyla güvenlik sistemleri bakım işi
yapılmıştır.
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Kamu Binaları Tadilatı Kapsamında Yapılan İşler
Bulunduğu Yer

: Bağcılar Geneli

İşin Tanımı
: Bağcılar ilçesindeki kamuya
ait olan kurumların her türlü tamir ve bakım işlerinin
yapılması işidir.

2011 FAALiYET
RAPORU
Çalışılan Yer

Yapılan İş

1

Demirkapı Muhtarlığı

Çatı aktarma işi yapılması

2

Tiryaki Hasan Paşa İ.Ö.O

Konferans salonu yapılması
Galvaniz korkuluk yapılması

3

Kazımkarabekir Parkı

4

Kültür Merkezi

Engelli rampası ve korkuluk yapılması

5

Nene Hatun İ.Ö.O.

Konferans Salonu

6

Hayvan Barınağı

Zemin betonu, korkuluklar ve çatı yapılması

7

Sancaktepe Cemevi

Bina girişi çevre düzenleme ve kompozit rüzgarlık

8

Bağcılar İ.Ö.O.

Betonarme merdiven, korkuluklar ve kapı yapılması

9

Kestane Bahçesi

Havuza krom çelik korkuluk yapılması

10

Dündar Uçar Lisesi

Engelli rampası ve korkuluk yapılması

11

Yenigün Mahallesi Muhtarlık Yanı

Galvaniz korkuluk yapılması

12

Engelliler Sarayı korkuluk işleri

Korkuluk yükseltme yapılması

13

Mahmutbey Stadyumu

Prefabrik yapı yapılması

14

Kemalpaşa Mah. 1/1 Sk. Sosyal Hizmet Binası

Krom çelik korkuluk yapılması

15

Ahi Evren İmam Hatip Lisesi

2 adet mescit, dış cephe boya, sınıf kapıları bina etrafı kaldırımlar ve Atatürk büstü

16

Bağlar Mahallesi Çeşme1 Sk.

Kamyon çarpan eve mutfak yapılması.

17

Arif Nihat Asya İ.Ö.O.

Atatürk büstü yapılması

18

Ertuğrul Gazi Parkı

2 adet mescit yapılması, 3 adet Tv alımı

19

Halk Sarayı

Elektrik işleri

20

Fevziye Özkaya İ.Ö.O.

Konferans Salonu yapılması

21

Yürüyüş yolu

Elektrik işleri

22

Mahmutbey Muhtarlık

İç boya, alçıpan tavan ve elektrik işleri
Garaj yapılması ve silahlık dolapları

23

Bağcılar Askerlik Şubesi

24

Yavuzselim Lisesi

Konferans salonu yapılması

25

Kirazlı Sağlık Ocağı

Engelli rampası, korkuluk, iç boya, havalandırma ve oda bölmesi

26

Ataköy İ.Ö.O.

Klima alınması

27

Mehmet Akif Kalp Hastanesi Poliklinik

Komple iç boya yapılması

28

Gençlik Merkezi

Korkuluk, jiletli tel yapılması

29

Uçanevler İ.Ö.O.

7 adet laptop alınması

30

Sultanana Mescidi

Lambri yapılması

31

Adnan Ötüken İ.Ö.O.

Komple iç boya yapılması

32

MASSİT Çıraklık Eğitim Merkezi

Komple wc lerin yenilenmesi, komple iç-dış boya yapılması

33

Sancaktepe Sağlık Ocağı

İç cephe boya yapılması

34

Yavuzselim Mah. 3/14 Sk. No:6

İç boya yapılması

35

Yenimahalle Okul Sk. perde duvar yapılması

Pınarkent sitesi perde duvar yapılması

36

Münir Nurettin Selçuk İ.Ö.O.

Konferans salonu yapılması

37

Başak Rehabilitasyon Merkezi

Komple iç boya kapı yenileme işleri

38

Yeşilkart Bürosu

Klima takılması

39

Yenigün Mah. 10. Sk.

Aydınlatma tamirleri

40

Vakıflar Müdürlüğü

Elektrik işleri
4 takım projeksiyon, laptop alınması

41

Abdurrahman Nermin Bilimli Anaokulu

42

Göztepe Muhtarlık

Dış cephe boya yapılması

43

Yıldıztepe Pazaryeri

Pazar yeri için demir direkler dikilmesi

44

Fatih Mah. Fındık Sk. No:87

İç cephe boya yapılması

45

Kocayusuf İ.Ö.O.

Atatürk büstü yapılması

46

Yenigün Mah. Muhtarlık yanı

Galvaniz korkulukla kapatılması

47

Fevziçakmak Sağlık Ocağı

Elektrik işleri

48

Güneşli Nüfus Müdürlüğü

İç cephe boya

49

Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Evrak dolapları, havalandırma

50

Bağcılar Belediye Başkanlığı

Başkanlık katı mutfak tadilatı

51

Kazımkarabekir 2. Sk. kütüphane

Cami kütüphanesi

52

Hürriyet Mah. Kıbrıs Sk.No:6

İç cephe boya yapılması
İç cephe boya yapılması

53

Yavuzselim Mah. 26-12 Sk.

54

Kirazlı Mah. 5 Sk. No:21

İç cephe boya yapılması

55

Sancaktepe Mah. 3/7 Sk. No:26 D:1

İç cephe boya yapılması
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Yol Bakım Onarım Hizmetleri Bürosu
S.NO

YAPILAN İŞ

MİKTARI

BİRİMİ

1

Asfalt Yama

6438,03

Ton

2

Soğuk Asfalt

30410,00

Kg

3

Asfalt Kırığı Serme

7951,00

m2

4

Asfalt Kesme

17311,00

Metre

5

Toprak-Moloz-Curuf- Nakli

17322,35

m3

6

Harfiyat Alınması ve Nakli

2035,00

m3

7

Dolgu yapılması

977,00

m3

8

Toprak Serme

1594,00

m3

9

Stabilize-Kum-Mıcır Serme

6334,00

m3

10

Balans Serme

6232,00

m3

11

Arazi Tesfiyesi

257491,00

m2

12

Silindiraj Yapılması

424554,00

m2

13

Yağmursuyu Kanal Temizliği

60218,00

Metre

14

Izgara Temizliği

8306,00

Adet

15

Baca Temizliği

1816,00

Adet

16

Izgara yapımı, Tamir ve Yenileme

114,00

Adet

17

Baca yapımı, Tamir ve Yenileme

95,00

Adet

18

Bordür Döşeme ve Tamiri

411,00

Metre

19

Parke Taşı Tamiri

20

Mantar Taşı Konması

67,00

Adet

21

Büz Döşenmesi

22,00

Metre

22

Tuz Serme

250,40

Ton

23

Su Çekilmesi

1633,00

m3

24

Yıkım Yapılması

6455,00

m2

25

Çim Taşı Döşeme

650,00

m2

26

Direk Dikme

27

1028,00

m3

12,00

Adet

Çit Dizme

850,00

Adet

28

İş Makinesi ile Kanalet Açılması

1080,00

Metre

29

Yeni Yol Açılması

1990,00

Metre

DESTEK / HİZMET ALIMLARI
•
•
•
•
•
•
•
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2011 Mali Yılı akaryakıt alımı
Bağcılar İlçesi sorumluluğundaki yollarda rutin yol bakım onarımları hizmet alımı
Belediyemize ait araç ve makinelerin 2011 yılı tamir ve bakımlarının yapılması hizmet
alımı
Foksiyonel modifiyeli servis aracı alımı
Damperli kamyon ve iş makinesi kiralanması
Bağcılar genelinde kullanılmak üzere bordür ve parke alımı
Bağcılar genelinde kullanılmak üzere 96.400 ton asfalt ve emülsiyon alımı

2011 FAALiYET
RAPORU
METRUK BİNA YIKIMI

BACA IZGARA YÜKSELTME

ASFALT YAMA YAPILMASI
YAĞMUR SUYU IZGARASI TEMİZLEME

SOĞUK ASFALT UYGULAMASI

KIŞLA MÜCADELE

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI
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TASARLANAN
PROJELER
Ceviz Bahçesi ve Sosyal Tesisi
Bulunduğu Yer
: Demirkapı Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 4.818 m2
Bina Oturumu
: 320 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 640 m2

FONKSİYONLARI : Güneşli Mahallesi’ne yapımı
planlanan Masal Parkı projesi benzerlerinden
farklı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Gezinti, tüm alanı dolaşan bir tren ile masal dünyasına küçük bir yolculukla başlamaktadır. Yer
yer yükselen ve viyadükler üzerinde ilerleyen
trenle parkın farklı perspektiflerden izlenmesi
sağlanmaktadır. Çizgi film salonu ve kitap satış
reyonlarıyla başlayan parkta, birbirini izleyen
birçok masal diyarına kapıların açıldığını görmek
mümkündür. Tüm masal kahramanları seyredilebildiği gibi aynı zamanda oyun elemanı olarak
düşünüldüğünden çocukların dokunup algılayabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Bağcılar 20. Yıl Parkı
Bulunduğu Yer
: Fevziçakmak Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 33.000 m2
Bina Oturumu
: 700 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 1.110 m2

FONKSİYONLARI: Demirkapı Mahallesi’nde Bitlis Yöresi mimarisine özgü bir kafeterya tasarlanmıştır. Zemin kat ve bir normal kattan oluşan
Bitlis Konağı; mutfak, servis mutfağı, VIP odası
ve kafe alanlarından oluşmaktadır. Ceviz bahçesi
olarak peyzaj düzenlemesi yapılan parkta, çocuk
oyun alanları, bitki gösterim alanları, yürüyüş
parkuru, piknik masaları, açık alan spor aletleri
ve su gösteri alanları bulunmaktadır.

Bağcılar Masal Parkı
Bulunduğu Yer
Peyzaj Alanı
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: Güneşli Mahallesi
: 13.170 m2

FONKSİYONLARI: Fevziçakmak Mahallesi’nde
tasarlanan Kent Parkı 33 dönümlük alanı ile
Bağcılar İlçesi içerisinde bulunan en büyük yeşil alanlardan biri olma özelliği ile halkın nefes
alma noktalarından biri olacaktır. Bulunduğu konum itibari ile de Bağcılar’ın birçok mahallesine
hizmet verecek bir noktadadır. Kent Park’ında
bir kafeterya bulunmaktadır. Kafeterya araziye
uyumlu olarak 3 kademeye oturtulmuştur.

2011 FAALiYET
RAPORU
Bu fonksiyonların yanı sıra; su öğeleri, piknik
alanları, yürüyüş yolları, zemin altı katlı otopark,
açık alan spor aletleri, hizmet birimleri, meydanlar ve açık sinema alanını içermektedir.

Binanın bodrum katında depoları, 2 adet soğuk
odası, jeneratör odası, bay-bayan mescidi, şadırvanları ve diğer teknik hacimleri bulunmaktadır.

Kazakistan Dostluk Parkı
Bulunduğu Yer
: Evren Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 4.550 m2
Bina Oturumu
: 850 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 1870 m2

FONKSİYONLARI : Evren Mahallesi’nde oturan Kazakistan’lı halkımızın yoğunlukta olduğu
bölgede; geleneksel Kazak Çadırı mimarisi baz
alınarak planlanan bir kafe ve çok amaçlı salon
fonksiyonları taşıyan yapı tasarlanmıştır.
Bodrum ve zemin kattan oluşan tesis; düğün organizasyonlarının yapılabileceği, toplantı ve davetlerin verilebileceği büyüklüktedir. Park dahilinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve açık
alan spor aletleri içeren bir park tasarlanmaktadır.

Bağcılar İlçe Sağlık Merkezi ve
Mustafa Dinç Semt Polikliniği

Zemin kattaki Verem Savaş biriminde; 7 adet
doktor ofisi, arşiv, mutfak, röntgen odası ve diğer yan birimler bulunmaktadır. Birinci kattaki
Mustafa Dinç Semt Polikliniği bünyesinde; 7 adet
doktor ofisi, sorumlu hekim odası, müşahede
odası, röntgen odası, mutfak ve diğer yan birimler bulunmaktadır. 2. 3. ve 4. katlarda ise İlçe
Sağlık Grup Başkanlığı bulunmaktadır. Bu katlarda; çalışma ofisleri, sorumlu hekim ve sekreter
odası, eğitim salonu, mutfak ve diğer yan birimler bulunmaktadır.

Bağcılar Göztepe Mahallesi Pazar Yeri Projesi
Bulunduğu Yer
: Göztepe Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 2.840 m2
Bina Oturumu
: 2.000 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 4.000 m2

Bulunduğu Yer
: Güneşli Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 2.945 m2
Bina Oturumu
: 512 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 2.940 m2
FONKSİYONLARI: Güneşli Mahallesi’nin sağlık
hizmetlerine katkı sağlamak ve sağlık hizmetlerini zenginleştirmek amacıyla tasarlanan Mustafa
Dinç Semt Polikliniği, Verem Savaş ve İlçe Sağlık
Grup Başkanlığı’nı da bünyesinde barındıracaktır.
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FONKSİYONLARI: Göztepe Mahallesi’nde yapımı tasarlanan kapalı pazar yeri 2 katlı olup araç
park alanı olarak da kullanılacaktır. Halk pazarlarının sokak aralarından alınıp sabit ve kapalı
alanlara taşınmasıyla pazar alışverişinin kolaylaştırılması sağlanacaktır. Kapalı pazar alanı güvenlik amaçlı sabit kameralarla izlenecektir. Halkın ve pazar esnafının kullanımına yönelik wc’ler
bulunacak ve yangın riskine karşılık tüm pazar
sahasına hizmet verebilecek yangın söndürme
sistemlerine sahip olacaktır.

Bağcılar Evren Mahallesi Bilgi Evi Projesi
Bulunduğu Yer
: Evren Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 3.985 m2
Bina Oturumu
: 410 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 2.430 m2

FONKSİYONLARI: Demirkapı Mahallesi, Akşemsettin Parkı içerisindeki mevcut mahalle
konağı yıkılarak yerine Bilgi Evi projesi
dâhilinde kütüphane, bilgisayar odası, derslikler, yönetim, kantin, öğretmen odası, eğitmen odası, spor solonu, duşlar, soyunma ve
giyinme odaları, 72 kişilik sinema salonu ile
çok amaçlı faaliyet gösteren eğitim, kültür ve
spor odaklı bir merkez tasarlanmıştır.

Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi
Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
Bina Oturumu		
Bina Top. Kul. Alanı

FONKSİYONLARI: Evren Mahallesi’nde yapımı tasarlanan Bilgi Evi; bodrum, zemin ve 3 kat
olarak hizmet verecektir. Mahalle sakinlerinin
her türlü faaliyete etkin olarak katılabileceği Bilgi Evinde; spor salonu, hobi odaları, kütüphane,
derslikler ve 200 kişilik konferans salonu ile sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlanacaktır.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi
Bilgi Evi Projesi
Bulunduğu Yer
Bina Oturumu		
Bina Top. Kul. Alanı		
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: Demirkapı Mahallesi
: 360 m2
: 1.080 m2

: Göztepe Mahallesi
: 5.520 m2
: 3.720 m2
: 17.170 m2

FONKSİYONLARI: Göztepe Mahallesi’nde
yapımı tasarlanan spor kompleksi çok yönlü
spor etkinliklerini ve dinlenme alanlarını bünyesinde barındıracaktır. Ziyaretçilerin araçlarını rahatça park edebilecekleri bodrum
katta yer alacak bir otopark alanına sahip
olacaktır. Buz pisti, yüzme havuzu ve genel
amaçlı spor salonu bulunacaktır. Ayrıca teras
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katta planlanan restoran kafeteryasıyla ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilmeleri sağlanacaktır.

Yıldıztepe Mahallesi Katlı Otopark ve
Pazar Yeri Projesi

içerisinde; çocuk oyun alanları ve açık alan spor
aletleri bulunacaktır. Bitki gösterim alanları ve
çevresinde oluşturulacak banklarla dinlenme
alanları oluşturulacaktır. Ailelerin piknik amaçlı
kullanabilecekleri pergolalarla park zenginleştirilecektir.

Bulunduğu Yer		 : Yıldıztepe Mahallesi
Bina Oturumu		 : 3.626 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 14.506 m2

Bağcılar Selanik Evi Kültür Merkezi
FONKSİYONLARI: Yıldıztepe Mahallesi’nde katlı
otopark ve pazar yeri olarak tasarlanan bina
bodrum kat, zemin kat, normal kat ve çatıdan
oluşmaktadır. Arazi yapısındaki kot farkından
faydalanmak amacıyla bodrum katına alt yoldan
ve pazar kotu olan çatı katına üst yoldan kolaylıkla giriş yapılabilecektir. Alt yoldan zemin kata
girişte otobüsler için, bodrum kat ve normal katta otomobiller için otopark bulunacaktır. Teras
kat ise pazar kurulduğu günlerde pazar olarak,
diğer günlerde ise otopark olarak kullanılacaktır.

Bulunduğu Yer
: Mahmutbey Mahallesi
Bina Oturumu
: 270 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 1.930 m2

Balkan Kültür Merkezi Ve Parkı Projesi
Bulunduğu Yer
: Hürriyet Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 2.870 m2
Bina Oturumu
: 215 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 690 m2
FONKSİYONLARI : Hürriyet Mahallesi’nde
mevcut olan Gazi Osman Paşa Parkı’nın revize edilmesi tasarlanmıştır. Balkan mimari tarzı
dikkate alınarak tasarlanan kafeterya bodrum,
zemin ve bir normal kattan oluşmaktadır. Park

FONKSİYONLARI: Mahmutbey Mahallesi’nde
tasarlanan Selanik Evi Kültür Merkezi projesi
Selanik Yöresi geleneksel mimari tarzı dikkate
alınarak tasarlanmıştır. Arazi eğiminden kaynaklanan kot farklarından yararlanılarak iki giriş tasarlanmıştır. Alt girişten çok amaçlı salona, üst
girişten restoran, seminer salonu ve atölyelere
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ulaşılmaktadır. Modern ve geleneksel mimarimizin tüm özelliklerinin bir arada yansıtılacağı bir
Kültür Merkezi hizmete açılacaktır.

donanımına sahip olacaktır. Ziyaretçilerin tüm is-

Bağcılar Bilim Müzesi

mıştır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde M.Ö. 80’lerde

Bulunduğu Yer
: Yenimahalle Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 9.200 m2
Bina Oturumu
: 755 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 16.014 m2

teklerine karşılık verebilecek hizmet birimleriyle
kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanRomalılar tarafından taşlarla yapılan amfitiyatroların günümüzde modernize edilmiş bir örneği olacaktır.

Bilgeler Parkı Projesi
FONKSİYONLARI: Bağcılar Bilim Müzesi tasarlanırken fonksiyonlar ve içerik düşünülerek
güneş ve gezegenleri simgeleyen bir yerleşim
planlanmıştır. Planetaryum yapısı yüksekte ve
sistemin merkezinde bulunurken, diğer fonksiyonların yüklü olduğu silindirik yapılar gezegenlerin yörüngelerinde olduğu gibi planetaryumun
etrafında yer almaktadır. Planetaryum önünde
geniş bir avlu planlanmıştır. Planetaryum içindeki 2. bodrum katında; otopark ve hizmet birimleri, 1. bodrum katta; atölyeler, konferans salonları,
mini meclis salonu ve sinema salonu bulunacaktır. Gezegenleri simgeleyen silindirlerin her biri
farklı fonksiyonlar taşımaktadır.

Bulunduğu Yer		

: Merkez Mahallesi

Peyzaj Alanı		

: 1.415 m2

Bina Oturumu		

: 95 m2

Amfitiyatro Binası Projesi
Bulunduğu Yer
: Kirazlı Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 19.540m2
Bina Oturumu
: 8.115 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 27.220 m2

FONKSİYONLARI: Merkez Mahallesi’nde binaların
arka cephelerinin baktığı iç bahçe şeklinde kadastral boşluğa tasarlanmış proje minik bir mahalle par-

FONKSİYONLARI: Kirazlı Mahallesi’nde tasarlanan amfitiyatro binası profesyonel bir tiyatro
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kı şeklindedir. Çocuk oyun alanı ve kafeteryası ile
birlikte güvenli ve sosyal bir mekan tasarlanmıştır.
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Yenimahalle Site Sokak Parkı Projesi

Nermin Bilimli İlköğretim Okulu
Ek Bina Ve Spor Salonu
Bulunduğu Yer
: Yıldıztepe Mahallesi
Bina Oturumu
: 840 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 4.200 m2

Bulunduğu Yer		
Peyzaj Alanı		
Bina Oturumu		

: Yenimahalle Mahallesi
: 4.625 m2
: 85 m2

FONKSİYONLARI: Site Sokak ve Manolya Sokak
arasında kalan alanda tasarlanan proje kafeterya yapısının yanı sıra; çocuk oyun alanı, basket
sahası, taş havuzu, bitki gösterim alanları ve doğal örtüsüyle çevresine hizmet verecek bir park
projesidir.

FONKSİYONLARI: Yıldıztepe Mahallesi’nde A.
Nermin Bilimli İlköğretim Okulu karşısına tasarlanan okul binası için bodrum, zemin ve 3 normal
kattan oluşan bir yerleşim ve 20 derslik planlanmıştır. Ayrıca bünyesinde kapalı bir spor salonu
bulunacaktır.

Mahmutbey Köyiçi Parkı Projesi
Bulunduğu Yer
: Mahmutbey Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 5.245 m2
Bina Oturumu
: 110 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 245 m2
FONKSİYONLARI : Mahmutbey Mahallesi
Köyiçi mevkiinde mevcut cami yapısının etrafındaki şevli alanda dahil olmak üzere tasarlanan projede, Balkan Evi şeklinde tasarlanan iki
katlı kafeterya yapısı ile birlikte geniş havuz
alanları, su duvarı, çocuk oyun alanları, seyir
mekanları ve açık alan oturma bölümleri bulunmaktadır.

Fevziçakmak Spor Kompleksi Projesi
Bulunduğu Yer
: Fevziçakmak Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 4.970 m2
Bina Oturumu
: 3.135 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 10.980 m2
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Mahmutbey Marmara Evi ve
Sağlık Parkı Yapılması
Bulunduğu Yer
: Mahmutbey Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 4.880 m2
Bina Oturumu
: 294m2 (Avlu dahil)
Bina Top. Kul. Alanı : 680 m2

FONKSİYONLARI: Fevziçakmak Mahallesi’nde
yapımı tasarlanan spor kompleksi; yarı olimpik
yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası,
sağlık birimi, 4 takım için soyunma ve giyinme
odaları ile duşlar, 2 adet hakem odası ve hizmet
birimlerinden oluşmaktadır.

Güneşli Halk Pazarı Arkası Katlı Otopark Projesi
Bulunduğu Yer
: Güneşli Mahallesi
Peyzaj Alanı
: 3.075m2
Bina Oturumu
: 2.823 m2
Bina Top. Kul. Alanı : 5.645 m2
FONKSİYONLARI: Güneşli Mahallesi Halk Pazarı
arkasındaki mevcut alanı verimli kullanmak amacıyla iki kat zemin altı otopark ve üzerine park
projesi tasarlanmıştır. Park alanı içinde; kafeterya, çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, dinlenme alanları ve basketbol potası olacaktır.
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FONKSİYONLARI: Mahmutbey Mahallesi’nde
tasarlanan projede Marmara Bölgesi mimari dokusu yansıtılarak 2 katlı kafeterya yapılması tasarlanmıştır. Park içinde geniş su kütleleri barındıran havuz ile sağlık meydanı oluşturulacaktır.
Sağlık meydanında ülkemize ve sağlık sektörüne
katkı sağlamış ünlü doktorlarımızın tanıtımı yapılacaktır. Bitkisel tasarımında da parkın ana fikrine uygun şifalı bitkilere yer verilmiştir. Çocuklar
için oyun alanları, yapay bir buz pisti ve açık alan
spor aletleri bulunacaktır.
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STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS YÜZDESİ (%)

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.2. 2014 yılı sonuna kadar
her mahallede bir adet prestij
yol düzenlemesini gerçekleştirmek.

2.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 mahallede
prestij yol düzenlemesi
gerçekleştirmek.

1

Prestij yol
toplam adedi

5

2

40

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.2. 2014 yılı sonuna kadar
her mahallede bir adet prestij
yol düzenlemesini gerçekleştirmek.

2.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 mahallede
prestij yol düzenlemesi
gerçekleştirmek.

2

Prestij yol
uzunluğu (m)

5.600

10.600

189

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.2. 2014 yılı sonuna kadar
her mahallede bir adet prestij
yol düzenlemesini gerçekleştirmek.

2.2.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 mahallede
prestij yol düzenlemesi
gerçekleştirmek.

Düzenlemesi
3 yapılan tretu- 44.800
var alanı (m²)

47.100

105

2.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar asfalt kaplama
yolların %6’sını yenilemek.

1

24.941

36.827

148

2.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar asfalt kaplama
yolların %6’sını yenilemek.

Yenilenen
2 asfalt yol
oranı

%6

%8,86

148

2.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar tretuvar alanının
%6’sını yenilemek.

1

82.925

55.353

67

2.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar tretuvar alanının
%6’sını yenilemek.

Yenilenen
2 tretuvar alanı
oranı

%6

%4,01

67

1.500

3.100

207

80.000

110.120

138

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.3. 2014 yılı sonuna kadar
ilçedeki yol ağının %30’unun
asfalt kaplamasını ve tretuvar
alanının %30’unu yenileyerek
hizmet standartlarını yükseltmek.
2.3. 2014 yılı sonuna kadar
ilçedeki yol ağının %30’unun
asfalt kaplamasını ve tretuvar
alanının %30’unu yenileyerek
hizmet standartlarını yükseltmek.
2.3. 2014 yılı sonuna kadar
ilçedeki yol ağının %30’unun
asfalt kaplamasını ve tretuvar
alanının %30’unu yenileyerek
hizmet standartlarını yükseltmek.
2.3. 2014 yılı sonuna kadar
ilçedeki yol ağının %30’unun
asfalt kaplamasını ve tretuvar
alanının %30’unu yenileyerek
hizmet standartlarını yükseltmek.

Yenilenen
asfalt yol
uzunluğu (m)

Yenilenen
tretuvar alanı
(m²)

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.4. Her yıl en az 1.500 m.
yeni yağmur suyu kanalı
inşası gerçekleştirmek.

2.4.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1.500 m. yağmur
suyu kanalı inşa etmek.

1

Yeni inşa edilen yağmur
suyu kanalı
uzunluğu (m)

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.5. Her yıl 80.000 m² asfalt
yol ve 100.000 m² tretuvar
alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını
iyileştirmek.

2.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 80.000 m²’lik
asfalt yol bakımı gerçekleştirmek.

1

Bakımı yapılan asfalt yol
alanı (m2)

137

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI Ve DEĞERLENDİRME TABLOSU (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

PERFORMANS HEDEFİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

800

895

112

100.000

98.819

99

730

1.000

137

Bakımı yapılan yağmur
suyu kanalı
uzunluğu (m)

50.000

57.800

116

Bakımı yapı2 lan ızgara/
baca sayısı

8.000

8.919

111

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.5. Her yıl 80.000 m² asfalt
yol ve 100.000 m² tretuvar
alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını
iyileştirmek.

2.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 80.000 m²’lik
asfalt yol bakımı gerçekleştirmek.

Bakımı ya2 pılan sokak
sayısı

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.5. Her yıl 80.000 m² asfalt
yol ve 100.000 m² tretuvar
alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını
iyileştirmek.

2.5.2. 2011 yılı sonuna
kadar 100.000 m²’lik
tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek.

1

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.5. Her yıl 80.000 m² asfalt
yol ve 100.000 m² tretuvar
alanının bakımını gerçekleştirerek hizmet standardını
iyileştirmek.

2.5.2. 2011 yılı sonuna
kadar 100.000 m²’lik
tretuvar alanının bakımını gerçekleştirmek.

Bakımı ya2 pılan sokak
sayısı

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.6. Her yıl 50 km yağmur
suyu kanalı ve 8.000 adet
ızgara/bacanın bakım

2. Yaşanabilir ve güvenli
bir kent ortamı için kentsel
altyapı standartlarını geliştirmek.

2.6. Her yıl 50 km yağmur
suyu kanalı ve 8.000 adet
ızgara/bacanın bakım

4. Yaşanabilir, standartları
yüksek, sosyal ve kültürel
amaçlara uygun, kaliteli ve
özgün bir çevre oluşturmak.
4. Yaşanabilir, standartları
yüksek, sosyal ve kültürel
amaçlara uygun, kaliteli ve
özgün bir çevre oluşturmak.
4. Yaşanabilir, standartları
yüksek, sosyal ve kültürel
amaçlara uygun, kaliteli ve
özgün bir çevre oluşturmak.
4. Yaşanabilir, standartları
yüksek, sosyal ve kültürel
amaçlara uygun, kaliteli ve
özgün bir çevre oluşturmak.
8. Çocuklar, gençler ve aile
kurumuna yönelik sosyal
mekânları geliştirmek.
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STRATEJİK HEDEF

2.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 50 km yağmur
suyu kanalı ve 8.000
adet ızgara/bacanın
bakım onarımını gerçekleştirmek.
2.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 50 km yağmur
suyu kanalı ve 8.000
adet ızgara/bacanın
bakım onarımını gerçekleştirmek.

4.5. Meyve ağaçları peyzajına 4.5.1. 2011 yılında 1 adet
meyve bahçesi peyzajısahip 5 adet parkı 2014 yılı
sonuna kadar hizmete açmak. na sahip park yapmak.
4.7. 2014 yılı sonuna kadar
14 yeni semt parkı hizmete
açmak.
4.8. 2014 yılı sonuna kadar
mevcut 10 semt parkının tüm
alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek.
4.8. 2014 yılı sonuna kadar
mevcut 10 semt parkının tüm
alt ve üst yapısının yenilenmesini gerçekleştirmek.
8.3. Büyükşehir belediyesi
ile işbirliği içinde 2014 yılı
sonuna kadar 3 adet gençlik
merkezini hizmete açmak.

1

Bakımı yapılan tretuvar
alanı (m²)

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Meyve Bahçesi İnşası

1

1

100

4.7.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet semt parkı
yapmak.

1

2010 yılından
itibaren İnşa
edilen semt
parkı sayısı

6

6

100

4.8.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet parkı
tümüyle yenilemek.

1

Yenilenen
toplam park
sayısı

5

5

100

4.8.1. 2011 yılı sonuna
kadar 3 adet parkı
tümüyle yenilemek.

Yenilenen
2 park alanı
(m²)

8.500

9.610

113

8.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 adet gençlik
merkezi yapmak.

1

1

0

0

Yapılan Gençlik Merkezi
Adedi
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI Ve DEĞERLENDİRME TABLOSU (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

9.1. 2014 yılı sonuna kadar
6 adet sağlık ocağı yaparak
vatandaşın yerinde sağlık
hizmeti almasını desteklemek.
9.1. 2014 yılı sonuna kadar
6 adet sağlık ocağı yaparak
vatandaşın yerinde sağlık
hizmeti almasını desteklemek.
10.6. Cadde ve sokaklarda
10. İlçe halkının sağlık, esen- kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı
lik ve huzurunu korumak
amacıyla denetimleri etkin sonuna kadar yeni yapılacak
sabit pazaryerlerine taşınmabiçimde yürütmek.
sını sağlamak.
10.6. Cadde ve sokaklarda
10. İlçe halkının sağlık, esen- kurulan mevcut semt pazarlarının tamamının 2014 yılı
lik ve huzurunu korumak
amacıyla denetimleri etkin sonuna kadar yeni yapılacak
sabit pazaryerlerine taşınmabiçimde yürütmek.
sını sağlamak.
12.1. 2011 yılı sonuna kadar
hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde toplam 88 derslikli
12. İlçenin eğitim düzeyi ve
3 yeni okul yapmak ve 4 okukalitesinin geliştirilmesine
la kapalı spor salonu inşasını
katkıda bulunmak.
gerçekleştirerek eğitim seviye
ve kalitesinin yükseltilmesine
katkıda bulunmak.
12.1. 2011 yılı sonuna kadar
hayırsever vatandaşlarla işbirliği halinde toplam 88 derslikli
12. İlçenin eğitim düzeyi ve
3 yeni okul yapmak ve 4 okukalitesinin geliştirilmesine
la kapalı spor salonu inşasını
katkıda bulunmak.
gerçekleştirerek eğitim seviye
ve kalitesinin yükseltilmesine
katkıda bulunmak.

9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak
yürütmek.
9. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak
yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

9.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 sağlık ocağı
yapmak.

1

9.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 sağlık ocağı
yapmak.

10.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 2 adet sabit
pazar yeri yapmak.

1

10.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar 2 adet sabit
pazar yeri yapmak.

Sabit Pazar
2 yeri alanı
(m²)

12.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 adet okul yapmak

1

İnşa edilen
okul sayısı

12.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 adet okul yapmak

2

12. İlçenin eğitim düzeyi ve
kalitesinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak.

12.3. 2014 yılı sonuna kadar
24 adet Bilgi Evi hizmete
açarak öğrencilerin bilgiye
ulaşmasını kolaylaştırmak.

12.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 4 adet Bilgi Evi
yapmak.

12. İlçenin eğitim düzeyi ve
kalitesinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak.

12.3. 2014 yılı sonuna kadar
24 adet Bilgi Evi hizmete
açarak öğrencilerin bilgiye
ulaşmasını kolaylaştırmak.

12.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar 22 mahalle konağına kameralı güvenlik
sistemi kurmak.

İnşa edilen
sağlık ocağı
sayısı

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

3

300

Sağlık ocağı
2 kullanım alanı
(m²)

420

750

179

Sabit Pazar
yeri sayısı

2

1

50

6.000

5.600

93

1

1

100

İnşa edilen
derslik sayısı

32

20

63

1

Bilgi Evi
sayısı

4

4

100

1

Kameralı güvenlik sistemi
kurulan mahalle konağı
sayısı

22

22

100
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zümre Toplantıları
Belediye Başkanlığı bünyesindeki her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak, dava dosyaları ile gelişmeleri tartışmak ve çözüm yolları aramak için ilgili
müdürlüklerle zümre toplantıları düzenlemiş ve
toplantılar sonucunda gerekli kararlar alınmıştır.

Bilgilendirme Faaliyetleri
Mahkemelerce alınan ve kesinleşen kararların ilgili müdürlüklere bilgi mahiyetinde gönderilmesi
ve daha sonraki belediye işlemlerinde, mahkeme
kararlarında işaret edilen hususlara dikkat edilmesi için toplantılar yapılarak bilgilendirilmeleri
sağlanmıştır.

Keşif Çalışmaları
Belediyeye karşı açılan davalarla ilgili olarak,
belediyenin ilgili müdürleri ve teknik elemanları
ile birlikte arazide keşif yapılmak suretiyle savunmada kullanılmak üzere bilgi toplanarak belediyemizin mahkemeler nezdinde en iyi şekilde
temsil edilmesi sağlanmıştır.

Müdürlük İçi Değerlendirme
Toplantısı
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün tüm personelinin katılımı ile her pazartesi günü değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Toplantıda; bir önceki haftada yapılan faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapılmakta, faaliyetlerin ifası sürecinde karşılaşılan olumlu ve olumsuz
durumlar dikkate alınarak, aynı olumsuzlukların
tekrarlanmaması hususunda gerekli önlemlerin
alınmasına yönelik istişari değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca bir sonraki hafta ile ilgili olarak
yapılacak faaliyetlerin daha iyi yürütülmesi konusunda program yapılmıştır.

Mütalaalarda Bulunmak
Belediyemizin işlemlerine ilişkin Başkanlık Maka-
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mı, Başkan Yardımcıları veya birim müdürlükleri
tarafından yöneltilen hukuki konular ile mali ve
cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında
sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulmuştur.
Belediye ile ilgili önemli konularda üniversitede görevli akademisyenlerden yazılı ve sözlü mütalaalar
alınmıştır.

Protokollerin Hazırlanması
Hukuk İşleri Müdürlüğünce, Belediye ile özel ve tüzel kişiler arasında yapılan özel hukuk sözleşmeleri
ve ihale şartnameleri incelenmiş, daha sonra ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi
amacıyla hukuka uygunluğu sağlanmıştır.

Danışmanlık Faaliyetleri
Müdürlüğümüz, Belediyemizin düzenlediği sözleşme ve şartname taslaklarını hukuki açıdan
incelemek, kanun ve hukuka uygunluklarını denetlemek suretiyle uygulamadan doğabilecek
anlaşmazlıkları öngörmek ve uyuşmazlıkları önlemek için Belediyemiz bünyesindeki birimlere
danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.
Bununla birlikte, bilhassa her çarşamba günü,
Başkanlık Makamı tarafından düzenlenen halk
günlerinde, vatandaşlarımıza çeşitli sorunlar
hakkında, gerek yazılı gerekse sözlü olarak hukuki yardımda bulunulmuştur.

Eğitim Çalışmaları
Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından, Belediyemiz
personeline kanun, yönetmelik, genelge ve yerel
yönetimler ile ilgili mer’i mevzuatta meydana gelen
değişikliklerin takibi ve uygulama esasları hakkında
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, ayrıca müdürlüklerin mahkeme kararları ve İçtihatları hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.
Ayrıca, Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin, Bakanlıklar, Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler, muhtelif
Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Barolar
ve üniversiteler gibi kurumların düzenledikleri ve
kendi konuları dâhilindeki seminer, konferans ve
panel gibi çalışmalara katılımları da sağlanmıştır.

2011 FAALiYET
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Teftiş Faaliyetleri

DERDEST DOSYA SAYILARI

Hukuk İşleri Müdürü, teftiş faaliyetleri kapsamında; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Yasa gereğince,
gerekli ön incelemeler yapılmış ve sonucunda dünzenlenen raporlar ilgili makamlara sunulmuştur.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
belirtilen disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında gerekli disiplin soruşturmaları yapılarak raporlar tanzim edilmiş ve disiplin cezlarının verilmesi
için bu raporlar ilgili mercilere sevk edilmiştir.

MAHKEMESİ

SAYISI

İDARE MAHKEMESİ

1059

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

482

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

11

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

17

SULH HUKUK MAHKEMESİ

78

SULH CEZA MAHKEMESİ

169

İCRA MAHKEMESİ

44

İCRA TAKİPLERİ

345

İŞ MAHKEMESİ

9

VERGİ MAHKEMESİ

105

TOPLAM

2319

DAVA TÜRLERİ

DAVA İÇERİKLERİ

İdare

Encümen Kararlarının, İdari Para Cezalarının, İmar Planlarının, İfraz Uygulamalarının (18. madde) İptali ve Tam Yargı Davaları.

Asliye Hukuk

Bedel Artırımı, Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma, Tazminat, Tapu İptal ve Tescil,
Müdahalenin Men’i Davaları.

Asliye Ceza

Ceza alt haddi 3, üst haddi 7 yıl olan suçlara ilişkin davalardır. Karşılıksız çek davaları gibi.

Asliye Ticaret

Ticari Nitelikteki Tazminat Davaları

Sulh Hukuk

İzale-i Şuyu, veraset-İntikal, v.b.

Sulh Ceza

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre verilen İdari Para Cezalarının İptali Davaları.

İcra Tetkik

İtirazın Kaldırılması Davaları (Belediye Hesaplarına Koyulan Haczin Kaldırılması ile İlgili)

İcra Müdürlüğü

Belediye Alacakları İçin Yapılan Takipler ile Belediye’ye Karşı Yapılan Takipler

Danıştay

İdare mahkemelerin temyiz mercii

İş Mahkemeleri

İş Hukukundan Doğan İşçi-İşveren İlişkilerinden Kaynaklanan Davalar.

vergi Mahkm.

Vergi, Harçlar ve Ödeme Emrinin İptali Davaları, Mükerrer Tahakkukların İptali Davaları.

Cumhuriyet Sav.

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Doğan Şikâyetler ile Başkanlık Şikâyetleri.

Yargıtay

Yerel Mahkemelerin verdikleri Kararlara Karşı Temyiz ve Tashih-i Karar Talepleri.
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS GÖSTER-

2011 YILI

2011 YILI

PERFORMANS

GESİ

HEDEF

GERÇEKLEŞEN

YÜZDESİ (%)

%100

%100

100

18. Hukuk ve
yazışma alanında iletişimi ve
bilgi paylaşımını
geliştirmek.

18.2. 2010 yılından itibaren yerel
yönetimler konusunda yapılan
mevzuat değişikliklerini Resmi
Gazete’de yayınlanmasını takip
eden 1 iş günü içerisinde ilgili
birime göndermek.

18.2.1. Yerel yönetimler
konusunda yapılan mevzuat değişikliklerini Resmi
Gazete’de yayınlanmasını
takip eden 1 iş günü içerisinde ilgili birime göndermek.

1

Yerel yönetimler
konusunda Resmi
Gazete’de yayınlanan
mevzuat değişiklikleri içerisinde ilgili
birimlere 1 iş gününde
gönderilenlerin oranı

18. Hukuk ve
yazışma alanında iletişimi ve
bilgi paylaşımını
geliştirmek.

18.3. Hukuki konularda birimler arasındaki koordinasyonu
sağlamak amacıyla toplantılar
düzenlemek.

18.3.1. Hukuki konularda
birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla
her ay bir toplantı düzenlemek.

1

Düzenlenen toplantı
sayısı

12

24

200

18. Hukuk ve
yazışma alanında iletişimi ve
bilgi paylaşımını
geliştirmek.

18.4. Belediye başkanı ve diğer
birimlerden gelen çeşitli konulardaki görüş ve hukuki mütalaa
taleplerini en geç 3 iş günü
içerisinde cevaplandırmak.

18.4.1. Belediye başkanı
ve diğer birimlerden gelen
çeşitli konulardaki görüş ve
hukuki mütalaa taleplerini
en geç 3 iş günü içerisinde
cevaplandırmak.

1

3 iş günü içerisinde
cevaplandırılan görüş
ve hukuki mütalaa
oranı

%100

%100

100
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KALEM BÜROSU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kalem Bürosu’nun
yıl içerisindeki faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.
Gelen Evrak Kaydı

: 27.857

Giden Evrak Kaydı

: 23.403

Ekspertiz Girişleri

: 3.544

Ustalık Belgesi

: 265

Beyaz Vatandaş Şikâyet Formu

: 543

E-Posta İle Gelen Şikâyet Formu

: 63

Bimer Başbakanlık Şikâyet Formu

: 39

Geçici Ustalık Yetki Belgesi
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi
olmaları zorunludur. Bu kapsamda, 1 Ocak 2012

tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde
yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin demir,
betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım
vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatına ilişkin ustalık branşlarında yetki belgesiz
usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.
İlgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca
şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların
yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin olup
olmadığının denetleneceği; belge sahibi olunmaması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
28’inci ve 42’inci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü veya Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmaları gerekmektedir. İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü olarak 2011 yılı içerisinde
geçici ustalık belgesi verilmeye başlanmıştır.

KALEM ŞEFLİĞİ
30.000

27.857

25.000

23.403

20.000
15.000
10.000

3.544

5.000

265

543

63

39

Ustalık Belgesi

Beyaz
Vatandaş
Şikâyeti

E-Posta İle
Gelen Şikâyeti

Bimer
Başbakanlık
Şikâyeti

0
Gelen Evrak
Kaydı
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Kaydı
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Girişleri
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İMAR DURUM BÜROSU
Yapılan İşin İçeriği

Adet

İmar durumu

1256

İnşaat istikamet rölevesi

931

Kot-kesit rölevesi

728

Mahkemelerle ve Kurumlarla Yapılan Yazışmalar
700

644

600
500
400
300

523

Bakırköy Kadastro Müdürlüğüne tescil
için gönderilen belgeler

409

Mahkemelerle yapılan yazışmalar

644

Kurum İçi Müdürlükler arası yapılan
yazışmalar

160

TEİAŞ, BEDAŞ, İSKİ, İETT vb. kurumlar
ile yapılan yazışmalar

161

161

160

200

Encümene teklif belgesi
(Tevhit-ifraz, terk vb.)

100
0

Toplam

Mahkeme Yazışmaları

Kurum İçi Yazışma

TEİEAŞ

-BEDAŞ -İSKİ -İETT
vb. Kurumlar

4,812

İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölevesi ve
Kot-Kesit Rölevesi

1.400

1256

1.200
931

1.000

728

800
600
400
200
0
İmar Durumu

İnşaat İstikamet
Rölevesi

Kot Kesit Rölevesi

Tevhit-İfraz, Terk İşlemleri vb. Encümen Dosyaları
ile Bakırköy Kadastro Müdürlüğüne Tescil İçin Gönderilenler
600

523

500

409
400
300
200
100
0
Tevhid -İfraz, Terk İşlemleri

Bakırköy Kadastro Müdürlüğü
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•

Proje Ruhsat Bürosu; 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler, 23.06.2007 tarihli İstanbul
İmar Yönetmeliği, 15.09.2008 tasdik tarihli
Bağcılar Uygulama İmar Plan ve Plan Notları
çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir.

•

Proje Ruhsat Bürosunda yapılan iş ve işlemler
ise şunlardır: 23.madde onayı, proje tescil işlemi, uygulama projesi (mimari, statik, elektrik,
makine) onayı, yapı ruhsatı, avan proje onayı,
asansör proje onayı ve tescili, ısı yalıtım onayı, yapı kullanma izin belgesi, ilave kat ruhsatı,
vaziyet planı onayı, kamuya ait yapı ruhsatları,
tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, müdürlük konuları ile ilgili suret tasdiki ve yazışmaları

• Proje ruhsat bürosu tescil bölümünde, Başkanlığımızda işlem gören projeye ve ruhsata
esas yapı denetim firmalarının, mühendis ve mimarların sicil kayıtları arşivlemek üzere dosyalanır. 2011 yılı itibariyle müdürlüğümüzce yapılan
tescil kayıtları şunlardır: Mimar 223 kişi; İnşaat Mühendisi 211 kişi; Makine Mühendisi 91 kişi;
Elektrik Mühendisi 110 kişi; Jeoloji Mühendisi 65
kişi; Yapı Denetim Firması 138 adet.

•

Proje bürosuna gelen yapı projeleri mimari
raportör tarafından incelenip onayı yapıldık-

2011 FAALiYET
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tan sonra elektrik – makine – statik raportörler tarafından onaylanır ve büro şefine
gönderilir, büro şefi onayından sonra tekrar
mimari raportöre döner.
•

Proje onayı tamamlanan dosyanın harç hesabı yapılır, harcın yatırılıp ruhsat için gerekli
evrakların taşınmaz sahipleri veya vekilleri
tarafından tamamlanmasının ardından ruhsat yazılarak büro şefi ve müdürün onayına
sunulur.

•

Yapılan tüm işlemlerde verilerin değerlendirilmesi, dijital arşiv çalışmalarına ve raporlama sistemine yardımcı olunması amacıyla,
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini
Belnet programı üzerinden yaparak adres
kayıt sistemine aktarmaktadır.

Proje Ruhsat Bürosu
700

617

569

600

518

500

439

400

353

300
200
100

28

61

0
Tescil

23. Madde
Onayı

Teminat
İadesi

Vaziyet Plan Avan Proje
Onayı
Onayı

Yapı Ruhsatı

İskan

•

Yapı ruhsat işlemleri ulusal veri tabanı olan
adres.nvi.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

•

4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu gereği denetime tabi yapıların, ruhsat verilmesinden
sonra YİBF onayı Yapı Denetim Komisyonu
Başkanlığı web sitesinden yapılmaktadır.

•

2011 yılında yapı ruhsatı almış yerler inşaat
süreci tamamlanmasını müteakip iskân için
müracaat edildiğinde binanın enerji kimlik
belgesi uygunluğu kontrol edilmektedir.

YAPI DENETİM
BÜROSU
3194 sayılı İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliği çerçevesince onaylanmış projelerin kontrolü, yapım esnasında 4708 sayılı Yapı Denetim
Kanunu çerçevesince takibini yapmaktadır.
Sıra No

İşin Tanımı

Düzenlenen Adet

1

Temel + Temel Üstü
Vizesi

425

2

Kat İrtifakı

497

3

Yıkım Ruhsatı

360

4

Yıkımı Yapılan Yerler

302

5

İş Bitirme Belgesi

539

149

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNCE

150

•

İlçemizde bulunan mevcut yapılarla ilgili,
tadilat çalışmalarının (çatı, dış cephe vs) 3194
sayılı İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliği çerçevesinde denetimi yapılmaktadır.

•

Denetimler sırasında şehir estetiğini bozan
ve görüntü kirliliği oluşturan binalarla alakalı
olarak, dış cephe sıvası, boya ve çatı yapılması konusunda, İstanbul İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca çalışmalar yürütülmektedir.

•

İlçemiz genelinde Yapı Denetim Sistemine
tabi inşaatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile koordinasyon kurulup
Yapı Denetim firmalarının çalışmalarının takip ve denetimi düzenli olarak yapılmaktadır.

•

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olarak yürütülen faaliyetlerde;

SONRA

2011 FAALiYET
RAPORU
1.

İlgilileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu 184. maddesi gereği Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulması.

•

Daha nitelikli iş gücü için usta ve kalfalık belgeleri düzenlenmektedir.

•

İlçemizde bütün mahallelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, metruk ve müştemilat tarzı yapıların yıkımları gerçekleşmektedir.

•

Dış cephesi olumsuz görüntü arz eden yapılara tebligat yapıp, cephelerin güzelleştirilmesi sağlanmaktadır.

2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31. maddesine
gereğince alt yapı hizmetlerinin kesilmesi.
3. Proje Müellifleri, Şantiye şefi ve Yapı Denetim firması hakkında gerekli birimlere
suç duyurusunda bulunulması işlemleri
yapılmaktadır.
•

Vatandaş başvuruları değerlendirilerek, gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra ilgililer
bilgilendirilmektedir.

•

Avrupa birliği normlarında inşaat faaliyetlerin yürütülmesi için Avrupa birliği projeleri
çalışmaları yürütülmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince alınmış yıkım kararları ve yıkım ruhsatları
düzenlenmiş yapılar yıkılarak modern şehirciliğin
simgesi olan yapıların yapılması sağlanmaktadır.

ÖNCE

SONRA

ÖNCE

SONRA
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2011 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca umumun sağlık ve selametini ihlal
eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahsurlu görülen müştemilat, yüksek çatı, çekme kat
vs. yerlerde mahalle bazında yapılan yıkım adetleri tabloda verilmiştir.

Mahalle

152

Yıkım Adedi

Bağlar

10

Barbaros

5

Çınar

4

Demirkapı

27

Evren

20

Fatih

14

Fevziçakmak

32

Göztepe

25

Güneşli

17

Hürriyet

6

İnönü

3

Kazımkarabekir

13

Kemalpaşa

11

Kirazlı

13

Mahmutbey

19

Merkez

5

Sancaktepe

3

Yavuzselim

38

Yenigün

3

Yenimahalle

14

Yıldıztepe

4

100. Yıl

16

2011 FAALiYET
RAPORU
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Yapı denetimlerinde eksiklik
tespit edilen
inşaat oranını
indirmek (Yüzde)

%3

%3

100

1

İnşaat
sahipleriyle
yapılan toplantı
sayısı

4

4

100

50

250

500

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.1. Mal sahipleri ve müteahhitlerin bina inşaatı sırasında yapı denetim firmaları
ile koordinasyonunu daha
etkin hale getirmek.

3.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar yapı denetimlerinde eksiklik tespit
edilen inşaat oranını
%3’e indirmek.

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal
süre olan 5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranını 2014
yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.3.1. Yeni inşaatlarda
yasal süre olan 5 yıl
içinde iskân belgesi
alma oranını 2011 yılı
sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal
süre olan 5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranını 2014
yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.3.1. Yeni inşaatlarda
yasal süre olan 5 yıl
içinde iskân belgesi
alma oranını 2011 yılı
sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

2

Toplantılara
katılan toplam
inşaat sahibi
sayısı

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal
süre olan 5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranını 2014
yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.3.1. Yeni inşaatlarda
yasal süre olan 5 yıl
içinde iskân belgesi
alma oranını 2011 yılı
sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3

5 yıl içinde
iskân belgesi
alma oranı

%60

%75

125

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal
süre olan 5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranını 2014
yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar deprem konusunda bilgilendirme amaçlı
3 toplantı gerçekleştirmek.

1

Toplantı sayısı

3

0

0

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.3. Yeni inşaatlarda yasal
süre olan 5 yıl içinde iskân
belgesi alma oranını 2014
yılı sonuna kadar %60’a
çıkarmak.

3.3.2. 2011 yılı sonuna
kadar deprem konusunda bilgilendirme amaçlı
3 toplantı gerçekleştirmek.

2

Toplantılara
katılan vatandaş
sayısı

500

0

0

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.5. Tüm mahallelerde,
dış cephesi İstanbul İmar
Yönetmeliği’ne aykırı durumda olan binaların %90’ının
iyileştirmesini 5 yıl içinde
sağlayarak ilçenin estetik
görünümü geliştirmek.

3.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 700 binanın dış
cephesinin iyileştirilmesini sağlamak.

1

Dış cephe iyileştirmesi yapılacak bina sayısı

700

1.385

198

3. Depreme dayanıklı,
imar planlarına uygun
ve ruhsata dayalı yapılaşmanın gelişmesini
sağlamak.

3.5. Tüm mahallelerde,
dış cephesi İstanbul İmar
Yönetmeliği’ne aykırı durumda olan binaların %90’ının
iyileştirmesini 5 yıl içinde
sağlayarak ilçenin estetik
görünümü geliştirmek.

3.5.1. 2011 yılı sonuna
kadar 700 binanın dış
cephesinin iyileştirilmesini sağlamak.

2

Dış cephe
iyileştirmesi
tamamlanmış
bina oranı

%100

%198

198

153

İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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PERSONEL İŞLEMLERİ

250

Personel Durumu
Nakil gelen memur

5

150

Açıktan atanan memur

-

100

Nakil giden memur

7

50

Emekli olan memur

7

0

Kaydı kapanan memur

-

vefat eden memur

1
29

Kaydı kapanan işçi

1

vefat eden işçi

1

İşe alınan sözleşmeli

17

Kaydı kapanan sözleşmeli

10

vefat eden sözleşmeli

1

Toplam

Memur

15

5

249

İşçi

31

Sözleşmeli

11

167
75

Personel Hareketleri
Sözleşmeli

Nakil gelen

5

Nakil giden

7

Açıktan atanan

1

17

Kaydı kapanan

1

10

Toplam

7
249

29
167

Sözleşmeli Personel

Emeklilik, istifa, kayıt kapama, ölüm gibi nedenlerle Belediyemizden ayrılan 50 personelin
kayıtları kapatılmış, kıdem tazminatına hak kazananların bordroları yapılarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Alınan

Emekli olan

İşçi

Mevcut durumuna göre bir üst öğrenimi bitiren
memurların intibakları yapılmıştır.

Ayrılan

İşçi

75

rulunda görüşülüp karara bağlanarak Başkanlık
onayına sunulmuştur.

Emekli olan işçi

17

167

Memur

İşe alınan işçi

Memur

249

200

Görevden Ayrılan ve
Göreve Atanan Personel Durumu

75

Talep eden memurların Sigorta Müdürlüğü ve
BAĞ-KUR ile yazışmaları yapılarak hizmet birleştirmesi yapılmıştır.
Memurların kademe ve derece ilerlemeleri terfi
tarihlerine göre yapılarak özlük dosyalarına işlenmiştir.
Başkanlık tarafından soruşturması yapılan dosyalar ilgililere tebliğ edilerek siciline işlenmiş, disiplin kuruluna sevk edilen dosyalar disiplin ku-

156

Personel Durumu
300

Belediyemizde görev yapan 17adet geçici işçinin
yıllık çalışma vizeleri 2011 yılı için Belediye Meclisince onaylanmış, 2012 yılı içinde de çalışabilmeleri için Belediye Meclisinden vize alınmıştır.
2011 yılı yaz döneminde 147 adet yüksekokul ve
meslek lisesi öğrencisinin ücretsiz stajlarını tamamlamaları sağlanmıştır. Ayrıca 89 adet meslek lisesi öğrencisinin 2011–2012 yılı öğretim yılında stajlarını yapmaları için gerekli çalışmalar
yapılmış ve halen stajları devam etmektedir.
2011 yılı içinde işçilerin işledikleri kusurlar sonucunda alınan savunma evraklarını değerlendirmek üzere yıl içinde 2 defa İşçi Disiplin Kurulu
Toplantısı yapılmış ve toplam 22 işçi personel
hakkında Toplu İş Sözleşmesi Disiplin Ceza Cetvelinde belirlenen maddelere göre işlem yapılmıştır.
Aylık rutin personel durumu Türkiye İş Kurumu
Bayrampaşa Şube Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Ayrıca İşçi Memur kadrolarının dolu boş durumu
Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarının son tarihleri
itibariyle hazırlanıp, Kaymakamlık Makamına sunulmuştur.

2011 FAALiYET
RAPORU
Vatandaşlar tarafından gönderilen ve BİLMER
tarafından Müdürlüğümüze yönlendirilen 133
adet e-postaya cevap verilmiş ve işlemleri yapılmıştır.
75 adet sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine yazılmış ve 2012
yılında da çalıştırılabilmesi için sözleşmeleri yenilenmiştir.
Başkanlığımızda görev yapan tüm personelin
mesai saatleriyle ilgili devam-devamsızlık bilgileri her ay kontrol edilip, mesai saatlerine riayet etmeyenlere gerekli uyarılar yapılmıştır.

revde Yükselme Eğitimi’ne gönderilmiştir. Başarılı olan personelden 3 kişinin ataması yapılmıştır.
2011 yılı içerisinde çalışan personelimiz ve Belediye Meclis Üyelerinin Yerel Yönetimler ve
yeni mevzuatlarla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları için çeşitli tarihlerde yurtiçi ve yurtdışı seminerlere katılmaları sağlanmıştır.

Eğitim Seminerlerine Katılım Tablosu ve Grafiği
Personel Durumu

Yurtiçi

Yurtdışı

Belediye Personeli

270

4

Meclis Üyesi

EĞİTİMLER

6

İşçi

3

300

274

270

250
200
150
100
50

3

Başkanlığımızda münhal bulunan 3 adet “şef”
kadrosuna atama yapabilmek için 9 personel Gö-

6

4

6

3

0
Yurtiçi

Yurtdışı
Belediye Personeli

Toplam

Meclis Üyesi

İşçi

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

14. Belediyenin fiziki
mekânlarını iyileştirerek ve
çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet
kalitesini yükseltmek.

14.4. Memur ve
sözleşmeli personele her yıl ortalama
10 saat hizmet içi
eğitim vermek.

14.4.1. Memur ve
sözleşmeli personele ortalama
10 saat hizmet içi
eğitim vermek.

14. Belediyenin fiziki
mekânlarını iyileştirerek ve
çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet
kalitesini yükseltmek.

14.4. Memur ve
sözleşmeli personele her yıl ortalama
10 saat hizmet içi
eğitim vermek.

14.4.1. Memur ve
sözleşmeli personele ortalama
10 saat hizmet içi
eğitim vermek.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Memur ve sözleşmeli personel
başına düşen
hizmeti içi eğitimin ortalama
süresi (saat)

10

12,50

125

2

Personelin
hizmet içi eğitimlerle ilgili
memnuniyet
oranı

%75

%88

117

157
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FAALİYETLERİMİZ

araçla seyyar mobo, duşakabin, kafeterya
ve tuvaletlerin kurulum işleri yapılarak halka
hizmet verilmiştir.

Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi
İçin Yapılan İhaleler
Araç kiralama ihalesi
Temizlik ihalesi
Güvenlik ihalesi
Memur personelin öğle yemeği ihalesi
Birimlerin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin alımı
Birimlerde hizmet veren personellerin
içme suyunun temin edilmesi
Hizmet binası, Kültür merkezi, sosyal tesisler ve

•

İlçemizde
ikamet
eden
vatandaşların
cenaze işleri ve düğünleri için araç talepleri
karşılanmakta, okullara ve spor kulüplerine
otobüs tahsisi yapılmaktadır.

•

İlçemizde ikamet eden kemoterapi tedavisi
gören 118 hastanın ve diyaliz hastalarının ikametgahlarından alınarak tedavi sonrası tekrar ikametgahlarına bırakılması işlemlerine
devam edilmektedir.

•

İzmit Kefken’de Belediyemize ait 600 m2
kapalı çadır içine 200 takım yatak kurula-

mahalle konaklarında bulunan soğutma ve ısıtma
gruplarının bakım onarımı
Hizmet alımları doğrudan temin
Mal alımları doğrudan temin
Asansörlerin yıllık bakım sözleşmesi
Jeneratörlerin yıllık bakım sözleşmesi
Fotokopi makinelerinin yıllık bakım sözleşmesi
Telefon santrallerinin yıllık bakım ve onarım
sözleşmesi

Belediye Adına Gelen Faturalar
Belediyemiz adına kayıtlı elektrik, su,
doğalgaz, telekom, GSM ve ADSL faturlarının
ödenmesi müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

160

•

Başkanlığımız Özel Kalem, Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerince düzenlenen etkinlikler, milli
bayramlar, şölenler, Kaymakamlık ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’nce istenilen programlar
dâhilinde, müdürlüğümüzce tente, tribün,
sahnelerin kurularak masa, sandalye, mobo
ve seyyar tuvaletlerin taşınarak tören alanlarının düzenlenmesi işleri yapılmıştır.

•

Başkanlığımızın yıllık faaliyetlerinden olan;
evlendirme, Ramazan çadırı, öğretmenler
günü için masa, sandalye, kürsü, yolluk
ve buna benzer malzemeler taşınarak
düzenlenmiş, kurban kesim alanlarına
müdürlüğümüz emrinde hizmet veren vinç

2011 FAALiYET
RAPORU
rak ilçemizde ikamet eden başarılı öğrencilerin bu kampta tatil yapması sağlanmıştır.

•

•

•

1.200 m2 kapalı alana sahip Ramazan çadırının kurulumu teknik personelimizce
yapılmış, çadır içine masa ve sandalyeler konularak oturma düzeni sağlanmıştır.
Etkinliğin bitiminde çadırın sökülerek depolanması yapılmıştır. Ayrıca; Kestane Bahçesi,
Kayısı Bahçesi, Osmanlı Konağı ve ilçemizin
22 mahallesinde caddelere masa, sandalye
düzeni kurularak halkın iftar etmesi sağlanmıştır.

•

Hizmet binası ve eklerinin kışın ısıtılması, yazın soğutulması, cihazların bakımları, oluşan
arızaların giderilmesi, filtre temizlikleri ve
ilaçlamaları teknik personelimizce yapılmış
olup, bu birimler içinde bulunan asansör, baskı makineleri, fotokopi makineleri, otomatik
kapılar ve jeneratörlerin yıllık bakımlarının
sözleşmeye bağlanarak yaptırılması, ayrıca
takibi ve kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

•

Hizmet binası ve eklerinde bulunan su sebillerine içme suyunun alınarak dağıtımının yapılması sağlanmaktadır.

•

Hizmet binası çay ocağı işletmesinin kontrolünün sağlanarak birimlere servis yaptırılması işine devam edilmektedir.

•

Hizmet binası otoparkının yerleşim düzeni
sağlanarak araç giriş çıkışlarının güvenlik
kontrolleri sağlanmıştır.

•

Milli bayram kutlamaları için pankartlar sepetli aracımız ile asılmıştır. Belediye Stadyumu ve Olimpik Spor Salonu’nda yapılan
programların temizlik işleri personellerimizce, süslemesi ise sepetli araç ile yapılmıştır. Öğretmenler günü programında 4.500
öğretmene ikram edilen yemek için Olimpik
Spor Salonu’na masa sandalye taşınarak servise hazırlanmıştır. Bölgemiz dâhilinde asılan
izinsiz ve uygunsuz bez afiş ile reklam tabelalarının toplanması, ayrıca müdürlüğümüze
müracaatta bulunan resmi kurumlara ait ilan
ve reklam afişlerinin asılması ve süre bitiminde toplanması sağlanmıştır.

Seçim için kullanılan 3.500 adet oy sandığı
ve paravan, ilçemizdeki okullara taşınmış, seçim sonrasında ise toplanarak depolanmıştır.

Toplam; 310 adet el telsizinin bakım, kontrol
ve kayıt takip işlemleri yapılarak, gerekli yazışmalarla müdürlüklerden gelen talep üzerine 43 adet telsiz ihtiyacı karşılanmıştır.
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naklarına ait çatıların bakım, onarım ve çatı temizlikleri teknik personelimizce yapılmıştır.

Sivil Savunma Amirliği Faaliyetleri

Belediyemiz hizmet binası ve ek binalarında oluşan elektrik, su, telefon, kapı, pencere, masa ve
koltuk tamiratları, fayans, duvar boya, badana tamirat işleri müdürlüğümüzce çalıştırılan vasıflı
personel tarafından yapılmaktadır.

Hizmet Verilen Birimler

•

Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü hangarında depolanan 400 adet çeşitli tipteki çadırın yıllık bakımları yapılmış, kullanılmayacak
durumda olanlar imha edilmiştir. Kalan çadırlar
çeşitlerine göre tasnif edilerek ayrı ayrı depolanmıştır.

•

Ek hizmet binalarına 131 adet yeni yangın
söndürme tüpü alınmıştır.

•

Valiliğin, ilçemizde bulunan 22 adet AFİS
konteynerinin devirleri alınarak, içindeki
malzemelerin bakımları yaptırılmıştır.

22 adet Mahalle Konağı
22 adet Mahalle Muhtarlıkları
Sağlık Ocakları
Halk Sarayı
Yüzme Havuzu
Rehabilitasyon Merkezi
Bilgi Evleri
Nüfus Müdürlüğü Şubesi (Güneşli)
Kestane Bahçesi
Osmanlı Konağı
Engelliler Sarayı
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi
Kocayusuf Parkı
•
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Belediyemizin dışarıdaki işlerinin takibinin sağlanması için 160 araç ve 105 şoför ile hizmet
verilmiştir.

•

Hizmet binamız ile ek binalarının 24 saat korunması, 98 kişilik güvenlik personeli ile yapılmıştır.

•

Hizmet binalarımızın iç temizliği, 42 kişilik personelle yapılmıştır.

•

Belediye personelinin günlük 375 kişilik öğle
yemeği hizmeti yerine getirilmiştir.

•

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara
toplam 50 ton plastik boya, yağlı boya, dış cephe, iç cephe, tavan boyası ve tiner dağıtılmıştır.

•

Belediyemiz hizmet birimlerinden mahalle ko-
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Mahallelerimizde, afetlerde ilk müdahaleyi yapacak ekiplerin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bununla ilgili okul müdürleri, muhtarlar ve sivil
toplum kuruluşlarına seminerler düzenlenmiştir.

İlçemiz Halkına ve Kurumlara Tahsis Edilen
Araçlar

Adet

Cenaze işleri

1250

Okullar

563

Dernekler

491

Düğün

1008

Spor kulüpleri

523

Kamu kurum ve kuruluşları

590

Ambulans

1795

Milli bayramlarda öğrencilerin program yapılacak
tören alanına taşınması için

480

TOPLAM

6700

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ
(%)

1

Afet gönüllüsü
oluşturulan
mahalle
sayısı

2

2

100

2

Eğitim verilen toplam
gönüllü
sayısı

40

60

150

1

Personelin
temizlik
hizmetlerine ilişkin
memnuniyet
oranı

%76

%74

97

2

Personelin
yemek
hizmetlerine ilişkin
memnuniyet
oranı

%72

%60

83

%4

%4

100

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

12. İlçenin eğitim düzeyi
ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.7. Doğal ve tabii afetlere
karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı
sonuna kadar 6 mahalle
konağında afet gönüllüleri
oluşturmak.

12.7.1. Doğal afetlere karşı ilçe
halkının bilinçlendirilmesi amacıyla
2011 yılı sonuna kadar 1 mahalle
konağında 20 afet gönüllüsüne
eğitim vermek.

12. İlçenin eğitim düzeyi
ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.7. Doğal ve tabii afetlere
karşı ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla 2014 yılı
sonuna kadar 6 mahalle
konağında afet gönüllüleri
oluşturmak.

12.7.1. Doğal afetlere karşı ilçe
halkının bilinçlendirilmesi amacıyla
2011 yılı sonuna kadar 1 mahalle
konağında 20 afet gönüllüsüne
eğitim vermek.

14. Belediyenin fiziki
mekânlarını iyileştirerek
ve çalışanların niteliğini
ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini
yükseltmek.

14.5. Personelin temizlik ve
yemek hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranını 2014
yılı sonuna kadar %80’e
çıkarmak.

14.5.1. 2011 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranını %76’ya ve
yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %72’ye çıkarmak.

14. Belediyenin fiziki
mekânlarını iyileştirerek
ve çalışanların niteliğini
ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini
yükseltmek.

14.5. Personelin temizlik ve
yemek hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranını 2014
yılı sonuna kadar %80’e
çıkarmak.

14.5.1. 2011 yılı sonuna kadar personelin temizlik hizmetlerine ilişkin
memnuniyet oranını %76’ya ve
yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranını %72’ye çıkarmak.

15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.

15.6. Hizmet binalarındaki
elektrik, su ve doğalgaz
tüketimini 2014 yılı sonuna
kadar %20 düşürmek.

15.6.1. Belediye hizmet binasındaki
elektrik, su ve doğalgaz tüketimini
2011 yılı sonuna kadar %4 düşürmek.

1

Elektrik
tüketim
düşürme
oranı

15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.

15.6. Hizmet binalarındaki
elektrik, su ve doğalgaz
tüketimini 2014 yılı sonuna
kadar %20 düşürmek.

15.6.1. Belediye hizmet binasındaki
elektrik, su ve doğalgaz tüketimini
2011 yılı sonuna kadar %4 düşürmek.

2

Su tüketim
düşürme
oranı

%4

%4

100

15. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek.

15.6. Hizmet binalarındaki
elektrik, su ve doğalgaz
tüketimini 2014 yılı sonuna
kadar %20 düşürmek.

15.6.1. Belediye hizmet binasındaki
elektrik, su ve doğalgaz tüketimini
2011 yılı sonuna kadar %4 düşürmek.

3

Doğalgaz
tüketim
düşürme
oranı

%4

%4

100
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KÜLTÜREL
FAALİYETLER
“Söyleşi” - “Panel” - “Konferans”
Kişisel Gelişim - Sağlık Semineri

Şiir ve Müzik Günleri
Belediyemizin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde kültür merkezinde gerçekleştirdiğimiz 9
ayrı şiir ve müzik etkinliğimize 3.000 civarında
izleyici katılmıştır.

Belediyemizin kültür merkezi ve halk sarayında
gerçekleştirdiği 82 adet söyleşi, panel, konferans,
kişisel gelişim ve sağlık semineri etkinliklerine
20.000’in üzerinde vatandaşımız katılmıştır.

Sinema Günleri

Okur-Yazar Buluşmaları
Vatandaşlarımıza daha fazla okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığın sürekliliğini sağlamak amacıyla her ay farklı bir yazarla
gerçekleştirdiğimiz okur-yazar buluşmalarında
okurlar,okudukları kitapların yazarları ile buluşup onlara kitaplar hakkındaki görüşlerini ve sorularını yüz yüze sorma fırsatı bulmuştur. Bu etkinliğimize yaklaşık 2.500 okurumuz katılmıştır.
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Belediyemizin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Kültür Merkezi ve Mahmutbey Bilgi Evi ve
Kültür Merkezinde 172 seans olarak gerçekleştirdiği sinema günleri programımızı 35.000 çocuk
izlemiştir.

Tiyatro Günleri
Belediyemizin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Kültür Merkezleri Tiyatro Salonlarında
gerçekleştirdiğimiz 156 seans çocuk, 26 seans
yetişkin tiyatrosu etkinliğimize yaklaşık 40.000
seyirci katılmıştır.
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SOSYAL FAALİYETLER
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi
Belediyemiz, geçen yıl olduğu gibi bu senede Bağcılar Meydanı’nda “Tarih Bağcılar’da
Yaşanıyor” temasıyla “Çanakkale Savaşları ve Deniz Zaferi” platosunu kurdu. Açılış
konuşmasını Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı’nın yaptığı programa Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, ilçe protokolü ve
STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

de gerçekleştirilen 19 Mayıs törenlerine katılan gençler, vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, şehrin tarihi mekânlarını da gezdi.
Daha sonra yine aynı grup Bursa, Söğüt, Domaniç ve Hayme Ana’yı ziyaret ettiler.

Çanakkale Şehitliği Gezisi

10 gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında, Plato’yu eski İstanbul E. Valisi Muammer Güler ve Kızılay Genel Başkanı Tekin
Küçükali de ziyaret etmiştir. 40 tiyatro oyuncusu 10 gün boyunca her gün 5 seans halinde
Çanakkale savaşlarını canlandırdılar. Etkinlikler 10 gün boyunca yaklaşık 60.000 vatandaşımız tarafından takip edildi.

Bağcılar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği
Çanakkale Şehitliği gezilerine ilçemizdeki tüm
ilköğretim okullarının sekizinci sınıf öğrencileri
ile ortaöğretim son sınıf öğrencileri başta olmak
üzere 12 bin Bağcılarlıyı ücretsiz Çanakkale’ye
götürdü. Seddülbahir, Namazgah tabyaları, Seyid Onbaşı, Soğanlıdere, Abide, 57. Alay, Conkbayırı ve Sargıyeri Şehitlikleri uzman rehberler
eşliğinde gezdirildi.

Kuruluştan Kurtuluşa
Milli Mücadelenin İzinde
Bağcılar Belediyesi, ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği, “Kuruluştan Kurtuluşa Milli Mücadelenin İzinde” adlı proje kapsamında gerçekleştirdiği gezilerine bu yıl da devam etti.
Belediyemiz gençlik meclisi üyeleri ve ilçe
gençleri, Samsun başta olmak üzere, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’ya ayrı ayrı
gruplar halinde geziye gitti. Söz konusu iller-

Anneler Günü
Bağcılar Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa,
Bağcılar’da yaşayan 81 ilden 81 kadın katıldı. Kadınlar, programa kendi yöresel kıyafetlerini giyip
katılarak Türkiye’nin kültürel mozaiğini oluştur-
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dular. Programa, kendi yöresel kıyafetleri ve
ellerinde yöresel motiflerin de bulunduğu kendi
illerinin haritalarını kendi yöre müzikleri eşliğinde taşıyarak çıkan kadınlar, program sonunda, il
haritalarını birleştirerek, puzzle (yapboz) şeklindeki Türkiye haritasını oluşturdu.

40 gün devam eden Yaz Spor Okullarından 8-14
yaş arasında Bağcılar’da ikamet eden ve eğitim
gören 12.000 öğrencinin tamamının spor malzemeleri Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak
dağıtılmıştır. Eğitimler Mahmutbey Stadyumu
başta olmak üzere toplam 19 farklı tesiste eğitim
verildi.

Gençlik Kampı
Bağcılar Belediyesi’nin İzmit-Kefken beldesindeki tesislerimizde geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 5 gece 6 günlük kamplara bu yıl da 600
öğrenci katıldı.
Sabah sporuyla güne başlayan öğrenciler, gün
içerisinde yüzme, futbol, voleybol, basketbol, yakan top, trekking, badminton, masa tenisi ve satranç aktiviteleri yapmışlardır..
Programa, İstanbul Milletvekilleri Feyzullah Kıyıklık ve Ünal Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, ilçe protokolü ve binlerce kadın katıldı. “81 İl Kendi Renkleriyle Türkiye’yi
Oluşturuyor” adı verilen projenin sunuculuğunu
Esra Erol yaptı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Kubat
da konser verdi.

Yaz Spor Okulu
Bağcılar Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Birliği ile ortaklaşa
düzenlediği “Geleneksel Yaz Spor Okulu” etkinliği gerçekleştirildi. Yaz Spor Okullarında öğrencilere beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde, futbol,
basketbol, voleybol, atletizm ve kort tenisi olmak
üzere 5 farklı branşta ücretsiz eğitim verildi.

Sportif etkinliklerin dışında her akşam tiyatro
gösterimlerinin yapıldığı kampta, öğrencilere yönelik konferans, kişisel gelişim seminerleri ve şiir
dinletileri gerçekleştirildi. Kampta, öğrenciler
için serbest kitap okuma saatleri ve çeşitli yarışmalar da düzenlendi.

İzci Kampı
Bağcılar Belediyesi geleneksel izci kampı bu yıl
da Düzce’nin Güzeldere Şelale Mevkii’nde kuruldu. Kampa 1250 öğrenci katıldı. Kampın son bölümüne Suudi Arabistan, Danimarka, Kazakistan,
Mısır, Almanya, Kuveyt gibi 10 farklı ülkeden izci
grupları da katıldı.
Birer haftalık periyotlarla gerçekleştirilen kampta, izciler zorlu eğitimlerden geçti. İzci liderleri
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eşliğinde eğitime tabi tutulan izciler, dere yürüyüşü, okçuluk, paintball, duvar tırmanışı, ip aktiviteleri, trekking, drama çalışmaları, izcilik teorik
ve teknik bilgileri, amatör telsiz kullanımı, ebru
çalışması ve benzeri toplam 60 değişik aktiviteye katıldı. İzciler kamp süresince toplam 34.500
sayfa da kitap okudu.

cılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar Müftüsü Mustafa Derin, Mısır, İstanbul Baş Konsolosu
Kültür ve Turizm Ateşesi Nahed Gamel Eldın,
Türkiye İzcilik Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Lütfiye Özkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Murat Pamukçu, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Aziz Erdoğan ve çok sayıda izci ile vatandaş katıldı.
Kamp süresince gerçekleştirilen etkinliklerde
dereceye giren izcilere ödüllerin verildiği program kamp ateşinin yakılması ile başlayıp, protokol konuşmaları, tiyatro gösterileri- temsiller,
ödül töreni ve veda valsi ile sona erdi.

Ramazan Çadırı İrfan Sofrası

İzci Kamp Ateşi Töreni

1.250 izcinin katıldığı izci kampı, Bağcılar
Meydanı’nda yakılan kamp ateşi ile sona erdi.
Almanya, Mısır, Kuveyt, Danimarka, Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan gelen izci grupları Güzeldere Şelale Mevkii’nde düzenlenen kampa katılarak, Bağcılar Meydanı’nda yakılan kamp ateşi
törenine katılarak kendi ülkelerinde otantik gösteriler yaptılar.
Programa, Bahçelievler Kaymakamı ve Bağcılar
Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Bağ-

16 yıllık gelenek bu yılda daha da büyüyerek sürdü. 24.000 m2 alan üzerine kurduğumuz Ramazan etkinlik alanında, alışveriş stantları ve lunapark da yerini aldı. Etkinlik alanında kurulan
Ramazan çadırında, her gün 2.500 kişi iftar açtı.

Ramazanın sıcak yaz aylarına gelmesi dolayısıyla çadır, 16 klima tarafından serinletildi. Ramazan Çadırı İrfan Sofrası’nda bu yıl da her akşam
farklı bir radyocu sunuculuk yaptı. “Ramazan
Çadırı İrfan Sofrası”nın açılış ve kapanışlarının
havai fişek gösterileri ile yapıldığı çadırımızı bu
sene başta Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bölgemiz milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşcu, işadamı Ali Ağaoğlu, oyuncu Necati
Şaşmaz olmak üzere birçok ünlü isim ziyaret
ederek iftarlarımıza katıldılar.

169

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Köprüsü
(Kazakistan-Almanya-Kırgızistan-Çanakkale)
Bağcılar Belediyesi geleneksel hale getirdiği Kazakistan-Almanya-Çanakkale iftarlarına bu yıl
Kırgızistan’ı da ekledi.

Her gün iftarın ardından gerçekleştirdiğimiz “İrfan Sofrası”nda da halkımızla sohbet ettiler. Vatandaşımız bu ayda da halk müziği, tasavvuf müziği, sanat müziği, şiir, konferans, söyleşi, panel,
kişisel gelişim, tiyatro gibi programlarımıza yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca kadınlar için düzenlediğimiz yemek yarışması hem renkli hem de çekişmeli geçti.

Kazakistan iftarlarının ilki Almaata’da düzenlendi. Gerçekleştirilen programa çok sayıda Kazak
ile bu ülkede yaşayan Türkler ve Stalin döneminde Kazakistan’a sürgün edilen Ahıska Türkleri
katıldı. Almaata’dan Kazakistan iftarlarına Çimkent ve Türkistan şehirleri ile devam edildi. İntimak Restaurant’ta gerçekleştirilen iftar programı da yoğun ilgi gördü. Kazakistan iftarlarının
sonuncusu ise Hoca Ahmet Yesevi’nin de türbesinin bulunduğu Türkistan şehrinde düzenlendi.
Gezi kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığındaki Bağcılar Belediyesi
ekibi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Horata tarafından kabul edildi. Gezi kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi
Hazretlerinin türbesi ile onun hocası Arslan Baba
türbesi ziyaret edildi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te iftar sofrası kuruldu. Düzenlenen programa, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Rustan Kazakbayev, Gençlik Bakanı Ali
Yasbek, Tarım ve Köyişleri Bakanı Bekov Töroğul, Yerel Yönetimler Bakanı Bahtiyar Fattahov,
Hazine Bakanı Kenekeyef Adir, Ekonomi Bakanı
Taşpaev Uçkun, Devlet Mülk Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Primmov Almaz, Bişkek Büyükşehir
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Belediye Başkanı İsa Ömürkutov, KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektör vekili
Prof. Dr. Sabahattin Balcı Türkiye’nin Kırgızistan
Büyükelçisi ve Kırgızistan Diyanet İşleri Başkanıgibi çok sayıda kişinin de aralarında bulunduğu
yaklaşık 600 kişi katıldı.

İstanbul üzerinden kutsal topraklara giden
Orta-Asya coğrafyasından hacı adayları, hac görevini ifa ettikten sonra yine İstanbul güzergâhını
kullanarak memleketlerine döndüler. İstanbul’a
sabah ulaşan Hacılar, Bağcılar Belediyesi’nin
rehberliğinde Eyüp, Fatih, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii başta olmak üzere İstanbul’un
tarihi mekânlarını gezdikten sonra ülkelerine
uğurlandılar.

Gençlik Şöleni Ödül Töreni

Almanya Hamm Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız İftar programına Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı ile ilçe protokolü katıldı.
Bağcılar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Çanakkale Şehitliği’ndeki iftarlarının 4.’sünü gerçekleştirdi. Eceabat Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen programa Bağcılar ve Eceabat’tan
750 kişi katıldı.

Bağcılar Belediyesi 16. geleneksel Gençlik
Şöleni’ni gerçekleştirdi. İlçemizin tüm okullarının birincileri, SBS-YGS sınavlarında derece elde
eden öğrenciler, ulusal ve uluslararası sportif etkinliklerde başarılı olan sporcular altınla ödüllendirildi. Şölen kapsamında toplam 284 öğrenci ve
sporcuya elde ettikleri derecelere göre tam, yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi. Bağcılar
Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer
Yıldız, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş, Belediye
Meclis üyeleri, ödül alan öğrenciler ve sporcular
ile onların aileleri katıldı.
Radyocu, Hop Dedik Ayhan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri de gösteri yaptı. Action Team’ın renkli gösterisi ile başlayan ve judo gösterisinin yapıldığı
şölen, Gökhan Tepe’nin vermiş olduğu muhteşem
konserle sona erdi.

Kardeş Şehirlerden Gelen Misafirlere
İstanbul Gezisi
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Buz Pisti

Gençlik Meclisi ve Şûrası

Bağcılar Belediyesi, buz pateni sporuna ilgiyi
artırmak için toplam 450 m2 üzerine buz pateni pisti kurdu. Demirkapı Mahallesi’nde kurulan
buz pateni pistinden 7’den 70’e tüm Bağcılar
halkı yararlandı. Evlerindeki pet şişe, kâğıt, pil,
atık yağ gibi geri dönüşüm imkânı olan atıkları
getiren halkımız pistten ücretsiz yararlandı. Bu
sayede evlerden gelen tonlarca atık malzemenin
geri dönüşümü sağlandı.

Gençlik Meclisi Başkanı Emre Kaynak’ın açılış konuşmasıyla başlayan şûrada meclis çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı da şûraya katıldı. “Başarı da başarısızlık da
insanların kendi elinde olan bir şey” diyen Çağırıcı,
Bağcılar’da 158.000 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu
rakamın pek çok il nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

İzcilik Kulübü ve Şûrası

GÖNÜLLÜ MECLİSLER
Çocuk Meclisi ve Şûrası
Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisi, 10. Çocuk Şûrası’nı
gerçekleştirdi. 6 farklı ilköğretim okulu öğrencileri 6
farklı konuda sunum yaptılar.
Programa Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, AK
Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe
Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler de katıldı.
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Bağcılar Belediyesi İzcilik Kulübü tarafından
7’inci İzcilik şûrası düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen şûranın
açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, bir dönem Bağcılar’
da “İzcilik” denildiğinde insanların sözlüğe baktığını bugün ise uluslararası etkinlik yapar duruma geldiklerini belirtti. 2007 yılında İngiltere'de
gerçekleştirilen Dünya Jamboresi'ne katılan
Bağcılar izcilerinin Türkiye'yi temsil ettiklerini; izciliğin Bağcılar'a önemli katkılar yaptığını
ve yapmaya devam edeceğini belirten Çağırıcı, Temmuz ayında İsveç'te gerçekleştirilecek
Dünya Jamboresi'ne Bağcılar'dan 25 izcinin katılacağını açıkladı.

2011 FAALiYET
RAPORU
Çevre Kulübü ve Şûrası
Bağcılar’da 14. Çevre Şûrası Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü
tarafından organize edilen şûrada, Bağcılar’da
eğitim veren okullardan katılan öğrenciler çevre
sorunlarını farklı açılardan ele alan sunumlarda
bulundu.

rahman Bilimli, çok sayıda öğrenci ve öğretmen
katıldı. Program kapsamında ihtiyaç sahibi 6.000
öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Okula İlk Adım Şenliği

Birikim Lisesi öğrencileri, “Yağmur sularından
nasıl yararlanabiliriz” ,Ensar Koleji, Cihangir Lisesi, Okyanus Lisesi, Hikmet Nazif Kurşunoğlu
Kız Meslek Lisesi ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi öğrencileri “ortak alanları kullanma kültürü”, “atıkların geri dönüşümü”,
“sınırlı kaynakların kullanımı ve tasarruflu yaşama” konularında araştırmaları ve görüşlerini
sundular. Şûra sonunda yeni meclis seçimi yapıldı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Eğitim Yardımları

Bağcılar Belediyesi, “Okula İlk Adım Şenliği” adı
altında anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfa yeni
başlayan öğrenciler için planlanan şenlikle, miniklerde okul fobisinin oluşmasının önüne geçilmesi hedeflendi.
Bir hafta boyunca devam eden etkinlik Yüzyıl
Mahallesi’nde eğitim veren Türk İsveç Kardeşlik
İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programla başladı. Proje kapsamında Bağcılar’da eğitim veren
57 ilköğretim okuluna oyun grupları kuruldu.

Tiyatro Okulu

Bağcılar Belediyesi geleneksel hale getirdiği, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımına bu yıl da devam etti. 2011-2012
Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla Abdurrahman Nermin Bilimli İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programa Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı
Veysel Yurdakul, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş, okulu yaptıran hayırsever işadamı Abdur-
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İki yıldır devam eden tiyatro okulunda, geleceğin
tiyatro sanatçıları yetiştiriliyor. Bu yıl 625 kişinin müracaat ettiği Tiyatro Okulu'na 7 yaştan
itibaren tüm müracaatlar değerlendirildi. Öğrencilerin en küçüğü 7, en büyüğü ise 55 yaşında.
Okula 105 birinci sınıf öğrencisi, 120 de ikinci
sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 225 öğrenci
devam etti. Öğrencilere diksiyon, pandomim, teorik ve pratik sahne dersleri, sinema oyunculuğu,
dramaturji ve tiyatro dersleri verildi.

sağlamaya ve aile bütünlüğünü korumaya kadar
farklı konularda dersler verdiler.

Bilgi Evleri

Meslek Edindirme Kursları
Bağcılar Belediyesi, İŞKUR, Bağcılar Halk Eğitim
Merkezi ve Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi’nin
ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan kursiyerler, nikâh şekeri yapımı, takı tasarımı, kurdele nakışı, çiçek tasarımı, çağrı merkezi operatörlüğü,
bilgisayar operatörlüğü, hasta ve yaşlı bakımı,
evde çocuk bakımı, aşçılık ve cam süslemeciliği
gibi farklı meslek dallarında eğitim aldı. Eğitime
katılan 188 kadına protokol tarafından sertifikaları verildi.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri; çocukların eğitimi, gelişimi, sosyalleşmesi konusunda önemli yer
almaktadır. Bu amaç doğrultusunda hizmet eden
bilgi evlerinin sayısı bu yıl yedi oldu. Bilgi evi sayısı ile birlikte üye ve öğrenci sayımız 12.000’i
buldu.
Bilgi evlerimizde beş ana branş (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce) ve
Bilgisayar dersi olmak üzere haftanın altı günü
eğitim verilmekte olup, derslerin dışında kalan
zamanlarda bağlama, resim, karikatür, satranç,
folklor eğitimi, fen ve teknoloji, el sanatları, geri
dönüşüm, tiyatro, matematik, masa tenisi ve İngilizce kulüpleri gibi 30 ayrı kulüp çalışmaları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Evlilik Okulu

2011 Eğitim Yılı içerisinde her bilgi evimiz kendi
bünyesinde sınıflar arası bilgi yarışması, satranç
turnuvaları ve masa tenisi turnuvaları düzenledi. Öğrencilerimizden oluşan bir tiyatro grubu
ile Çanakkale Zaferi‘ni anlatan bir tiyatro oyunu
sahneledi.

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa “Evlilik Okulu” açtı. Hem evlilere hem de evlilik hazırlığında olan gençlere, uzmanlar; aile içi iletişimden ikili ilişkilerde uyum

47. Kütüphane Haftası münasebetiyle toplu taşıma araçlarında kitap okuma etkinliği ve Marmara Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü’nde
sembolik ders yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin konser verdiği programda, kursiyerler tarafından
hazırlanan el emeği ürünlerden oluşan serginin
de açılışı yapıldı.
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2011 FAALiYET
RAPORU
Öğrencilerimize TÜYAP Kitap Fuarı gezdirildi.
Her bilgi evinden 2 öğrenci ile İBB Çocuk Meclisine üye katılımı sağlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar Meydanı’nda gerçekleştirilen
çocuk programları etkinliklerine katılarak, folklor, tiyatro oyunları sergilendi, mehteran takımımızla gösteriler yapıldı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen korteje katılım sağlandı.

Mehmet Akif ERSOY ‘u anma programları kapsamında 27 Aralık’ta kabir ziyareti gerçekleştirildi.
Her ay farklı bir konu ve konukla yapılan “Kariyer
Buluşmaları” adı altında çocuklarımıza rol-model
olacak önemli isimler, bilgi evlerimizde öğrencilerimizle buluşturuldu.
Bilgi Evleri öğretmenlerimizden oluşan bir ekiple 3 ayda bir yayınlanacak olan “BİLGE ÇOCUK”
dergisi çıkarıldı.

Çocuk Yuvaları

Bilgi Evi yıl sonu etkinlikleri ile birlikte “Dünyanın En Büyük Çocuk Korosu” rekoru kırıldı. 1.700
kişi ile Çin’e ait olan dünya rekorunu, Bağcılar
Olimpik Spor Salonu’nda bir araya gelen 2.840
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencisi, Şenay’ın
“Hayat Bayram Olsa” şarkısını koro halinde seslendirerek kırdı. Öğrenciler Prof. Dr. Orhan Kural
başkanlığındaki Dünya Çocuk Rekorları Hakem
Heyeti tarafından teker teker sayıldı.

Belediyemiz, Güneşli ve Ateştuğla’da 4-6 yaş arası
çocuklara hizmet veren iki yuvasıyla 12 yıldır faaliyetini sürdürmektedir. Yuvalarımızda Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim müfredatı uygulanmakta olup, bunun yanı sıra her ay en az iki sosyal etkinlik
gerçekleştirilmektedir.

“Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri” adı altında
İstanbul’un tarihi mekânlarına geziler düzenlendi. (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, İstanbul
Modern Sanat Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve
Teknoloji Müzesi vb.).

Ayrıca çocuklarımıza İngilizce, müzik, ebru, halk
oyunları, jimnastik, drama, yüzme branşlarında verilen ek derslerin yanı sıra çocukların gelişimini takip
etmek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

CINE5 televizyonunda çocuk programına konuk
olundu ve müzik kulübü öğrencilerimizden oluşan gruplar programda darbuka şov, mehteran
ve folklor gibi gösterilerini sergilediler.

Yuva öğrencilerimiz geleneksel olarak her eğitim yılı
sonunda gösteri gerçekleştirmekte, eğitim yılı boyunca emek verdikleri ürünleri yıl sonu sergisinde
misafirlerin beğenisine sunmaktadır.

Rehberlik hocamız eşliğinde velilerimize yönelik
“Çocuklarımıza Davranış Yöntemleri” konulu seminerler düzenlendi.

Ayrıca, Belediyemizin düzenlediği 23 Nisan gösterilerine yuvamızın öğrencileri de hazırladıkları oyunlarla katılmaktadır.
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BELİRLİ GÜN ve
HAFTALAR
08 Mart Dünya Kadınlar Günü
Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede 10.000 sümbül dağıttı. Bağcılar Meydanı’ndaki Çarşı Caddesi’nde gerçekleştirilen sümbül
dağıtımına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, STK’larının kadın kolları, Belediye Meclis üyeleri,
Belediye Kadın Meclis ve üyeleri katıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddeti konu alan fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf
Sanatçısı Ümit Karalar’ın kadına uygulanan şiddete
dikkat çekmek için 50 sanatçının katılımıyla oluşturduğu “Sheddeth” isimli fotoğraf sergisi Bağcılar
Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi sergi
salonunda açıldı.

Programda, Mehmet Akif Ersoy’un Seyfi Baba
isimli şiirinin dramatize edildiği gösteri sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirlerinin okunduğu gecede, öğrenciler de İstiklal Marşı
Oratoryosu’nda bulundu.

Mehmet Akif Atölyesi
Bağcılar Belediyesi, bu yıl farklı bir uygulamada
daha bulunarak 2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı etkinlikleri kapsamında Atölye çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında, araştırmacı yazar Abdurrahman Şen tarafından Mehmet Akif Ersoy’un
edebi yönünden, Milli Mücadele yıllarındaki etkisine kadar farklı yönleri anlatıldı. İki dönem
halinde (Mart-Nisan-Mayıs, Ekim-Kasım-Aralık)
gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 33 kursiyer
sertifika almaya hak kazandı.

2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı Etkinlikleri
İstiklal Marşı’nın Kabulü
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 90’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Bağcılar Halk Sarayı’nda bir program düzenlendi. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler anlatıldı ve şiirleri okundu. Programda, düzenlenen yarışmalarda derecelere giren
öğrencilere de ödülleri verildi.
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Asımın Nesli M. Akif Ersoy’un İzinde
Mehmet Akif Ersoy Atölyesi’ne katılıp sertifika alan öğrenciler ile “ASIMIN NESLİ M. AKİF
ERSOY’UN İZİNDE” adlı gezi kapsamında Ankara, Kastamonu ve Balıkesir illeri gezilerek,

2011 FAALiYET
RAPORU
M. Akif Ersoy’un vaaz verdiği, kaldığı yerler yerinde görüldü ve uzman rehberlerden bilgiler
alındı.

Mehmet Akif Şiirleri
İstiklal Marşı’nın kabulünün 90’ıncı yıl dönümü
dolayısıyla M. Akif Ersoy’un şiirlerinin okunduğu
şiir gecesi düzenlendi. Televizyon Programcısı
Serdar Tuncer, M. Akif Ersoy’un birbirinden güzel
şiirlerini kendine has yorumu ile okudu. Bağcılar
Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye yoğun ilgi yaşandı. Bağcılar Belediye Başkan
Yardımcısı Yavuz Subaşı, Tuncer’e teşekkür ederek, program anısına bir buket çiçek verdi.

47. Kütüphane Haftası Etkinlikleri
Bağcılar Belediyesi 47. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında birbirinden renkli çok sayıda
program düzenledi. Etkinlikler kapsamında,
öğrencilerin katılımı ile başta Bağcılar Belediyesi Kültür Merkezi Kütüphanesi olmak üzere, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi, Orhan
Kemal İl Halk Kütüphanesi, Beyazıt Devlet
Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, İslami Araştırmalar Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi
Kütüphanesi’ne araştırma, inceleme gezileri
düzenlendi.

Bir diğer gezi ise yine öğrencilerin katılımı ile
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü’ne yapıldı. “Geleceğin Kütüphanecileri
Üniversitede” adı altında gerçekleştirilen gezide öğrenciler sembolik olarak derslere girdi.

Etkinlikler kapsamında bilgi evleri öğrencileri
ile gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Buluşmaları”
etkinliğine Marmara Üniversitesi Rektör Yrd.
ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Hamza Kandur konuk oldu.
Yine bu hafta etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar meydanına kitap fuarı açıldı ve “Okur-Yazar Buluşmaları” düzenlendi.
Kütüphane Haftası etkinliklerinin en renkli
çalışması, toplu taşıma araçlarında düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi ve İzci Kulübü öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir grup,
Bağcılar’dan tramvaya binerek, Beyazıt’a kadar kitap okudu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında çocuklara çocuk
kitapları, büyüklere ise araştırma-inceleme,
roman ve şiir kitapları hediye edildi.
Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı. Etkinliğin amacını “toplumda kitap okuma
alışkanlığını yaygınlaştırmak” olarak açıklayan
Çağırıcı, toplu taşıma araçlarında da kitap okunabileceğini göstermek için bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
Beyazıt’ta tramvaydan inen öğrenciler, Sahaflar Çarşısı’nı gezerek, kitapçılara etkinlik
hakkında bilgi verdi. Kitapçılar ise etkinlikten
dolayı öğrencileri tebrik etti. Etkinlik, öğrencilerin, yine kitap okuyarak, İETT otobüsleriyle
Bağcılar’a geri dönmesiyle sona erdi.
Toplumda kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, en fazla kitap okuyanlar
da ödüllendirildi. Kültür Merkezi Kütüphanesi
başta olmak üzere mahalle konaklarındaki kütüphanelerden son bir yıl içerisinde en fazla
kitap okuyanlar ödüllendirildi. Bu hafta münasebetiyle Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi bölümü öğrencileri ilçemiz kütüphanelerine araştırma-inceleme gezileri yaptı.
İlköğretim okullarında okuyan kütüphanecilik
kulübü üyelerine yönelik olarak “Kütüphanecilik Eğitim Semineri” verildi.
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Kutlu Doğum Haftası

üyeleri de önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Meclisi toplantısına katıldı. Daha sonra ise
Bağcılar’da ikinci bir program düzenledi. Çocuk
Meclisi üyelerinden Dilara Betül Gelişin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Divanı üyeliğine seçildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu’ndan
başlayarak, Bağcılar Meydanı’na kadar, kortej
yürüyüşü düzenlendi.
Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Müftülüğü birlikte Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program
düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterildi.

23 Nisan Çocuk Etkinlikleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bağcılar’da büyük coşku ile kutlandı. İlk
olarak üç gün devam eden 23 Nisan Çocuk
Festivali’nin açılışını yapan Bağcılar Belediyesi
daha sonra farklı etkinliklere imza attı. Çocuk
etkinlikleri 3 gün boyunca 7 farklı noktada devam etti.

Öğrencilerin ellerinde meşaleler ve Türk Bayrakları ile yürüdüğü programa, vatandaşlar da
katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Bağcılar
meydanında sanatçı Emre Aydın’ın konseri ile
gençler coştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Stadyumdaki programın ardından ise Bağcılar
Belediyesi tarafından öğrenciler ve ailelerinin
katıldığı 23 Nisan Pikniği düzenlendi. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde Kayısı Bahçesi’nde düzenlenen piknik, büyük coşku ile gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisi
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Cumhuriyet’in Kuruluşu’nun 88’inci yıldönümü dolayısıyla her yıl yapılan kutlama etkinlikleri bu yıl Van’da yaşanan deprem dolayısıyla
Başbakanlık’ın aldığı karar nedeniyle yapılamadı.
Bağcılar’da her yıl Mahmutbey Stadyumu’nda
yapılan kutlama etkinlikleri iptal edilirken, sadece “Atatürk Anıtı’na Çelenk Bırakma” töreni gerçekleştirildi.
Bağcılar Belediyesi, geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de
başlattığı öğrencilere Türk Bayrağı hediye etme
etkinliğini bu yıl da devam ettirdi. İlçede eğitim
veren ilköğretim okullarına bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerine 14.000 Türk Bayrağı verildi.

2011 FAALiYET
RAPORU
24 Kasım Öğretmenler Günü
Bağcılar Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği geleneksel Öğretmenler Günü programı Olimpik Spor Salonu’nda
gerçekleştirildi. Programa 5.516 öğretmen aileleriyle birlikte katıldı. Programın açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptı.
Programa Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul,
meclis üyeleri, muhtarlar STK temsilcileri ve öğretmen aileleri katıldı.

ULUSLARARASI
ETKİNLİKLER
Dünya İzci Jamboree’si

Ramazan Bayramı
Bağcılar Belediyesi Ramazan çadırında bir ay
boyunca devam eden iftar programları ve etkinliklerin ardından bayramlaşma coşkusu yaşandı.
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan
Şükür, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yargıtay Üyesi Hüseyin Kulaç, AK Parti Bağcılar
İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Daire Başkanları Abdurrahman Uçak
ve Cafer Sezgin, Bağcılar Müftüsü Mustafa Derin,
Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş, Saadet
Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Beşir İstemi, HAS
Parti Bağcılar İlçe Başkanı Ali Bozkurt ile çok
sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. 2.500
vatandaşımızın katıldığı programda Bayram
Yemeği’nin ardından tüm vatandaşlarla protokol
bayramlaştı. Çadıra gelen çocuklar da unutulmayarak başkanımız Lokman Çağırıcı tarafından
oyuncak hediye edildi.

İsveç’teki Jamboree’ye dünyanın farklı ülkelerinden 40.000 civarında, Türkiye’den ise 130 civarında izci katıldı.
İsveç’te gerçekleştirilen “Dünya İzci Jamboree’sine katılmak için Bağcılar’dan 45 izci ülkemizi temsil etti. Jamboree’ye izcilerimiz yanı sıra
başkanımız Lokman Çağırıcı da katıldı.

AB PROJELERİ
“Her Ev Bir Anaokulu” Okul Öncesi Eğitim
Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Projesi
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından
88.637,29 Euro hibe desteği almaya hak kazanıp 17 Aralık 2010 tarihinde başlayan ve 16 Aralık
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2011 tarihinde sona eren “Her Ev Bir Anaokulu”
Okul Öncesi Eğitim Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Projemiz, dört farklı alanda hizmet vermiştir.

Okul Öncesi Eğitimcilere
Yönelik Seminerler

Annelere ve Anne Adaylarına
Yönelik Eğitim

Proje süresince toplam beş farklı konuda okul
öncesi eğitimcilere yönelik okul öncesi eğitim temalı seminer verilmiştir.

603 anne ve anne adayına yönelik okul öncesi
eğitimin önemi, çocuk bakımı, sağlığı, beslenmesi,
aile içi iletişim, çocuk güvenliği, oyun ve müziğin
gelişime katkısı ve evde çocuklarla nitelikli vakit
geçirme konularını içeren her bir gruba 96 saatlik
toplam altı gruba üç psikolog veya psikolojik danışman tarafından eğitim verilmiştir.

Projemizin eğitimlerinde 250 anne ve anne adayına beş grup halinde eğitim verilmesi öngörülmüşken, grup sayısı altıya, kişi sayısı 602’e
ulaşmıştır. 2.448 seans ücretsiz bireysel terapi
hizmeti verilmiştir. 249 öğretmen, öğretmenlere
yönelik seminerlerden yararlanmış, 222 çocuk
gündüz bakım evi hizmeti almıştır.
Bu proje sayesinde, iki anasınıfı, bir oyun odası,
dört odalı bir psikolojik danışmanlık merkezi proje tamamlandıktan sonra da devam etmek üzere
hizmete açılmıştır.

Gündüz Bakım Evi
Anneler eğitimdeyken 3–6 yaş arası çocuklara
gündüz bakım evi hizmeti verilmiştir.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için anne
eğitimini öngören projemizin olumlu sonuçlarından birinin göstergesi Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre projemizin
kabul edildiği tarihte 4.600 (Aralık 2010) olan
ilçemizdeki 3–6 Yaş okul öncesi eğitime devam
eden çocuk sayısı, bir yıl sonra (Aralık 2011)
5.536’ya ulaşmış olmasıdır.
Proje tüm faaliyetleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilerek planlananın da üzerinde bir başarıyla
tamamlanmıştır.

KÜLTÜR SANAT
MERKEZLERİMİZ
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi
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Psikolojik Danışmanlık

3 Mayıs 2011 tarihinde Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’nin açılışı Başbakanımızın Eşi
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Psikolog veya psikolojik danışmanlardan oluşan
kadro eğitim saatleri dışında proje kapsamında
kurulan danışmanlık merkezi bölümündeki terapi
odalarında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Merkezin fuaye salonunda yıl sonu el sanatları
sergisi, 100 kadın 100 ülke, kadına şiddet resim
sergisi, Menderes’i anma, Osmanlı’dan günümüze çocuk dergileri sergisi gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
Kültür Merkezi

Kültür Merkezi içerisinde kadınların el becerilerini geliştirmeye yönelik Halk Eğitim Merkeziyle
ortaklaşa düzenlenen nikah şekeri yapımı, cam
süsleme, takı tasarım, çiçek tasarımı, mefruşat,
giysi tadilatçılığı, kurdele nakışı, iğne oyası, folyo
ve resim kurslarının yanı sıra bayanların büyük
ilgiyle katıldıkları görgü kuralları, diksiyon, bilgisayar operatörlüğü, evlilik okulu ve dil kurslarımız İngilizce ve Arapça eğitimleri verilmektedir.
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bünyesinde
Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ile ortaklaşa düzenlenen istihdama yönelik, Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Bilgisayarlı Muhasebe, Hasta ve Yaşlı
Bakımı, Evde Çocuk Bakımı, Aşçılık eğitimleri verilerek istihdama katkı sağlanmaktadır.
Toplam 23 branşta 47 ayrı grupta 2.586 kişi el
sanatları, 260 kişi İŞKUR kurslarında eğitim görerek mezun olmuştur. 92 kadın işe yerleşmiştir.
Merkezin bahçesinde bulunan 17 satış standında
2.160 kişi stant açarak aile bütçesine katkı sağlamış, yine kafeterya ve gözleme reyonunda bayanlar dönüşümlü olarak satış yapmışlardır.

Kültür Merkezimizde; jimnastik salonu, çok
amaçlı spor salonu, M. Akif Ersoy toplantı salonu,
kütüphane, çok amaçlı sinema-konferans salonu,
tiyatro çalışma salonu ile yine düğün, nişan, sanatsal programların yapıldığı çok amaçlı toplantı
salonu ile, faaliyetlerine devam etmiştir. Kültür
Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 27.500 kitabı bulunan halk kütüphanesi en yoğun birimlerden olup, 2011 yılı sonu itibariyle toplam 11.394
üyeye 116.905 ödünç kitap vermiştir. Kütüphanemizde günlük 10 gazete, aylık 20 dergi ve 30
internet bağlantılı bilgisayar ile vatandaşımıza
hizmet verilmeye devam edilmektedir.

2011 yılı sonu itibariyle Kültür Merkezinden yararlanma durumu salon/kişi sayısı:
Jimnastik Salonu
: 33.558
Spor Salonu
: 15.552
M.Akif Ersoy Toplantı Salonu :
1.560
Kütüphane
: 68.479
Sinema Salonu
: 138.684
Tiyatro Çalışma Salonu
: 2.040
İkram Salonu
: 81.600
TOPLAM
: 341.473

M. Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi
Kazımkarabekir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Bulvarı üzerinde inşa edilen Kültür Merkezi iki
bölümden oluşmaktadır. Mehmet Akif Ersoy’un
Ankara’ya gittiğinde kaldığı ve İstiklal Marşı’nı
yazdığı Tacettin Dergâhı Rölevesi çıkartılarak
aslına uygun olarak inşa edilmiştir. 208 m2 alan
üzerine inşa edilen Tacettin Dergâhı, Mehmet
Akif Ersoy Müzesi olacaktır.

Merkezde sinema ve tiyatro gösterimlerinin yapılabileceği çok amaçlı konferans salonunda yıl
sonu sertifika programı, sağlık seminerleri, tiyatro, eğitim seminerleri, fasıl dinletisi, yazarlar
ile söyleşi, evlilik okulu eğitimleri gibi etkinlikler
yapılmış ve yıl boyunca 5.145 kişiye ulaşılmıştır.
Spor salonunda günde 8 grup 1.410 üye ile haftanın 6 günü, yıllık 24.418 seans spor eğitimi verilmiştir.
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Toplam 1.245 m2den oluşan Kültür Merkezi’nin
oturum alanı 720 m2dir. Merkez, 1.655 m2 kapalı
alandan oluşmaktadır. Bodrum katla birlikte toplam 4 kattan oluşan Merkezin bodrum katında
sanatçı çalışma salonu ve kulis yer almaktadır.
Giriş katta 221 kişilik salonun yer aldığı Kültür
Merkezi’nin birinci katında kütüphane, ikinci katta ise seminer salonları bulunmaktadır.

Mahalle Konakları
Mahalle Konakları, vatandaşlarımıza kütüphane,
spor salonu, İSMEK kursları vb. alanlarda hizmet
sunmaktadır. Ayrıca vatandaşların belediye ile
olan diyaloglarını geliştirmek ve ihtiyaçlarını ilgili
birime ulaştırmak için kullanılan iletişim birimleridir. 2011 yılında mahalle konaklarının kütüphane bölümünden yaklaşık 241.000, spor salonlarından ise 52.500 vatandaşımız yaralanmıştır.

SPORTİF
FAALİYETLER
Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün “Bağcılar Belediyesi Spor Şenlikleri” kapsamında ortaklaşa gerçekleştirdiği öğretmenler arası voleybol-futbol turnuvası yapıldı.
Bağcılar’da görev yapan öğretmenler arasında
organize edilen turnuvanın final karşılaşması Ensar Koleji Spor Salonu’nda Hoca Ahmet Yesevi
İlköğretim Okulu ile Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi arasında gerçekleşti. Tüm yıl devam eden ve
48 okuldan 500 öğretmenin katıldığı turnuvada
voleybolda Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu
öğretmenleri rakiplerini mağlup ederek şampiyon
oldu. Turnuvada Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi
2’inci, Âşık veysel İlköğretim Okulu 3’üncü Yıldıztepe İlköğretim Okulu da 4’üncü oldu. Futbolda
ise İnönü İlköğretim Okulu öğretmenleri birinci
oldu.
8–16 yaş gurubu öğrenciler, Kemalpaşa Spor
Salonu’nda haftanın üç günü yapılan antrenmanlarla ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına
katılmak üzere eğitim almaktadır. Tekvando okulumuz Olimpik Spor Salonunda çalışmalarına de-
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vam etmektedir.
Bağcılarda eğitim veren 85 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında voleybol - basketbolhentbol - atletizm - futbol - satranç - halk oyunları
- yüzme - badminton branşlarında toplam 7.000
öğrenci ile turnuva yapıldı. Turnuva sonucunda
dereceye giren sporculara madalyaları Başkanımız Lokman Çağırıcı, Kaymakamımız Veysel Yurdakul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş ve ilçe
protokolü tarafından verildi.
Amatör spor kulüplerine spor müsabakalarına katılmak üzere 523 otobüs tahsis edilmiştir.
Uzakdoğu sporlarında takım veya ferdi sporcuların malzeme ve araç tahsisi yapılmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan
“Engelliler Spor Şenliği” programına katılan 450
engelli öğrencimize spor malzemesi verilmiştir.
Bağcılar Engelliler Spor Kulübümüzün Türkiye
ve Avrupa’da katıldığı tüm aktivitelere malzeme,
araç, konaklama vb. gibi tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.
26 kapalı spor tesisimizde 2011 yılı içerisinde
120.000 vatandaşımız sportif faaliyetlerde bulunmuştur.
Mahmutbey stadyumunda muhtelif yaş gruplarında toplam 900 futbol maçı oynanmıştır.

MİKROKREDİ
Türkiye’nin değişik illerinde uygulanan, kadınlara
istihdam sağlamaya yönelik mikrokredi uygulaması İstanbul’da Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Vuslat Doğan Sabancı'nın sponsorluğunda Mikrokredi şubesi açıldı. Bağcılar Belediyesi Kadın
ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde geniş katılımla
başlatılan mikrokredi uygulamasında sembolik
olarak 5 kadına 700 liralık krediler verilmiştir.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili AbduIkadir Aksu, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, Bağcılar Belediye Başkanı

2011 FAALiYET
RAPORU
Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iş adamı Ali Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Enis Berberoğlu, Radikal Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Eyüp Can, çok sayıda yazar ve mikrokredi kullanıcısı bayan katıldı.

Derin, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuş da
katıldı.

İzmir Çiçek Fuarı

Şenay Astan (dikiş makinası alımı), Arzu Engin
(iç çamaşırı ve giysi alım-satımı), Makbule Şentürk (kozmetik ürünleri satımı), Hanım Ateşoğlu
(penye dikimi için kumaş alımı) ve Nurgül Pamuk
(kuaför dükkanına malzeme alımı) kredilerini aldı.

FUARLAR
Saraybosna’da Yerel Yönetimler Fuarı
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağının (NALAS) düzenlediği Balkan Belediyeleri
Fuarı NEXPO’nun açılışı Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da yapıldı. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç tarafından açılışı yapılan fuara Güneydoğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra
Türkiye’den çok sayıda belediye katıldı. Açılışın ardından Bağcılar Belediyesi standını gezen İzzetbegoviç, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı
da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.
Saraybosna’da düzenlenen fuara, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra,
Belediye Başkan Yardımcıları Muhterem Şahin,
Osman Güneş ve Şahin Köse, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, Bağcılar Müftüsü Mustafa

Bağcılar Belediyesi, İzmir Bayındır Belediyesi tarafından her yıl kurulan Uluslararası Geleneksel
Çiçekçilik Fuarı’na katılarak stant açtı. Nostalji
Bahçeleri Projesi’nin tanıtıldığı Bağcılar Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Stant özellikle hafta
sonu, İzmir başta olmak üzere, Türkiye’nin diğer illerinden gelen vatandaşların ve turistlerin
yoğun ilgisini çekti. Bayındır Belediyesi Çiçek
Fuarı’na daha önceki yıllarda katıldığını ifade
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bu yıl ilk defa stant açarak katılıyoruz ve standımızın gördüğü ilgiden son derece memnunuz”
dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Antalya’da
düzenlenen Yerel Yönetimler Fuarı’na da katılan
Bağcılar Belediyesi burada da yerel yönetim uygulamalarında örnek projelerin tanıtımını yaptı.

Meslek Edindirme ve Kişisel Gelişim Fuarı
CNR Fuar Merkezi’nde açılışı yapılan MEGİST
2011 Fuarı’na (Mesleki Eğitim ve Kişisel Gelişim
Fuarı) Bağcılar Belediyesi de stant açarak katıldı.
Stantta özellikle AB destekli projeler ile İŞKUR,
Halk Eğitim Merkezi ve İstanbul Kalkınma Ajansı
ile ortaklaşa gerçekleştirilen eğitim projelerinin
tanıtımı yapıldı.
Bağcılar Belediyesi standında Kadın ve Aile
Kültür Sanat Merkezi’nde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan meslek edindirme
kurslarında üretilen ürünler de sergilendi. Ayrı-
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ca, stantta ayna üzerine resim yapma sanatı uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zamanda bir de
halı dokuma tezgâhı açıldı.

Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı
Antalya’da gerçekleştirilen fuara özel firmalar ve
diğer belediyeler katılarak projelerini tanıttılar.
Fuar, belediye hizmetleri hakkında yapılan çalışmalar ve yenilikleri içeren projelerin tanıtımını
kapsadı. Fuarımızı Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı ve ekibinin yanı sıra Antalya Milletvekili
Sadık Badak ve Anadolu’dan gelen Belediye Başkan ve personeli ziyaret etti.

ÖZEL PROGRAMLAR
İdamlarının 50. Yılında Unutulmadılar

Etkinlikler kapsamında, Menderes’in Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen programa TBMM
Başkanı Cemil Çiçek ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı.
Anma etkinliklerinin ikinci gününde; Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan,
Topkapı’daki Anıt Mezarlar’ın başında da anıldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
“Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz” dedi.
Bağcılar
Gençliği
tarafından
“Demokrasi Manifestosu”nun okunduğu ve Demokrasi Nöbeti’nin tutulduğu etkinliklere; AK Parti
Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Gülay Dalyan,
Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, dönemin
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın torunları Prof. Dr.
Emine Gürsoy Naskali ve Prof. Dr. Akile Gürsoy,
Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın kızı Nilgün Polatkan, dönemin DP Kütahya Milletvekili Kemal
Özer’in kızı Prof. Dr. Feyza Özer Çinicioğlu, Rize
Milletvekili Osman Kavrakoğlu’nun kızı Zeynep
Kavrakoğlu, Samsun Milletvekili Ahmet Tevfik
İleri’nin oğlu Cahit İleri, Mersin Milletvekili Hüseyin Fırat’ın oğlu Mircan Fırat, Bahadır Dülger’in
oğlu Yusuf Dülger, Adnan Menderes Platformu
Başkanı Fatih Kavaloğlu ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

27 Mayıs darbesi ile iktidardan uzaklaştırılarak
idam edilen başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idamlarının 50’inci yıldönümünde anıldı. Bağcılar Belediyesi, mağdur yakınlarının da katıldığı üç günlük
bir program düzenledi.
Bağcılar Meydanı’ndan başlayan anma etkinlikleri kapsamında, o günleri sembolize eden darağaçları kuruldu ve o dönemi anlatan kitaplarla,
gazetelerden oluşan sergi açıldı. Ayrıca Bağcılar
gençliği de “Demokrasi Manifestosu”nu okuyarak “Demokrasi Nöbeti” tuttu.
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Anma etkinliklerinin bir diğer durağı ise yargılamaların yapıldığı Yassıada idi. 50 yıl önce babalarını ziyaret etmek için Yassıada’ya gelen bazı
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isimler 50 yıl sonra tekrar adaya çıktı. Tevfik
İleri’nin oğlu Cahit İleri, Hüseyin Fırat’ın oğlu Mircan Fırat ve Bahadır Dülger’in oğlu Yusuf Dülger
İhtilal Mahkemesi’nin kurulduğu salona girince
duygusal anlar yaşadı.

Bağcılar 20 Yaşında

Etkinlik kapsamında dönemin Cumhurbaşkanı
Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bakanların tutuklu bulundukları metruk binalar gezildi.

Gezgin Kitap
Bağcılar Belediyesi’nin Bağcılar Kaymakamlığı ve
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa
düzenlediği “Gezgin Kitap Projesi” kapsamında
60.000 kitap Yozgat’tan başlayarak, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta yeni öğrencilerle buluştu.

Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen programla
yola çıkarılan “Gezgin Kitap” ekibi 7 günde toplam 5 il ve 10 ilçe olmak üzere 15 noktaya ulaştı. Yozgat (Saraykent ve Akdağmadeni), Sivas
(Hafik, İmranlı), Erzincan (Refahiye, Üzümlü), Erzurum (Aşkale, Oltu) ve Kars (Susuz, Sarıkamış)
uğrayarak gittiği her noktaya öğrencilere dağıtılmak üzere dörder bin kitap bırakan ekibimizi il ve
ilçe protokolü karşıladı.
Çocukların bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağını belirten öğretmen ve veliler gerçekleştirilen bu etkinlikten çok memnun olduklarını
ifade edip başta Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür ettiler.

Bağcılar Belediyesi kuruluşunun 20’inci yıldönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlenen programda
konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kuruluşundan bu güne Bağcılar’ın geçirdiği
dönüşümü anlattı. Bağcılar’ın uzun süre “varoş”
olarak anılan bir ilçe olduğunu hatırlatan Çağırıcı, “Bağcılar, varoştan varoluşa bir şehrin adıdır”
dedi. Bağcılar’ın nüfusu ile İstanbul’un en büyük
ilçesi olduğunu hatırlatan Çağırıcı, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Özellikle eğitimde gelinen noktaya değinen Çağırıcı, ilçede 92 okulun eğitim verdiğini anlattı. 20.
yıl pastasının kesildiği programda Başkan Çağırıcı, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

YAYINLARIMIZ
• AB Projeleri Kitabı
• Hızla Yükselen Şehir Bağcılar-İstanbul
• Bilge Çocuk Dergisi (3 sayı)
• Uluslararası Etkinlikler Kitabı
• Çocuk Etkinlikleri Kitabı
• Bir Dilek Bir Gelecek Kitabı
• KAKSM Prestij Kataloğu
• Bağcılar Prestij Kataloğu
• Aliya Sempozyum Kitabı (Boşnakça)
• Hoca Ahmet Yesevi Sempozyum Kitabı (Türkçe)
• 9. Çocuk Şûrası
• 9. Gençlik Şûrası
• 11. Engelliler Şûrası
• 40. İstişare Toplantısı
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME TABLOSU (KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)
2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Çanta ve
kırtasiye
malzemesi
dağıtılan
öğrenci sayısı

6.000

6.000

100

1

Düzenlenen
etkinlik sayısı

250

297

119

11.3.1. 2011 yılı sonuna
kadar 1 uluslararası sempozyum düzenlemek.

1

Düzenlenen
uluslararası
sempozyum
sayısı

1

0

0

11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda
halkın gelişimini teşvik
etmek amacıyla her yıl 5
ayrı konuda ödüllü yarışma
düzenlemek.

11.4.1. Sosyal, kültürel,
sportif ve sanatsal konularda halkın gelişimini
teşvik etmek amacıyla 5
ayrı konuda ödüllü yarışma
düzenlemek.

1

Düzenlenen
ödüllü yarışma
sayısı

5

5

100

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda
halkın gelişimini teşvik
etmek amacıyla her yıl 5
ayrı konuda ödüllü yarışma
düzenlemek.

11.4.2. 10.000 ilköğretim
öğrencisine yaz spor okulu,
800 öğrenciye izcilik kampı
ve 600 öğrenciye Gençlik
Yaz Kampı düzenlemek.

1

Yaz Spor
Okulu’na katılan öğrenci
sayısı

10.000

11.200

112

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda
halkın gelişimini teşvik
etmek amacıyla her yıl 5
ayrı konuda ödüllü yarışma
düzenlemek.

11.4.2. 10.000 ilköğretim
öğrencisine yaz spor okulu,
800 öğrenciye izcilik kampı
ve 600 öğrenciye Gençlik
Yaz Kampı düzenlemek.

2

İzcilik
Kampı’na
katılan öğrenci
sayısı

800

1.250

156

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.4. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda
halkın gelişimini teşvik
etmek amacıyla her yıl 5
ayrı konuda ödüllü yarışma
düzenlemek.

11.4.2. 10.000 ilköğretim
öğrencisine yaz spor okulu,
800 öğrenciye izcilik kampı
ve 600 öğrenciye Gençlik
Yaz Kampı düzenlemek.

3

Gençlik Yaz
Kampı’na
katılan öğrenci
sayısı

600

600

100

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.5. Her yıl eğitim, kültür,
sanat, sosyal ve mesleki
içerikli en az 10 yayın
yapmak.

11.5.1. Eğitim, kültür, sanat,
sosyal ve mesleki içerikli
10 yayın yapmak.

1

Yapılan yayın
sayısı

10

17

170

STRATEJİK AMAÇ
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STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

7. Engellilerin ve
sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin
hayatını kolaylaştırmak.

7.1. Yoksul, muhtaç, yetim,
yaşlı, öğrenci ve benzeri
kesimleri sosyal yardımlarla desteklemek.

7.1.8. 6.000 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi
yardımında bulunmak.

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.2. Kültür-sanat programlarının çeşitliliğini artırmak
ve yaygınlaşmasını sağlamak.

11.2.1. 2011 yılı içerisinde
kültür-sanat alanında 250
etkinlik (sinema, şiir, tiyatro, konferans, seminer,
panel, konser, sergi, gezi)
düzenlemek.

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.3. 2014 yılı sonuna kadar
3 uluslararası sempozyum
düzenlemek.

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.6. Her yıl Ramazan ayı
boyunca kültür ve sanat
programları düzenlemek.

11.6.1. Ramazan ayı boyunca 50 kültür ve sanat
programı (konferans, panel, seminer, konser vb.)
düzenlemek.

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

11.7. Her yıl kültür ve
sanatla ilgili bir Avrupa
Birliği Projesi hazırlamak
ve uygulamak.

11. İlçedeki kültür ve
sanat etkinliklerini
artırmak ve yaygınlaştırmak.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

NO

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Düzenlenen
program sayısı

50

54

108

11.7.1. Kültür ve sanatla ilgili bir Avrupa Birliği Projesi
hazırlamak ve uygulamak.

1

Hazırlanan
ve uygulanan
Avrupa Birliği
Projesi sayısı

1

1

100

11.8. Ailenin korunması ve
geliştirilmesi amacıyla her
yıl seminerler düzenlemek.

11.8.1. Ailenin korunması ve
geliştirilmesi amacıyla 7
konuda ve 7 ayrı mekânda
iki kez seminerler düzenlemek.

1

Düzenlenen
seminer sayısı

98

317

323

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.3. 2014 yılı sonuna kadar
24 adet bilgi evi hizmete
açarak öğrencilerin bilgiye
ulaşmasını kolaylaştırmak.

12.3.3. 2011 yılı sonuna
kadar 4 bilgi evi hizmete
açarak öğrencilerin bilgiye
ulaşmasını kolaylaştırmak.

1

Toplam Bilgi
Evi sayısı

8

7

88

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün
geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

12.4.1. Kütüphaneler
Haftası’nda okuma yarışması düzenlemek.

1

Düzenlenen
okuma yarışması sayısı

1

1

100

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün
geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

12.4.2. Kitap okuma pikniği
düzenlemek.

1

Düzenlenen
kitap okuma
pikniği sayısı

1

1

100

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.4. Her yıl mahalle ölçeğinde okuma kültürünün
geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.

12.4.3. Kütüphanelere
2.000 yeni kitap satın
almak.

1

Kütüphaneye
verilecek Kitap
Adedi

2.000

2.200

110

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.5. Her yıl gençlere
yönelik meslek edindirme
kursu düzenlemek.

12.5.1. Gençlere yönelik
meslek edindirme kursu
düzenlemek.

1

Düzenlenen
meslek edindirme kursu
sayısı

1

2

200

12. İlçenin eğitim
düzeyi ve kalitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

12.6. Mahalle konaklarından
yararlananların sayısını
2014 yılı sonuna kadar
%25 artırmak.

12.6.1. 2011 yılı sonuna
kadar mahalle konaklarından yararlananların sayısını
%4,5 artırmak.

1

Mahalle konaklarından
yararlananların
artış oranı

%4,5

%9

200

13. Halkın yönetime
etkin katılmasını
sağlamak.

13.5. Çocuk, gençlik, izcilik,
çevre ve hanımlarla ilgili
her yıl birer şura düzenlemek.

13.5.1. Çocuk, gençlik,
izcilik, çevre ve hanımlarla
ilgili birer şura düzenlemek.

1

Düzenlenen
şura sayısı

5

5

100
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GÖREV VE
SORUMLULUKLARIMIZ

11- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık
yapmak .

Görevler

12- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

1-İdarenin stratejik plan ve performans
programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren
idare bütçesini, Stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
4- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazırlamak.
5- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini
tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve
tahsil işlemlerini yürütmek.
6- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde
muhasebe hizmetlerini yürütmek.
7- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim
faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
8- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
9- İdarenin yatırım programının hazırlanmasınıkoordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
10- İdarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
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13- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
14- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
15-Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve
tutmak.
16-İdare ve Kesin Hesapları düzenleyerek Sayıştay Başkanlığına göndermek.
17-Gelirleri takip ve tahsil etmek, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’nın periyodik denetimlerine tabii
olarak iş ve işlemlerini yürütmek.
18-Çeşitli kurumlardan Belediye adına gelen kanuni hisselerin zamanında tahsisini yapmak
19-Yukarıda yapılan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi neticesinde kesin hesap bilançosunu çıkarmak.
20-İşçi maaşlarını yapmak
21-Memur maaşlarını yapmak
22-Sözleşmeli personel maaşlarını yapmak
23-İşçi, memur ve sözleşmeli personel maaşlarının her ay içerisinde SSK kesintilerini düzenleyip
ödemek.
24- Ödemelerin yoğun dönemleri olan mayıs ve
kasım aylarında dış veznelerimizle mükellefimize
aynı kalitede, zamandan tasarruf ederek vergilerini
kolayca ödeyebilme imkanının yanı sıra 410 06 74
nolu telefondan sesli yanıt sistemi ile mükelleflerimizin borçlarını öğrenebilmeleri sağlanmıştır. Gelişmiş teknolojik imkânlar sayesinde vergide ve diğer
tüm ödemelerde tek sicil uygulaması ile mükellefiyette mükerrerliğin önüne geçilmiştir. Mükelleflerimiz kent bilgi sistemi ve internet üzerinden kredi
kartı ile 7 gün 24 saat hizmet alabilmektedir.

2011 FAALiYET
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25- Referans olarak gösterilmek için yenilikleri
ve çağdaş teknolojiyi ilk uygulayan, zamana ve
değişen şartlara uyum sağlayan, etkin ve verimli
kaynaklara sahip, olanları rasyonel şekilde kullanabilen yenilikçi ve lider bir müdürlük olmak misyonumuzdur.

lenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.

Muhasebe Hizmeti ve
Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve
Sorumlulukları

MALİ DURUMUMUZ

1-Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin
alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin raporlanmasıdır.
2-Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

6-Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter,
kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime
hazır bulundurur.

Tahakkuk- Tahsilât Durumu
01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 3899
mükellefe ödeme emri düzenlenmiş, 2036 adedi ilgilisine tebliğ edilmiş olup, tebliğ edilen 716
kişiden 3.086.365,65-TL tahsilâtı gerçekleştirilmiştir. Ödeme emri tebliğ edilen 1259 mükellefe
tecil (taksitlendirme) yapılmıştır.
2011 yılında, içinde 36.369 mükellef Vergi Barışından faydalanmış ve bu mükelleflere 34.212.096,20-TL tahakkuk etmiş olup,
20.934.150,70-TL si tahsil edilmiş, geriye kalan
13.277.946,00-TL taksitler halinde ödenmektedir.
2011 yılı itibariyle 1.000,00-TL nin üzerinde borcu olanlara ödeme emri tebliğ edilmeye devam
edilmektedir.

3-Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları
düzenli olarak kamu idarelerine verirler. Ödeme
aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler
üzerinde, yetkililerin imzasını, ödemeye ilişkin, ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam
olmasını ve maddi hata bulunup bulunmadığını
kontrol etmek.
4- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol
etmekle yükümlüdür.
5-Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzen-
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Kesin Hesaba Göre Gider İcmal
Bütçe Giderinin
Türü

Önceki
Yıldan
Devir

Bütçe İle
Verilen

Personel Giderleri

0,00

22.377.495,09

0,00

4.231.960,82

928.669,06

25.680.786,85

25.312.551,43

368.235,42

0,00

11

Sos. Güv. Kur. Dev.
Primi Gid.

0,00

3.737.000,00

0,00

711.206,98

563.050,58

3.885.156,40

3.766.031,88

119.124,52

0,00

2

Mal Ve Hizmet Alım
Gider.

0,00

84.693.918,88

19.650.000,00

12.357.163,43

18.018.177,33

98.682.904,98

98.186.801,30

496.103,68

0,00

42

Faiz Giderleri

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.822.617,52

177.382,48

0,00

1

Cari Transferler

0,00

7.197.051,00

200.000,00

650.170,69

3.141.114,56

4.906.107,13

4.350.753,66

555.353,47

0,00

2

Sermaye Giderleri

0,00

48.585.000,00

40.150.000,00

16.194.082,41

5.133.572,80

99.795.509,61

98.872.350,71

12.158,90

911.000,00
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Sermaye Transferleri

0,00

500.000,00

0,00

1.200.000,00

100.000,00

1.600.000,00

839.775,91

760.224,09

0,00

YEDEK ÖDENEKLER

0,00

7.460.000,00

0,00

0,00

7.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00 35.344.584,33

35.344.584,33

236.550.464,97 233.150.882,41

2.488.582,56

911.000,00

2.000.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI

AKTARMA

Ek
Bütçe

176.550.464,97

(+)

Toplam
Ödenek

(-)

Toplam
Harcama

imha Edilen
Ödenek

Gelecek
yıla dev.

Oran
(%)
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Kesin Hesaba Göre Gelir İcmali
BÜTÇE
GELİRLERİNİN
TÜRÜ
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelir.

Bütçe İle
Tahmin
Edilen

542.205,79 10.565.000,00
0,00

0,00

Diğer Gelirler

30.692.033,76

81.690.018,97

Alacaklardan
Tahsilat
BÜTÇE GELİRLERİ
TOPLAMI
Açık/ Fazla

Ek
Bütçe

Yılı
Tahakkuk

816.889,48
0,00

Red ve
İade

Net
Tahsilat

Gelecek Yıla
Devrolan

105.620.771,09

312.613,88

105.308.157,21 45.432.897,88

26.308.639,00

21.552.375,57

25.579,50

21.526.796,07

152.553,39

152.553,39

152.553,39

0,00

0.00 98.281.224,69

128.973.258,45

93.572.749,24

15.026.929,91

15.843.819,39

0,00

0,00

0.00 25.766.433,21
0.00

0.00

52.759.514,61 168.370.018,97 60.000.000.00 269.259.810,71
8,180,446.00

Toplam
Tahsilat

150.741.055,09

2.560.000,00 11.000.000.00
0,00

Toplam
Tahakkuk

Bütçe
gerçekleşme

Oran
%

oranı

20.708.385,58 73.555.000,00 49.000.000.00 130.032.669,51

Alın. Bağ. ve
Yar.. ile Özel
Gelir.

Sermaye Gelirleri
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Önceki
Yıldan
Dev. tahak.

85.93

44

4.781.842,93 203.70

9

152.553,39

0,00

0.00

0

12.344,63

93.560.404,61

35.412.853,84

116.20

40

15.026.929,91

0,00

15.026.929,91

816.889,48

110.80

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

322.019.325,32 235.925.379,20 350.538,01 235.574.841,19

86.444.484,13

100
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)
2011
YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

Gelir gerçekleşme oranı

%90

%100

111

2

Gider gerçekleşme oranı

%90

%99

110

1

Devreden
tahakkuktahsilât oranı

%70

%88

126

1

E-belediyecilik
kapsamında
yapılan ödemelerin toplam
ödemeler
içindeki payı

%4

%4
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

15. Belediyenin
mali kapasitesini
güçlendirmek.

15.1. 2014 yılı sonuna
kadar bütçe gerçekleşme
oranını %90’ın üstünde
tutmak.

15.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar gelir ve giderlerde
bütçe gerçekleşme oranını
%90’ın üstünde tutmak.

1

15. Belediyenin
mali kapasitesini
güçlendirmek.

15.1. 2014 yılı sonuna
kadar bütçe gerçekleşme
oranını %90’ın üstünde
tutmak.

15.1.1. 2011 yılı sonuna
kadar gelir ve giderlerde
bütçe gerçekleşme oranını
%90’ın üstünde tutmak.

15. Belediyenin
mali kapasitesini
güçlendirmek.

15.2. Birimler arası koordinasyonu sağlayarak
tahakkuk-tahsilât oranını
2014 yılı sonuna kadar
%90’a çıkarmak.

15.2.1. Birimler arası
koordinasyonu sağlayarak
tahakkuk-tahsilât oranını
2011 yılı sonuna kadar
%70’e çıkarmak.

15. Belediyenin
mali kapasitesini
güçlendirmek.

15.5. E-belediyecilik
kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler
içindeki payını 2014 yılı
sonuna kadar %8’den
%15’e çıkarmak.

15.5.1. E-belediyecilik
kapsamında yapılan ödemelerin toplam ödemeler
içindeki payını 2011 yılı
sonuna kadar %4’e
çıkarmak.

PERFORMANS
GÖSTERGESİ
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan park, bahçe,
kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde
ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil
alanların programlı bir şekilde bakım ve onarımının yapılması gibi faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

125 m2 kauçuk zemin çocuk oyun alanı olmak
üzere toplam 1.151 m2 düzenleme ile 640 m
bordür taşı uygulaması yapılmıştır.

Bu işleri Yapım ve Bakım-Onarım İşleri olmak
üzere iki ana başlıkta toplayabiliriz.

YAPIM İŞLERİ
Yeni Park ve Yeşil Alan Yapımı
Bağcılar genelinde kamuya ait yerler tespit edilir, vatandaşın istek ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak yeni yeşil alanlar ve parkların
yapılması gerçekleştirilir.

8/5C Sokak Parkı (K.Karabekir Mahallesi)

İlkay Sokak Parkı Düzenlemesi

Alana 133 m2 kauçuk zemin ile iki kuleli çocuk
oyun grubu, iki adet salıncak, iki adet tahtereBu alanda 10’lu grup açık alan fitness aleti, 1
adet üç kuleli oyun grubu, 2 adet salıncak, 1
adet tahterevalli, 10 m yüksek aydınlatma direği kullanılmış ve 338 m2 sert zemin, 620 m2
yeşil alan, 135 m2 kauçuk zemin çocuk oyun
alanı olmak üzere toplam 1.093 m2 düzenlemeyle birlikte 355 m bordür taşı uygulaması
yapılmıştır.

Liman Sokak Parkı
Alanda 10‘lu grup açık alan fitness aleti, 1 adet
iki kuleli oyun grubu, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli, 10 m yüksek aydınlatma direği kullanılmış ve 645 m2 sert zemin, 381 m2 yeşil alan,
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valli, 10’lu fitnes aleti, 10 m yüksek aydınlatma
direği konulmuş, 451 m2 si sert zemin 371 m2 si
yeşil alan olmak üzere toplam 955 m2 düzenleme yapılmıştır.

Mevcut Parklardaki Çocuk Oyun
Alanları Revizyonu
Daha önce yapılmış olan park ve yeşil alanların, kullanım sonucu zamanla yıpranması ve
ömrünü tamamlaması, revizyon çalışması ile
yenilenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda
her yıl revizyonu gereken parklar belirlenir ve
yenileme çalışmaları yapılır.

2011 FAALiYET
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Sancaktepe Kültür Merkezi Parkı

75 m2 olan çocuk oyun alanındaki kum havuzunun yerine kauçuk zemin döşenmiştir. Alandaki eski oyun aletleri yenilenerek tek kuleli oyun
grubu, salıncak ve tahterevalli konulmuştur.

Kamil Aydemir Parkı

Çocuk oyun alanının revizyonunda, mevcut olan
kum havuzu 69 m2 kauçuk zeminle kaplanmış,
tek kuleli oyun grubu, salıncak ve tahterevalli
konularak alan yenilenmiştir.

Seyit Çavuş Parkı

70 m2 olan çocuk oyun alanı kauçuk zemin ile yeniden yapılmıştır. Çocuk oyun grubu değiştirilerek tek kuleli oyun grubu, salıncak ve tahterevalli
konularak alan yenilenmiştir.

Saraybosna Parkı

102 m2 çocuk oyun alanına sahip olan parkın
revizyonunda zemin kauçukla kaplanmış; ayrıca
yıpranmış olan tek kuleli oyun grubu ve salıncak
değiştirilerek yerine üç kuleli oyun grubu ve salıncak konulmuştur.

Dağyolu Parkı

110 m2 çocuk oyun alanına sahip parkın revizyonunda kum havuzu yerine kauçuk zemin yapılmıştır. Ayrıca oyun grubu değiştirilerek iki kuleli
oyun grubu, salıncak ve tahterevalli konulmuştur.

Merkez Mahallesi Küçük Park
Parkın revizyonunda 108 m2 kum havuzu şeklinde olan çocuk oyun alanı değiştirilerek zemine kauçuk döşenmiş, oyun grupları olarak da iki
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kuleli oyun grubu, salıncak, tahterevalli ve zıpzıp
konulmuştur.

Parktaki çocuk oyun alanında daha önce bulunan
70 m2lik kum havuzuna kauçuk döşenmiş, çocuk
oyun grubu değiştirilerek yerine iki kuleli oyun
grubu, salıncak ve tahterevalli konulmuştur.

Hafize – Nafiz Hançer Parkı

Aşık Şenlik Parkı

Çalışmada mevcut 94 m2 çocuk oyun alanının zemini kauçuk ile kaplanmıştır. Alanda bulunan
oyun aletleri değiştirilerek yerine iki kuleli oyun
grubu, salıncak, tahterevalli ve zıpzıp konulmuştur.

Bilal-i Habeşi Parkı

Parktaki kum havuzu şeklinde olan 53 m2 çocuk
oyun alanı kauçuk zemin ile yeniden düzenlenmiştir. Tek kuleli oyun grubu, salıncak ve tahterevalli konulmuş, havuz pompası montajı yapılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa Parkı

Parkın revizyonunda 116 m2 olan çocuk oyun alanı yaklaşık 1 m stabilize dolgu malzemesiyle doldurulup kauçuk zemin ile kaplanmıştır. Alana üç
kuleli oyun grubu, salıncak, tahterevalli ve zıpzıp
konulmuştur.
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Piri Reis Parkı

Parkta bulunan 91 m2 çocuk oyun alanına kauçuk
zemin yapılmış, üç kuleli oyun grubu, salıncak,
tahterevalli ve zıpzıp konulmuştur.

Yeni Ufuk Hastanesi Önü Çevre Düzenlemesi

66 m2 kum havuzuna sahip parkta bulunan çocuk
oyun alanının zemini kauçuk ile kaplanarak iki
kuleli oyun grubu, salıncak ve zıpzıp yerleştirilmiş, havuz pompası montajı yapılmıştır.

Plevne Parkı

Alana 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 1 adet tahterevalli konulmuştur.

Genel Park Revizyonu
Göztepe Mahalle Konağı Parkı

Parkta bulunan 96 m2 çocuk oyun alanına kauçuk
zemin yapılmış, üç kuleli oyun grubu, salıncak,
tahterevalli ve zıpzıp konulmuştur.

Güneşli Parkı
Parkta yapılan çalışmada çocuk oyun alanı 79 m2
kauçuk zemin ile kaplanmış, bir adet iki kuleli
oyun grubu, bir adet ikili salıncak, bir adet tahterevalli montajı yapılmış, 5’li fitness aleti konulmuş, 165 m bahçe bordürü, 81 m dekoratif pres
tuğla duvar ve korkuluğu yapılmıştır. 350 m2 taş
kaplama, 201 m2 yeşil alan olmak üzere toplamda
639 m2 alanda düzenleme yapılmıştır.
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Sağlık Parkı

426 m2 dekoratif renkli asfalt ile basketbol zemini yapılmış, basketbol saha demirleri komple
boyanmış ve 6 adet projektörle basketbol saha
aydınlatması sağlanmıştır.

Molla Gürani Parkı

Parkın revizyonunda 182 m2 çocuk oyun alanına
kauçuk zemin döşenmiş, bir adet üç kuleli engelli
oyun grubu montajı ve bir adet engelli ikili salıncak montajı yapılmış, 5‘li grup engelli fitness
aletlerinin montajı yapılmış, 50 m bordür döşenmiş ve 210 m2 andezit kaplama yapılmıştır.

Ensar Parkı

Parkın 387 m2 çocuk oyun alanı kauçuk zemin ile
kaplanmış, alana 2 adet iki kuleli oyun grubu, 4
adet salıncak, 2 adet tahterevalli ve 2 adet zıpzıp konulmuştur. Ayrıca park genelinde 300 m
bordür, 275 m2 kayrak taşı yürüme alanı, 650
m2 rulo çim yeşil alan, 14 adet piknik masası
montajı, 100 m2 kauçuk zemin açık alan fitness
spor alanı ve 10’lu grup fitness aleti montajı yapılmıştır.

Köyiçi Parkı

Parkın genel revizyonu çerçevesinde 555 m andezit bordür, 925 m2 sert zemin yürüme alanı,
1598 m2 rulo çim yeşil alan, 50 m2 açık alan fitness spor alanı, 10’lu grup fitness aleti montajı
yapılmış; mevcut 41 m2 havuz kırılarak yerine 5
adet RGB havuz armatürüyle aydınlatılan suni
kaya motifli havuz yapılmıştır.
Basketbol sahası tamiratı kapsamında 426 m2
mevcut basketbol sahası yıkılarak yeniden yapılmış, 328 m2 PVC kafes tel montajı, 4.865
kg demir boru ile basketbol korkuluğu yapılmış,
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Parkın çocuk oyun alanına iki kuleli oyun grubu
ve salıncak konulmuştur. Ayrıca park geneline
havuz pompası montajıyla birlikte 135 m2 rulo
çim yeşil alan, 28 m andezit bordür, 33 m2 andezit kaplama sert zemin tamiratı yapılarak 6 adet
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aydınlatma direği, 4 adet led duvar aydınlatması
(Wall Washer) takılmış ve 65 m2 çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplanmıştır.

Fatih Konakları (Göztepe Mahallesi)

Site İçi Düzenlemeleri
İlçemizde bulunan sitelerin talepleri üzerine; yapılan alanların korunmasına yönelik protokollerle
site sakinleri tarafından gösterilen yerlere çocuk
oyun grubu ve yeşil alan düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

Ecem Sitesi (Yenimahalle)
Alana 1 adet tek kuleli oyun grubu, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli yerleştirilerek yeni bir
park kazandırılmıştır.

Özcan Sitesi (Mahmutbey Mahallesi)

Alanda 30 m2 çevre düzenlemesi ve 95 m2 kauçuk zemin çocuk oyun alanı yapılmış, 1 adet iki
kuleli oyun grubu, 2 adet salıncak, 1 adet tahterevalli konulmuştur.

Özmekan Sitesi (Bağlar Mahallesi)

Daha önceden beton üzerine kurulmuş oyun alanına 170 m2 kauçuk zemin döşenmiş olup, 1 adet
iki kuleli oyun grubu konulmuştur.

Yeşil Vadi Sitesi (Güneşli Mahallesi)

Sitedeki çocuk oyun alanına 1 adet tek kuleli
oyun grubu, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli
konulmuştur.

Sitedeki parka 1 adet yeni salıncak konulmuştur.
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Olimpia Park Evleri (Fevziçakmak Mahallesi)

Yenimahalle Hançer Sitesi
Siteye 140 m bordür imalatı ve 278 m2 sert zemin fitness alanı yapılmıştır.

Sitede bulunan çocuk oyun alanına 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli, 1 adet zıpzıp yerleştirilerek park yenilenmiştir. 30 m bordür imalat,
50 m2 sert zemin fitness alanı ve 5’li grup fitness
aleti montajı yapılmıştır.

As Burçaklar Sitesi
(Demirkapı Mahallesi)
Sitede bulunan çocuk oyun alanının zemini kauçuk ile kaplanmıştır.

Okullar ve Kamu Kurumlarında
Yapılan Düzenlemeler
Bağcılar’da bulunan, vatandaşlarımızın genel
kullanımına açık kamu kurumları ve özellikle
okulların bazı ihtiyaçları belediyemiz tarafından
karşılanmaktadır. 2011 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar şunlardır:

İsa Yusuf Alptekin İlköğretim Okulu

Medine Sitesi (Evren Mahallesi)
730 m2 çevre düzenlemesi yapılarak 50 m2 kum
havuzu şeklinde çocuk oyun alanı oluşturulmuştur.
Alana 1 adet çocuk oyun grubu yerleştirilmiştir.

Uğurlu Apartmanı (Çınar Mahallesi)
Alana 1 adet tek kuleli oyun grubu, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli konulmuştur.

202

Okulun bahçesinde bulunan boş alana 70 m2 kauçuk zemin döşenmiş, 1 adet tek kuleli oyun grubu,
1 adet salıncak ve 1 adet de tahterevalli konularak
hem okula bir çocuk oyun alanı kazandırılmış hem
de alandaki görüntü kirliliğine son verilmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
Gaspıralı İsmail İlköğretim Okulu

Okul bahçesinde 50 m2 oyun alanı oluşturularak
zemin kauçuk ile kaplanmıştır. Ayrıca oyun alanına 1 adet tek kuleli oyun grubu, 1 adet salıncak ve
1 adet de tahterevalli konulmuştur.

İnci Taneleri Anaokulu

Demirkapı Mahallesi Fatih İlköğretim Okulu

Okulun 278 m2 olan basketbol sahasının müştemilatı yapılmış, sahanın etrafına kafes teli sarılmıştır.

İstoç İlköğretim Okulu
Okula 100 m2 sert zemin ve 250 m ferforje yapılmıştır.

Kemalpaşa Mahallesi Hz. Hamza Camii
Cami bahçesine 152 m2 rulo çim döşenmiş, mevsimlik çiçekler kullanılarak ve uygun yerlere bank
konularak çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Mevlana Anaokulu
30 m2 çocuk oyun alanı oluşturulmuş ve 1 adet
salıncak, 1 adet tahterevalli yerleştirilmiştir.

Evren İlköğretim Okulu

Anaokulu bahçesinde 185 m2 sert zemin kırılarak
yerine yeşil alan yapılmıştır.

Yavuzselim Mahallesi Kadın Aile Kültür ve Sanat
Merkezi

60 m2 kauçuk zemin tamiratı yapılmıştır.
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Çalışmada 66 m2 rulo çim serilmiş ve çeşitli çalı
grubu bitki ve mevsimlik çiçekler kullanılarak
göze hoş görünecek estetik bir düzenleme yapılmıştır.

Çınar Mahallesi 6. Sokak Orta Refüj

Refüj Düzenlemeleri
Bağcılar’da bulunan refüjlerin bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasının yanı sıra yeni
yol yapımı sırasında oluşan refüj alanlarında da
gerekli düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.

Ahmet Yesevi Cad. Orta Refüj (Baykuru Kavşağı)
Çalışmada 88 m2 rulo çim yeşil alan yapılmış ve
yan tarafta bulunan binanın cephesine yapılan
resim çalışması ile estetik bir görüntü oluşturulmuştur.

100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi Orta Refüj

Düzenleme çalışmasında 325 m refüj bordür
imalatı, 57 m2 sert zemin, 621 m2 rulo çim uygulaması yapılmış, 450 adet meilland gülü ve mevsimlik çiçekler ile düzenleme yapılmıştır.

Mahmutbey Mahallesi İstoç-Başakşehir Yolu
Orta Refüj
Çalışmada 150 m refüj bordür imalatı, 35 m2 sert
zemin alanı ve 212 m2 rulo çim yeşil alan yapılmıştır.

100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Cad. Başı Orta Refüj

Çalışmada 276 m2 rulo çim uygulaması yapılmış
ve 350 adet gül dikilmiştir.
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Çalışmada 28 m refüj bordür imalatı, 28 m2 sert
zemin yürüme alanı ve 115 m2 rulo çim yeşil alan
yapılmıştır.

Evren Mah. İstiklal Cad. İle Şehit Hidayet Yılmaz
Sok. Kesişim

Koçman Cad. Güneşli İ.Ö.O. Önü Refüjleri

Çalışmada 291 m2 çim alanı, 25 m2 çalı alanı olmak üzere toplam 335 m2 alanda düzenleme yapılmıştır.

İto Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Önü Refüjleri

Çalışmada 350 adet gül dikilerek 69 m2 çalı alanı
oluşturulmuştur.

Mevlana Cad. Metro Çalışması Önü Orta Refüj

Çalışmada 345 m2 çim alan, 162 m2 çalı alanı, 42
m2 mevsimlik çiçek alanı ve 1.550 adet kiremit
kullanılarak bir kompozisyon oluşturulmuştur.

Fevziye Özkaya İ.Ö.O. Önü Orta Refüj
Çalışmada 20 m2 çim alan, 10 m2 çalı alanı, 20 m2
mevsimlik çiçek alanı ve 700 adet kiremit kullanılarak bir kompozisyon oluşturulmuştur.

Çalışmada 243 m2 çim alanı oluşturulmuş ve toplam 50 m uzunlukla refüj düzenlemesi yapılmıştır.
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Doğanbey Cad. Metro Çalışması Yanı Orta Refüj

Çınar Olimpia Park Evleri

Mahmutbey Evleri
Çalışmada 90 m2 çim alan ve 80 adet çalı türü bitki dikilerek yeşil alan oluşturulmuştur.

Park Bilgilendirme ve İkaz
Tabelaları

BAKIM İŞLERİ
İlçe sınırlarındaki refüjler başta olmak üzere birçok
refüjde vatandaşların dikkatinin çekilmesi veya
bilgilendirilmesi amacı ile gerekliliği tespit edilen
yerlere 13 adet park giriş, 4 adet özgeçmiş, 5 adet
havuz uyarı tabelası, 26 adet bilgilendirme ve 50
adet de spor sahası uyarı tabelası kullanılmıştır.

Açık Alan Fitness Aletleri Yapımı
Yeşil alan bakım ve düzenlemelerinin yanı sıra
Müdürlüğümüz tarafından taleplere binaen sitelere yine protokol ile fitness aletleri yapılmaktadır. Bağcılar genelinde 11 siteye ve 6 parka fitness
aletleri yapılmıştır.
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Sahada mevcut yeşil alan ve parkların korunması
amacı ile çeşitli bakım, onarım ve zirai mücadele
çalışmaları belli programlar dahilinde sürdürülmektedir. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:

Genel Bitki Bakım Çalışmaları
Çim alanlarının ömrünün uzatılması amacı ile
200.074 m2 alanın tohumla çimlendirilmesi,

2011 FAALiYET
RAPORU
153.427 m2 çim alanda elle yabani ot temizliği,

Mevcut çim alanlarda ise 2.940,061 m2 çim biçimi,

Yine yeşil alan rutin bakım işleri kapsamında
ağaçların gençleştirilmesi ve sağlıklarının korunması amacı ile 4.540 adet ağaç budama,

21.823 adet ağaç dibi çapalama,
256.796,484 ton kuyu suyu ile sulama,

352 adet kurumuş ağaç ve kavak ağacı kesimi,
2.176 adet ağaç sabitlemesi,

Bölge genelinde bulunan boş alanlarda ise gerek
güvenlik gerekse estetik gerekçeler nedeniyle
5.407.103 m2 tırpanla ot biçimi,

Yeni yeşil alan oluşturulması çalışmaları esnasında ise 1.972 adet ağaç dikimi,
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Park ve yeşil alan tamiratlarından atölye çalışması gerektiren çalışmalarda 35 adet basket potası talebi karşılanmıştır.
625.000 adet mevsimlik çiçek dikimi,

50.750 adet lale-sümbül dikimi,
Bölge genelinde basket ve voleybol direkleri bakım ve onarımdan geçirilmiş, 41 adedinin montajı
yapılmıştır.

Tüm bu yeşil alanların korunması amacı ile çim
alanlarda granül gübre ve diğer yeşil alanlarda gerekli gübreleme işlemleri belli programlar
dâhilinde yapılmıştır.
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Bank talebi bulunan site, park ve okul gibi alanların 976 adet bank ihtiyacı karşılanmıştır.

Çeşitli okul, site ve yeşil alanlara 817 adet çöp
kovası takılmıştır.

korkuluk ve 264 adet bank boyanmış, 2.437 m
demir kesimi yapılmıştır.

Yine 154 noktada aydınlatma arızalarının giderilmesi, 110 noktada projektör bakımı, 20 noktada
projektör montajlarının yapılması ve 183 noktada
sulama fıskiyesi tamiri, 230 noktada tesisat bakım-tamiri gibi su tesisat işleri de atölye işleri
kapsamında yapılmıştır.

Çocuk oyun alanlarında bulunan aletlerden 540
adedinin tamiratı gerçekleştirilmiştir.

Park ve yeşil alanların tamirat çalışmaları sırasında 565 m2 sert zemin tamiri,

Atölye ekibi tarafından bölgede gerekli durumlarda demir aksam bakım ve tamiratları yapılmaktadır. Bu çerçevede 1.714 m korkuluk tamiri ve 233 m montajı yapılmıştır. Ayrıca 1.650 m
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2.872 m3 moloz ve 3.300 m3 toprak nakli de bu
kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Bölge genelinde 7.000 adet meilland gülü dikimi
yapılmıştır.

Genel Bakım ve Tamir Çalışmaları
2011 yılı içerisinde mevcut park ve yeşil alanların
onarımları ise Bağcılar Geneli Parkların Onarım
ve Tadilatlarının Yapılması İşi kapsamında sürdürülmüştür ve 14 ayrı noktada çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmalar sırasında;
Sancaktepe Mahallesi üzüm bağı çevre düzenleme çalışması kapsamında 187 m bordür imalatı,
162 m2 sert zemin alanı, 111 m2 çim taşı zemin
alanı ve estetik görünüm açısından bağ evi ve
bahçe duvarlarının dışında cephe boya işleri yapılmıştır.
Mahmutbey Mahallesi su dolum tesisi çevre düzenleme çalışmasında 95 m2 sert zemin alanı yapılmıştır.

İnönü Mahallesi Yeni Ufuk Hastanesi yanında bulunan parka 12 adet dekoratif aydınlatma direği
konulmuştur.
Güneşli Meydan Hayır Çarşısı yanındaki parka 14
adet dekoratif aydınlatma direği konulmuştur.

Bağcılar meydan havuz korkulukları yenilenerek
79 m2 havuz alanı üst korkuluk demirleri yapılmıştır.
Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi Ağaç Dibi
Yeşil Alan çalışmasında 71 m2 rulo çim yeşil alan
yapılmıştır.
Kemalpaşa Mahallesi Park ve Bahçeler
Şantiyesi’nde revizyon çalışması yapılmıştır.
Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi yürüyüş yolunda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Bu
kapsamda 950 m uzunluğundaki bu caddeye
alev ve defne türlerinde toplam 330 adet ağaç
dikilmiştir.

Cumhuriyet Parkında 52 m2 çocuk oyun alanı
beton zemini yeniden yapılmıştır.
Kemalpaşa Mahallesi Nasrettin Hoca Parkı’na 50
m Q 150 drenaj sistemi döşenmiştir.
Sancaktepe Mahallesi Şükrü Çağlayan Parkı’na
202 m2 rulo çim yeşil alan yapılmıştır.
Yavuzselim Mahalle Konağında 60 m2 kauçuk zemin tamiratı yapılmıştır.
Demirkapı Mahallesi 4. Sokak ortar refüjünde 58
m refüj bordür imalatı, 25 m2 sert zemin yürüme
alanı ve 34 m2 rulo çim yeşil alan yapılmıştır.
Evren Mahallesi Koçman-Gülbahar Cad. kesişim
orta refüjünde 23 m2 rulo çim uygulaması yapılmıştır.
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Yenigün Mahallesi 10/1 Sokağa fitness spor alanı
yapılmıştır.
100. Yıl Mahallesi Otocenter Lisesi’nde çevre
düzenlemesi, sert zemini ile birlikte fitnes alanı
oluşturulmuştur.
Evren Mahallesi Tuna Sokak’ta yapılan çalışmada
30 m2 yürüyüş yolu, 90 m2 fitnes alanı, 25 m2 taş
duvar, 60 m bordür ve 10’lu fitness aleti yapılmıştır.
Merkez Mahallesi Aile Parkı revizyonunda 1.935
kg demir boru ile basketbol saha korkuluğu yapılmış, 160 m2 PVC kafes tel montajı yapılmış,
310 m2 kauçuk zemin yapılmış ve basketbol saha
demirleri komple boyanmıştır.

Bu onarım tadilat işleri sırasında spor alanları ve
çocuk oyun alanlarına toplam 3.335 m2 kauçuk
zemin, 287 m2 kayrak taşı kaplama, 4.479 m2
rulo çim, 3.919 m bahçe bordürü ve 536 m refüj
bordürü uygulaması yapılmıştır.

Zirai Mücadele Çalışmaları
•

Mevcut yeşil alanların bitki sağlığı açısından
korunabilmesi için zirai mücadele çalışmaları tarafımızdan belli program ve kontroller
dâhilinde sürdürülmektedir.

•

Bölgemizde bulunan yeşil alanlarda tespit
edilen ve oluşması öngörülen bitki hastalık
ve zararlıları ile yürütülen mücadelede, insan
sağlığı ön planda tutulmak kaydı ile, yapılan çalışmalardan önemli olanları şu şekilde
özetlenebilir:

•

Fungal ve bakteriyel bitki hastalıkları; Külleme, mildyö, pas, antraknoz vb.

•

Bitki zararlıları; Yaprak biti, kabuklubit, akar,
trips, unlubit, torbalı koşnil vb.

Yenigün Mahallesi 10/2 Sokak’ta 53 m bordür
imalatı, 136 m2 sert zemin fitness alanı ve 10’lu
grup fitness aleti montajı yapılmıştır.
Ertuğrul Gazi Camii bahçesinde 55 m2 kauçuk
zemin tamiratı yapılmıştır.

Abdurrahman-Nermin Bilimli Lisesi bahçesindeki
1.000 m2 yeşil alan yenilenmiştir.
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bir kısmını oluşturmaktadır. Bu parklar teknik
personel tarafından rutin olarak denetlenmekte,
görülen aksaklık ve eksiklikler rapor haline getirilerek, gerekli uyarı ve müdahaleler programlı
bir şekilde yapılmaktadır.

Kirazlıbent Mesire Alanı

•

Aynı zamanda bitki sağlığı ve verimi için olmazsa olmazlardan olan bitki besleme çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir.
Çeşitli bitki besleme çalışmaları da şu şekilde
özetlenebilir.

•

Makro besin elementleri (NPK) eksikliklerinin
giderilmesi amacı ile yapılan gübreleme çalışmaları.

•

Mikro besin elementleri (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Na,
Zn, Mo v.b.) eksikliklerinin giderilmesine yönelik gübreleme çalışmaları.

•

Toprak yapısını düzenlemek ve toprağı organik madde bakımından zenginleştirmek için
yapılan hümik asit ve humus uygulamaları.

•

Bitkilerin toprakta bulunan makro ve mikro
besin elementlerinden faydalanmasında çok
önemli bir etken olan toprak PH değerinin düzenlenmesini sağlayan PH düzenleyicilerinin
uygulanması.

Park Denetim ve Kontrol
Çalışmaları
Müdürlüğümüz sorumluluğunda 55 adeti işletmecisi olan (içerisinde bir işletmeci tarafından
işletilen kafeterya veya büfe bulunan), 75 adedi ise işletmecisi olmayan, toplam 130 adet park
bulunmaktadır. Bu parkların büyük çoğunluğunun budama, sulama, çim biçimi, çiçek dikimi,
bakım, korkuluk tamiri, elektrik ve kaynak gibi
bakım faaliyetleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır ve bu çalışmalar iş hacminin büyük
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Belediyemizin piknik alanı olan Kirazlıbent mesire yerinin piknik mevsiminde kullanıma hazır
olmasını sağlamak için bakım çalışmaları kapsamında piknik masalarının tamiratı, diri bitki yüzey temizliği ve çocuk oyun alanlarının bakımı
gibi işler rutin olarak devam etmektedir. 2011 yılı
içerisinde 40.685 kişi bu alanda piknik yapmıştır.

Nostalji Bahçeleri
Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan nostalji
bahçelerinin ise, yaz-kış sürekli kullanıma hazır
tutularak, rutin bakımları yapılmıştır. Bu kapsamda her türlü bakım ve tamiratının yanı sıra
zirai mücadele ve gübreleme çalışmaları da devam etmektedir.

Kayısı Bahçesi

2011 FAALiYET
RAPORU
Kiraz Bahçesi

Nostalji Bahçeleri konseptimizde bulunan Kiraz,
Kayısı ve Kestane Bahçesi ile Üzüm Bağında çeşitli
programlar düzenlenmekte ve yılın büyük kısmında
halka açık tutulmaktadır. Bu bahçelerde 2011 yılı
içerisinde iftar programları yapılmış, 23 Nisan’da
Kayısı Bahçesi’nde piknik düzenlenmiş ve sürekli
kullanıma hazır bulundurulmak üzere rutin bakımları Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda nostalji bahçelerinde çeşitli bitki
hastalıkları ve bitki zararlıları ile zirai mücadele
yürütülmüş ve gerekli ilaçlamalar düzenli olarak
yapılmıştır.

Üzüm Bağı

Gübreleme çalışmaları kapsamında ise her üç
bahçe için;
•

İlkbahar-sonbahar olmak üzere iki kez granül
gübre,

•

PH dengeleyici ürün uygulaması,

•

Üç bahçede iz element katkılı bitki besin takviyesi,

•

Kök geliştirici organik madde,

uygulamaları yapılmış ve verimi artırmak amacı
ile arı kovanları bulundurulmuştur.
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

214

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

0,47

0,47

100

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.1. Kişi başına düşen aktif yeşil
alan miktarını 2014 yılı sonuna
kadar %10 arttırmak.

4.1.1. 2011 yılı sonuna kadar
kişi başına düşen aktif
yeşil alan miktarını 0,47 m²
düzeyine çıkarmak.

1

Kişi başına
düşen aktif
yeşil alan
(m2)

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj
düzenlemesini gerçekleştirmek.

4.3.1. 2011 yılı sonuna kadar
1 ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.

1

Ana arter
sayısı

41

66

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj
düzenlemesini gerçekleştirmek.

4.3.1. 2011 yılı sonuna kadar
1 ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.

2

Peyzaj
düzenlemesi
tamamlanan
arter sayısı

1

1

100

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.3. Her yıl bir ana arterin peyzaj
düzenlemesini gerçekleştirmek.

4.3.1. 2011 yılı sonuna kadar
1 ana arterin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirmek.

3

Düzenlenen
yeşil alan
(m2)

6.841

330

5

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.4. İlçedeki tüm kavşakların
peyzaj düzenlemesini 2014 yılı
sonuna kadar tamamlamak.

4.4.1. 2011 yılı sonuna kadar
5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak.

1

Peyzaj
düzenlemesi
tamamlanan
refüj sayısı

5

9

180

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.4. İlçedeki tüm kavşakların
peyzaj düzenlemesini 2014 yılı
sonuna kadar tamamlamak.

4.4.1. 2011 yılı sonuna kadar
5 adet refüjün peyzaj düzenlemesini yapmak.

2

Düzenlenen
yeşil alan
miktarı (m2)

6.300

2.044

32

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.5. Meyve ağaçları peyzajına sahip 5 adet parkı 2014 yılı sonuna
kadar hizmete açmak.

4.5.2. 2011 yılı sonuna kadar
1 adet meyve bahçe peyzajına sahip park yapmak.

1

Meyve
Bahçesi
Peyzajını
Düzenlemek

1

1

100

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.6. Temalı ve hobi özelliğine sahip 4 adet parkı 2014 yılı sonuna
kadar hizmete açmak.

4.6.1. 2011 yılı sonuna kadar
10 adet fitness alanı oluşturmak

1

Yenilenen
Fitness alanı
sayısı

10

13

130

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.7. 2014 yılı sonuna kadar 14
yeni semt parkı hizmete açmak.

4.7.2. 2011 yılı sonuna kadar
3 adet yeni semt parkı
hizmete açmak

1

Yenileme
Yapılan
Semt Parkı
Adedi

3

3

100

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.8. 2014 yılı sonuna kadar
mevcut 10 semt parkının tüm alt
ve üst yapısının yenilenmesini
gerçekleştirmek.

4.8.2. 2011 yılı sonuna kadar
3 adet parkı revize etmek

1

Revize
edilen semt
parkı sayısı

3

4

133
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PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.1. 2011 yılı sonuna kadar
10 adet parkın bakım ve
onarımını gerçekleştirmek.

1

Bakım ve
onarımı
yapılan semt
parkı sayısı

10

16

160

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.1. 2011 yılı sonuna kadar
10 adet parkın bakım ve
onarımını gerçekleştirmek.

2

Bakım onarım yapılan
yeşil alan
(m2)

2.500

3.317
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4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.2. 2011 yılı sonuna kadar
mevcut yeşil alanların bakım
ve onarımını yapmak.

1

Bakım ve
onarımı
yapılan yeşil
alan (m2)

2.886.457

2.886.457

100

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.2. 2011 yılı sonuna kadar
mevcut yeşil alanların bakım
ve onarımını yapmak.

2

Budama
yapılan ağaç
sayısı (adet)

4.413

4.540

103

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.2. 2011 yılı sonuna kadar
mevcut yeşil alanların bakım
ve onarımını yapmak.

3

Sulaması
yapılan yeşil
alan (m2)

127.387

192.252

151

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.10. Her yıl tüm parkların bakım,
onarım ve tamiratlarını gerçekleştirerek hizmet standartlarını
sürekli iyileştirmek.

4.10.2. 2011 yılı sonuna kadar
mevcut yeşil alanların bakım
ve onarımını yapmak.

4

Sulaması
yapılan ağaç
sayısı (adet)

30.438

49.702

163

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.12. İlçedeki yeşil alanlara her
yıl 1.500 adet ağaç dikimi ve
500.000 adet mevsimlik çiçek
dikimi gerçekleştirmek.

4.12.1. Yeşil alanlara 2011
yılı sonuna kadar 1.500 adet
ağaç dikimi ve 500.000
adet mevsimlik çiçek dikimi
gerçekleştirmek.

1

Dikilen ağaç
sayısı

1.500

4.284

286

4. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara
uygun, kaliteli ve özgün bir çevre
oluşturmak.

4.12. İlçedeki yeşil alanlara her
yıl 1.500 adet ağaç dikimi ve
500.000 adet mevsimlik çiçek
dikimi gerçekleştirmek.

4.12.1. Yeşil alanlara 2011
yılı sonuna kadar 1.500 adet
ağaç dikimi ve 500.000
adet mevsimlik çiçek dikimi
gerçekleştirmek.

2

Dikilen çiçek
sayısı

500.000

625.016

125
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KALEM BÜROSU
Vatandaşa 452 adet tebligat gönderildi.
Emlak İstimlâk Bürosu ve Planlama Bürosu arşivinden 6.621 adet dosya çıkartılıp, işlem gördükten sonra yerleştirildi.
Basın İlan Kurumu’na 33 adet dosya gönderildi.
Belge Yönetim Sistemine altlık oluşturmak amacıyla, birim arşivindeki 14.305 adet dosya kontrol edildi.

Numarataj çalışmaları Belediye ve Özel İdarelerce yapılmıştır. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile tüm
kurumlara, adres ile ilgili iş ve işlemlerinde standart adresleri kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

İnşaat Ruhsat, Kat İrtifakı, İskân Tadilat için
Mimari Proje Adres Onayı İle Alakalı Bilgiler
Ulusal Adres Veri Tabanına İşlenen Mimari Proje
Adres Sayısı: 1700

KALEM BÜROSU FAALIYET DURUMU
Gelen Evrak

Giden Evrak

6994

7941

İşlemi Biten Evrak

İşlemi Devam Eden Evrak

6937

57

Beyaz Başvuru Sistemi ile Gelen E-Postalar
Gelen Posta

Giden Posta

210

210
İşlemi Devam Eden
0

NUMARATAJ BÜROSU

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Adres Tespit İle
Alakalı Bilgiler
Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Tespit Sayısı:
18.053

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

UAVT Adres Tespit Formu
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres
bileşenlerinin tanımı yapılarak “adrese” bir standart getirilmiştir.
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Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Adres Bilgi
Değişikliği İle Alakalı Bilgiler
Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Bilgi Değişikliği
Sayısı: 1209

2011 FAALiYET
RAPORU
Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) İle
Alakalı Montaj Bilgileri
UAVT Adres Barkodlu 78.168 adet bina dış kapı
montajı yapılmıştır.

Eski Tip Duvar ve Direkli Tabela Tamir ve Montaj
Sayısı İle Alakalı Bilgiler
Eski Tip Duvar ve Direkli Tamir ve Montaj Sayısı
Direk Tipi
Duvar Tipi

: 215					
180.265 adet iç kapı numarası montajı yapılmış
: 55
olup, eksiklerin giderilmesine devam edilmektedir.

HARİTA BÜROSU

Yeni Tip Duvar ve Direkli Tabela
Montaj Sayısı İle Alakalı Bilgiler
Yeni Tip Duvar Ve Direkli Tabela Montaj Sayısı
Direk Tipi:761		

Duvar Tipi:4700

İhdas Suretiyle Kamu Uhdesine Geçirilen Yerler
Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi metro istasyonunun bulunduğu alanda 4092,53 m2 alanlı yer ihdasen Bağcılar Belediyesi adına tescil edilmiştir.

219

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi metro istasyonunun bulunduğu alanda 10.377,13 m2 alanlı yer ihdasen Bağcılar Belediyesi adına tescil edilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre
Yapılan İmar Uygulamaları
Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan 11.000,00 m2 alanlı idari tesis alanı ihdasen
Bağcılar Belediyesi adına tescil edilmiştir.

Bağcılar İlçesi, Yenimahalle’de bulunan 4.045,48 m2
alanlı ortaöğretim tesis alanı ve 10.024,77 m2
alanlı meslek lisesi tesis alanı ihdasen Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir.
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254.380,33 m2 alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapıldı.

Mahmutbey mahallesinde bulunan, İstoç Ticaret
Merkezinin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan uygulamada 7.985.87 m2 yer kamu uhdesine geçmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
Yıldıztepe Mahallesi, Mehmet Akif Bulvarı’nda
yapılan uygulamada, 6.459,44 m yer kamu uh2

desine geçmiştir.

pılan ifraz işlemi ile ihtilaflı hale gelen 22 adet
parselde düzeltme yapılmıştır.
Belediyemiz bünyesinde, müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin ihtiyaçları neticesinde 10.300
metre ozalit çekilmiştir.
1.618 adet parsel ilçemiz kadastral haritasına
güncellenmiştir.
Aylık ortalama alınan tapu kayıtları sisteme aktarılmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün
kullanımına sunulmuştur.

PLANLAMA BÜROSU
Plan Tadilatları
Kirazlı Mahallesi’nde yapılan 3194/18. madde
uygulaması ile 11.549,49 m2 yer kamu uhdesine
geçmiştir.

2011 yılı içerisinde 15 adet 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plan tadilat teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olup, gereği
için müdürlüğümüze gönderilmiştir.
2011 yılı içerisinde 65 adet teklif İlçe Belediye
Meclisine sunulmuştur. Bu tekliflerden 57 tanesi
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifi
olup, diğer 5 tanesi tahsis, 2 tanesi tarife ve 1 tanesi de isim değişikliği ile alakalı tekliflerdir. 57
adet imar plan tadilat teklifinden 49 tanesi İlçe
Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bakırköy Belediyesince daha önceden 2981/3290
sayılı yasalara göre, Belediyemizce de 3194/18.
Maddeye göre yapılmış olan imar uygulamaları
neticesinde tescil edilmiş olan yeni parsellere ait
316 adet tapu dağıtılmıştır.
İlgililerin müracaatları neticesinde Bakırköy Belediyesince, 2981/3290 sayılı yasalara göre ya-

İlçe Belediye Meclisince uygun görülen 49 adet
plan tadilat teklifi onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş olup, 33
tanesi onaylanarak gereği için tarafımıza gönderilmiştir. 16 adet 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi
halen İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görüşülmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak gereği için tarafımıza gönderilen 33 adet
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı toplam 98.030 m2 alanı kaplamaktadır.
Ayrıca 2011 yılı içerisinde 464 adet zemin etüd raporu onaylanmıştır.
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1/1000 ÖLÇEKLİ BAĞCILAR UYGULAMA İMAR PLANI;

İSMEP Projesi Kapsamında
2011 Yılındaki İhale Bilgileri
İSMEP Projesinin C.4 Alt Bileşeni Kapsamında
Yer Alan “Pilot Belediyelerin Teknik ve Mesleki
Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Ruhsat Süreçlerinin Etkin Hale Getirilmesi Projesi” Kapsamında
Yapılan İhaleler
Bağcılar Belediyesinde Coğrafi Tabanlı Verilerin Toplanması, Eşleştirilmesi ve Düzenlenmesi
İhalesi;
Sözleşme Tarihi: 13 Ağustos 2009
İhale Bitiş Tarihi: Bahse konu ihalenin son hakedişi ödenmiş olup, kesin kabulü henüz yapılmamıştır.
İçerik, Doküman Ve Arşiv Yönetimi, ICR ve
E-form Uygulamaları Geliştirilmesi ve Donanım
Temini İhalesi;
Sözleşme Tarihi: PAKET–1:12 Ocak 2011 /
PAKET-2: 30 Aralık 2010

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil
Durum Hazırlık Projesi (İSMEP):
İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan
‘’İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi’nin (ISMEP)’’ finansmanı için Türkiye
Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası arasında 18 Ekim 2005 tarihinde 4784TU nolu Kredi Anlaşması imzalanmıştır.
27 Ağustos 2007 tarihinde Belediyemiz ile İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon birimi arasında “Pilot Belediyelerin Teknik ve Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi
ve Ruhsat Süreçlerinin Etkin Hale Getirilmesi
Projesi”ne ilişkin protokol imzalanmıştır.
Bahse konu protokol çerçevesinde yer alan ihalelerin yapımına 2007 yılında Müdürlüğümüzce
başlanmıştır. Bu çerçevede 2010 yılı içerisinde
devam etmekte olan 2 adet ihaleden 1 tanesinin
kabul işlemleri 2011 yılı içerisinde yapılmış olup,
diğer ihalenin son hakedişi ödenmiş ancak henüz kabul işlemi yapılmamıştır.
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İhale Bitiş Tarihi: PAKET–1: 23 Kasım 2011 /
PAKET-2: 30 Mart 2011

EMLAK İSTİMLAK
BÜROSU
Tahsis, Devir ve İrtifak Hakkı İşlemleri
S.No

Konu

Adet

İşlem

1

Maliye Hazinesi adına kayıtlı
taşınmazların 4706 yasa
ile değişik 4916 sayılı yasa
ile işgalcilerine satışı

6

Satış İşlemleri
tamamlanmıştır.

2

Göztepe Mahallesi, 2190 ada
30 parsel sayılı taşınmaz
İlçe Müftülüğüne Tahsis
edilmiştir.

1

Tahsis İşlemi
Tamamlanmıştır.

3

75 Adet 2010 Yılı, 7
Adet 2011 Yılından olmak
üzere Toplam; 82 adet
Trafo Yerinin BEDAŞ’ın talebi
doğrultusunda işlemlerine
başlanmıştır.

82

19 Trafo Yerinin
İrtifak Hakkı
BEDAŞ’a 25 yıllığına
verilmiştir.

2011 FAALiYET
RAPORU
İşlem Adı

İşlem Yılı

Adet

Satılan Alan (m2)

2011

6

1.122,00 m2

Hazine Arazilerinin Satışı

Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet
kiralama işlemi yapılmıştır.

S.No

İşlem Adı

İşlem Yılı

Adet

Hibe Alınan Alan
(m2)

Hibe

2011

220

7.795,00

Kiralanan Yer

Tahsis Edilen Kurum

1

İstanbul Caddesi, No:41
adresindeki 4 katlı bina

İSMEK

2

Çınar Mahallesi, 5/1 Sokak,
No:8 adresinde 4 katlı bina

Nüfus, Mal Müdürlüğü,
Tarım İlçe Müdürlüğü

3

İnönü Mahallesi, 1674, 1682,
1683, 1684, 1685, 1688, 1689,
1690,1691, 1692, 1693, 3633,
3634, 2449, 2574, 3702
parsellerin Kiralanması

Ramazan Çadırı Kurulması
(Bağcılar Belediyesi)

4

İnönü Mahallesi, 26/10-B ve
26/10-A Sokakta bulunan binanın
kiralanması

Kaymakamlık

5

Kirazlı Bent Mesire Yeri

Mesire Yeri
(Bağcılar Belediyesi)

2010-2014 Stratejik Planı doğrultusunda 5 yıllık
hibe hedefi; 50.000,00 m2 (Elli Bin) olarak belirlenmiştir. 2011 yılında bu hedefin % 15,59’u, 2010
yılında 16.888,05 m2 ile bu hedefin % 33,76’sı
olmak üzere toplam hedefin; % 49,86’ sı gerçekleşmiştir.

İşlem Adı

İşlem Yılı

Ecrimisil

2011

Adet

İşgal Edilen Alan (m2)

30

18.425,65

İşletmelere Ait Bilgiler;
İşletmenin Adı
Park Kafeteryası
Otopark
Özürlüler Merkezi
Gündüz Bakımevi
Yüzme Havuzu
Halk Sarayı
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Fırın
Hastane Binası
Reklam Panoları

İşletme Sayısı
33
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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Belediyemize Kazandırılan Taşınmazlar;
S.No

Kazandırılma Şekli

1

3194 / 18 Madde Uyg.

13,565.59

2

3194 / 18 Madde Uyg.

12,429.21

3

Hibe

7,795.00

4

Kamulaştırma

Genel Toplam

GÖKYÜZÜNDEN BAĞCILAR
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Belediyemize Kazandırılan Bedeller;
Alan (m2)

33,007.02
66,796.82

S.No

İşlemin Adı

1

İhdas (Satış)

2

Ecrimisil

3

Kira

Genel Toplam

Alan (m2)
9536.25
18.425,65
9,536.25

2011 FAALiYET
RAPORU
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ)
NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

1

İmar planı
tamamlanan
toplam alan
miktarı (Ha)

2.251

2.244

1.3.1. 2011 yılı
sonuna kadar
10.000 m2 alanın
kamulaştırmasını
gerçekleştirmek.

1

Kamulaştırılan toplam
alan miktarı
(m2)

20.000

35.472

177

1.4. İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma
imkânı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000
m2’lik arazi parçalarının
satışını gerçekleştirmek.

1.4.1. 2011 yılı
sonuna kadar
7.000 m²’lik alanın
satışını gerçekleştirmek.

1

Satışı yapılan
alan miktarı
(m2)

14.000

8.908

64

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

1.4. İmar planı kapsamında tek başına yapılaşma
imkânı bulunmayan belediyeye ait toplam 35.000
m2’lik arazi parçalarının
satışını gerçekleştirmek.

1.4.1. 2011 yılı
sonuna kadar
7.000 m2’lik alanın
satışını gerçekleştirmek.

2

Satış sonucu
elde edilen
gelir miktarı
(TL)

5.000.000

12.360.001

247

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

1.7. İlçedeki tüm binaların
numarataj bilgilerini 2011
yılı sonuna kadar güncellemek.

1.7.1. 2011 yılı
sonuna kadar tüm
binaların numaratajını tamamlamak.

1

Numaratajı
tamamlanan
bina sayısı

39.616

37.239

94

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

1.7. İlçedeki tüm binaların
numarataj bilgilerini 2011
yılı sonuna kadar güncellemek.

1.7.1. 2011 yılı
sonuna kadar tüm
binaların numaratajını tamamlamak.

2

Numaratajı
tamamlanan
bina oranı

%100

%94

94

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS
HEDEFİ

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

1.1. Bütüncül bir planlama
anlayışı çerçevesinde,
mevcut imar planı dışında
kalan 6 hektarlık alanın
planlarını 2011 yılı sonuna
kadar tamamlamak.

1.1.1. 2011 yılı sonuna kadar imar
planı dışında kalan
alanların planlarını
tamamlamak.

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

1.3. İmar planının uygulamaya geçirilmesi süreciyle
ilgili olarak 2014 yılı sonuna kadar 50.000 m2’lik
alanın kamulaştırmasını
gerçekleştirmek.

1. Modern şehircilik
standartları çerçevesinde, planlı, düzenli,
sağlıklı ve güvenli
gelişmeyi sağlamak.

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)
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İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATI
DÜZENLEME
FAALİYETLERİ
İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri yıl içerisinde; yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve
uygulama talimatları çerçevesinde denetlenmiş
ve talepte bulunanların ruhsatlandırma işlemleri
devam etmiştir.
İşyerlerinde uyulması gerekli kurallar ve alınması gerekli tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi verilmiş, gerekli görüldüğünde katılımcı
yönetim anlayışı çerçevesinde işyeri yetkilileri
ile toplantılar düzenlenerek sorunları dinlenmiş
ve çözüm yolları aranmıştır. İşyerlerinin yangın,
patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı
ile ilgili gereken tedbirleri alması ve çevre kirliliğine yol açmaması konularında gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Yıl içerisinde;
• Esnaf ve vatandaşlarımızın işyerleri ile ilgili istek, talep ve şikâyetleri değerlendirilmiş,
• İşyeri çalışma izin belgesi talebinde bulunup işyerleri ruhsat komisyonu tarafından ilgili kanun
ve yönetmelikteki kriterlere uygun bulunan 1198
işyerine “işyeri çalışma izin belgesi” tanzim edilmiştir.
Düzenlenen ruhsatlar esnaf ziyaretleri ile teslim edilmiştir. Ziyaretlerde esnafın istek ve
şikâyetleri yerinde dinlenmiş, taleplerle ilgili gerekenler yapılmıştır. Esnafımız işyeri ruhsatının
kendisine getirilmesinden ve isteklerinin yerinde
dinlenmesinden memnun olmuştur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Düzenlenmesi
İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi
müessese, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere; 3572
sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
ruhsat düzenlenmektedir.

Sıhhî Müesseselere İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Düzenlenmesi
Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal,
market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav,
kantin ve ekmek bayileri, lokanta, ayakta yemek
yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan
yerler, cep telefonu satış yerleri, fatura ödeme
merkezi, giyim satış yeri vb. işyerleri sıhhi müesseselerdir.
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Sıhhî Müesseselere Hafta Tatili Ruhsatı Düzenlenmesi
394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun gereği
işyerlerini pazar günü açık bulundurmak isteyen
esnaflara Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir.
Talepte bulunan 1.696 sıhhi müesseseye Hafta
Tatil Ruhsatı verilmiştir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi
“Kişilerin konaklaması ve eğlenmesi için açılan
otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar,
birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili
yerler, sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar
ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa

2011 FAALiYET
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olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde
bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet salonu, ganyan bayii, lunapark, sirk ve benzeri yerler” umuma açık yerler olarak sayılmıştır.
Yıl içerisinde;

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Hafta
Tatili Ruhsatı Düzenlenmesi
Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak hafta tatili ruhsatı bulunmayan işyerleri tespit edilmiş, tespit edilen 326 işyerine gerekli tebligatlar
yapılarak hafta tatil ruhsatı alması sağlanmıştır.
Düzenlenen Ruhsat Sayıları

• 74 işyeri yetkilisi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma talebinde bulunmuş, yasa ve yönetmelikteki kriterlere göre tetkik edilen işyerlerinden uygun olan; 1 çay bahçesi, 14 kahvehane, 9
oyun salonu, 1 düğün salonu, 29 internet salonu,
2 Ganyan Bayii olmak üzere toplam 56 işyerine
ruhsat tanzim edilmiştir.
• 2 işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı değiştirilerek güncellenmiştir.
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• Umuma açık eğlence yeri sahibinin tüzel kişi
olması durumunda, işyerini idare etmek üzere
işyeri ilgilileri tarafından bir mesul müdür görevlendirilir. Yıl içerisinde toplam 17 işyerine mesul
müdür belgesi düzenlenmiştir.
• İşyerlerinde canlı müzik yapmak isteyen işyeri
sahiplerinin talepleri, yönetmeliğin halkın huzur
ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca
bulunmaması hükmü gereği incelenmiş, yıl içerisindeki yapılan iki talep yönetmelik hükmüne
göre uygun görülmediğinden izin verilmemiştir.
• Vatandaşların açılmak istenen işyerleri ile ilgili talepleri değerlendirilmiş olup, değerlendirme
sonuçları hakkında ilgililerine bilgi verilmiştir.

Gayrisıhhî müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya
doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek
müesseselerdir.
Enerji sanayi, metalürji ve makine sanayi, maden
sanayi, kimya sanayi, petrokimya sanayi, gıda
maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler sanayi, atık maddelerin değerlendirmesi ve ortadan
kaldırılması ile ilgili sanayi ve tekstil sanayi içerisinde faaliyet gösteren işyerleri gayrisıhhî müessese kapsamındadır.
2 ve 3. sınıf gayrısıhhi müessese kapsamındaki
işyerlerine ruhsat verme, denetleme ve yaptırım
uygulama yetkisi ilçe belediye başkanlıklarına aittir. Bir gayrisıhhî müessesenin öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır. Çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkileri, aldırılacak tedbirlerle giderilebilen veya en
aza indirgenen işyerleri yapılan incelemeler neticesinde mesken ve insanların ikametine mahsus
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diğer yerler yakınında kurulabilmektedir.
Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün
salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal
gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı
kullanma izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir.
Yıl içerisinde;
• İşyeri açılmak istenen 164 yapının arşiv kayıtları
incelenmiş ve imar durum raporları düzenlenmiştir.
• İmar mevzuatı açısından sakınca bulunmayan 288
gayrisıhhî müessese, 386 adet itfaiye soruşturması talebi ile İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerine
tetkik ettirilmiştir. Tetkik sonuçlarında belirtilen,
yangın açısından alınması gereken tedbirler işyeri
yetkililerine tebliğ edilerek, işyerlerinde bulunması
gereken yangın tedbirlerinin aldırılması sağlanmıştır.
• İlgili kanun ve yönetmelikteki kriterlere uygun
bulunan 139 gayrisıhhî müesseseye işyeri açma ve
çalışma ruhsatı tanzim edilmiştir.

DENETİM
FAALİYETLERİMİZ
Sıhhi Müessese Denetimleri
Özellikle gıda ile ilgili market, kasap, lokanta,
halkın yiyip içtiği ve gıda ihtiyacını giderdiği pastane vb. işyerleri, oluşturulan ekiplerle denetlenmiştir. Esnafımız insan sağlığı, çevre, yangın güvenliği
vb. konularda bilgilendirilmiş, eksiği görülen esnafımız ikaz edilmiş, kurallara aykırı davranan esnafa
da yasal işlem yapılmıştır.

• Hijyenik şartlara riayet etmemekte ısrar eden
3 işyerine de mühür fekki tanzim edilmiştir.
• Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen
toplam 1124 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.
İlçemizde bina altlarında ve mahalle aralarında
faaliyet gösteren oto galerisi işyerlerinin; oto galericiler sitesine taşınmaları hususunda işlemler
sonuçlandırılmış ve söz konusu esnafın oto galericiler sitesine taşınmaları sağlanmıştır.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence
Yeri Denetimleri
Ruhsatsız çalışan 32 işyerine yasal işlem yapılmış olup, bu işyerleri kontrol altında tutularak
faaliyet göstermesi engellenmiştir. Ruhsatsız faaliyet göstermekte ısrar eden 11 işyerine mühür
fekki tanzim edilmiştir.

Yıl içerisinde;
• Ruhsatsız faaliyet gösteren 1.540 işyerine, ruhsat
müracaatında bulunup ruhsat almaları için tebligat
yapılmıştır.
• Sağlık, yangın vb. tedbirleri yerine getirmeyip
ruhsatını almayan 215 işyeri hakkında da mühürleme işlemi yapılmıştır.
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• Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden 10
umuma açık istirahat ve eğlence yeri; 2559 sa-
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yılı kanunun 6/b-d maddelerine istinaden idari
işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk
edilmiştir.
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen
umuma açık istirahat ve eğlence yeri işyerleri
hakkında; 2005/9207 sayılı yönetmelik uyarınca mülk-i amirliğe bilgi verilmiştir.
• Denetimlerde terk-i ticaret ettiği tespit edilen
toplam 87 işyerinin ruhsat işlem dosyası yürürlükten kaldırılmıştır.

• İmar, sağlık, yangın, patlama, insan sağlığı vb.
tedbirleri yerine getirmeyip çalışma ruhsatını almayan 84 işyerine eksikliklerini giderip ruhsatlarını almaları için tebligat yapılmıştır.
• Denetlenen işyerlerinden çevre kirliliği, yangın,
patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı,
imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili
tedbirleri sağlamayan 1371 işyeri hakkında yasal
işlem başlatılmıştır.

• Belediyeye ait çay bahçelerinde uygulanacak
fiyat tarifeleri belirlenerek ilgililerine tebliğ edilmiş olup belirlenen fiyatlara, işletmecilerin uyup
uymadığı konusunda kontroller yapılmıştır.

• Mühürlü olduğu halde çalışmasına devam edip,
çevreyi kirletmekte ve toplum sağlığını tehlikeye
sokmakta ısrar eden 187 işyerine de mühür fekki
tanzim edilmiştir.

Gayrisıhhî Müesseselerin
Denetimleri

Gayrisıhhî işyerlerinde kullanılan cihaz, makine,
tesisat, basınçlı kap, kompresör, buhar jeneratörü, kaldırma ve iletme makinelerinin teknik periyodik muayenelerinin kontrolü yapılmıştır.

Özellikle yangın, patlama ve çevre kirliliği ile ilgili tehlike arz eden işyerleri oluşturulan ekiplerle
denetlenmiş ve sürekli kontrol altında tutulmuştur. İşyeri yetkilileri insan sağlığı, çevre, yangın
güvenliği vb. konularda bilgilendirilmiş, tehlike
arz eden işyeri yetkilileri ikaz edilerek, kurallara
aykırı davrananlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır.

• Belediyemiz sınırları içinde bulunan 2. ve 3. sınıf
gayrisıhhî müesseseler ile patlayıcı madde üreten
ve depolayan işyerlerinin tespiti yapılmıştır.
Yıl içerisinde;
• 4127 farklı işyerine 4355 denetim gerçekleştirilmiştir.
• Ruhsatsız faaliyet gösteren 407 işyerine ruhsat müracaatında bulunmaları için tebligat yapılmıştır.

• Tehlike arz eden işyerlerine yasal işlemler yapılmıştır.
• 3194 sayılı kanuna aykırı olarak, insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde monoray asansörü
bulunan işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler
yapılmıştır.
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• Çöl Akciğeri Hastalığı (Slikozis) olarak bilinen
tedavisi olmayan hastalığın yaygın olarak görüldüğü, hijyenik olmayan koşullarda ruhsatsız olarak faaliyette bulunan kot taşlama ve ağartma
atölyelerine yasal işlemler yapılmıştır.
• Denetimlerde 1671 işyerinin terk-i ticaret ettiği
anlaşılmış ve işlem dosyaları yürürlükten kaldırılmıştır.

Gayrisıhhi Müesseselere Yapılan İşlemler
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DİĞER FAALİYETLER
Esnaf Toplantıları
2011 yılında esnafın sorunları ve sorunların çözüm yolları konulu toplantılara devam edilmiştir.

• Gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı iş
yerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etkilere karşı insan sağlığının korunması,
çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas
edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygunluğunu temin etmek ve ettirmek için
gerekli denetimler yapılmış ve gıda üretimi için
uygun şartların sağlanması hususunda gerekli işlemler yapılmıştır.
Gayrisıhhi Müesseselere Yapılan İşlemler
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40. Madde
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6. Madde
Mühürleme
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Market sahipleri ve temsilcileri, bakkallar, kasap,
şarküteri ve bayan kuaförleri ile ayrı ayrı kahvaltılı toplantılar düzenlenmiştir.
Toplantılarda esnafın sorunları dinlenmiş, talep
ve şikâyetleri değerlendirilmiştir.
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ)
PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011
YILI
HEDEF

2011 YILI GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Denetlenen
gayrisıhhî işyeri
oranı

%50

%56

112

10.2.1. 2011 yılı
sonuna kadar
gayrisıhhî işyerleri içinde ruhsatlı
işyeri oranını
%14’e çıkarmak.

1

Ruhsatlı
gayrisıhhî işyeri
oranı

%14

%16,30

116,43

10.2.2. 2011 yılı
sonuna kadar
sıhhi işyerleri
içinde ruhsatlı
işyeri oranını
%85 düzeyinde
tutmak.

1

Ruhsatlı sıhhi
işyeri oranı

%85

%81,30

95,65

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS
HEDEFİ

NO

10. İlçe halkının
sağlık, esenlik ve
huzurunu korumak
amacıyla denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.1. Çağdaş yöntem
ve teknikler kullanarak işyerlerini
her yıl en az 1
kere denetime tabi
tutmak.

10.1.1. İlçedeki
gayrisıhhî işyerlerinin 2011 yılı
sonuna kadar en
az yarısını 1 kere
denetlemek.

10. İlçe halkının
sağlık, esenlik ve
huzurunu korumak
amacıyla denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.2. Ruhsatsız işyerlerinin
ruhsatlandırılması
çalışmalarını etkin
biçimde yürütmek.

10.İlçe halkının
sağlık, esenlik ve
huzurunu korumak
amacıyla denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.2. Ruhsatsız işyerlerinin
ruhsatlandırılması
çalışmalarını etkin
biçimde yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ
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Müdürlüğümüz faaliyetlerini sağlık işleri, veterinerlik işleri ve ilaçlama işleri olarak yürütmektedir.

Sağlık Yardımları

Adet

İlaç yardımı

36

Müdürlüğümüzün amacı, tecrübeli ve görevini
sahiplenen çalışanlarıyla, eldeki tüm imkânları
kullanarak, halk sağlığına en iyi şekilde hizmet
etmek, koruyucu önlemleri almak ve sağladığı
bilgiyle sosyal sağlıktaki kaliteyi en üst noktalara taşımaktır.

Hastane yardımı

95

Madde bağımlıları tedavisi

25

Bez-mama yardımı

916

İşitme cihazı temini

25

Gözlük yardımı

6

SAĞLIK İŞLERİ BİRİMİ
FAALİYETLERİ

Diğer medikal malzeme

74

Mekanizmalı yatak

13

Havalı yatak

3

Poliklinik
Belediyede çalışan memur ve işçi personelin birinci basamak sağlık hizmeti olan muayene, teşhis, tedavi ve gerektiğinde hastaneye sevk işlemleri sağlanmaktadır.
ADET
Memur personelin muayene ve tedavileri

1669

İşçi personelin muayene ve tedavileri

725

SGK emeklisinin muayene ve tedavileri

2922

Sağlık raporları

Memur personel rapor

245

İşçi personel rapor

25

Sünnet
Her yıl ilçemizdeki sağlık kuruluşlarıyla anlaşılarak, müdürlüğümüzde kayıtları yapılan çocuklarımızın sünnetleri, sağlıklı ortamlarda uzman
doktorlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sünnet

Kişi

Sünneti yaptırılan çocuk sayısı

3682

Cenaze İşlemleri
Cenaze muayene, defin, nakil ve nüfustan düşürülme işlemleri yürütülmektedir. Ölümü şüpheli
bulunanlar adli tabipliğe sevk edilmektedir.
Eski vefat olup halen nüfusta sağ gözükenlerin
nüfustan düşümüne dair nüfus işlemleri
Müdürlük kayıtlarında mevcut bilgi ve belgeler
doğrultusunda yapılmaktadır.
Cenaze İşlemleri

Kişi

Defnine izin verilen cenazeler

1016

Şehir dışına nakledilenler

25

Savcılığa sevk edilenler

6

Eğitim Çalışmaları
Sağlık Yardımları
Sosyal güvencesi olmayan mağdur vatandaşlarımızın acil sağlık ihtiyaçları encümen kararıyla
giderilmektedir.
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Koruyucu hekimlik kapsamında, toplum sağlığına, işyerlerinin hizmet kalitesine vb. yönelik
eğitim verilmekte, sağlık taramaları yapılmakta,
panel, seminer, broşür, kitapçıklar hazırlanarak
ilçe halkımıza doğru bilgilendirme yapılmaya çalışılmaktadır.
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• Meme CA,
• Doğum öncesi ve sonrası hazırlık,
• Rahim ağzı kanseri,
• Alkol ve madde bağımlılığı,
• Bel fıtığı,
• Diabetesmellitus,
• Obezite,
• Ergenlik konularında 8 ayrı eğitim semineri düzenlenmiştir.

VETERİNERLİK BİRİMİ
FAALİYETLERİ

5000 lise öğrencisine “Bağımlılık (alkol, sigara,
uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığı)” ile ilgili konferans düzenlenmiştir.

Ruhsatlandırma Çalışmaları
Sıhhi işyerlerinin ruhsatlarının verilmesinde
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü işbirliğiyle, komisyonda görev alıp sıhhi görüş
bildirilmekte, gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, işyerlerinin hijyen ve sağlık açısından
uygunluğu denetlenmekte, belirli periyotlarla
gıda üretimi, satışı ve depolanması ile ilgili olan
işyerlerinin sağlığa uygunluğunun devamının
kontrolü sağlanmaktadır.
Ruhsatlandırma Çalışmaları

Adet

Ruhsat verilmesi uygun görülen işyeri

79

Ruhsat verilmesi uygun görülmeyen işyeri

2

Ruhsat komisyonuna giren dosya

İlçemiz dâhilinde kapalı mekânlarda beslenen
sözde sahipli olup ancak hayvan sağlığı, refahı
yanında insan sağlığı açısından da ciddi tehdit
oluşturan hayvanlardan ve bakıcılarından
kaynaklanan şikâyetlere sebebiyet veren, “çevre
kirliliği, koku, korku, gürültü, ısırık” gibi unsurların
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

1278
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Sahipsiz sokak hayvanları toplanarak rehabilite
edilmekte (kısırlaştırılmakta, aşılanmakta), gerektiğinde tedavileri yapılmakta, barınmaları için
uygun ortam hazırlanarak kuduzla mücadele edilmektedir.
Sağlıklı hayvanların sahiplendirilmesine aracı
olunmakta, rutin muayeneleri ve aşıları yapılmaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız
aynı zamanda tedaviye muhtaç hayvanların tedavileri, ısırık vakalarında ısıran hayvanın kuduz
olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri
olarak hizmet vermektedir.

Barınağımızdaki kedi, köpek ve kanatlı hayvanların beslenmesi ekiplerce yemek fabrikalarından
toplanan yemek artıkları; hayvanseverlerimizin,
ziyarete gelen minik öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın gönüllü olarak temin ettiği kuru mamalar vb. ile sağlanmaktadır.

Tüm şikayetlerimiz adresinde incelenmekte,
şikayet sahibi vatandaşlarla şahsen görüşülmektedir.
Değerlendirilen Şikayetler

Veterinerlik Birimi Faaliyetleri
Muayene işlemi gerçekleştirilen hayvan sayısı

99

Kuduz aşısı yapılan sahipli hayvan sayısı

637

Kuduz aşısı yapılan sahipsiz hayvan sayısı

386

Sahiplendirilen hayvan sayısı

92

Kısırlaştırılan hayvan sayısı

310

Toplanan başıboş hayvan sayısı

363

Diğer aşı yapılan başıboş hayvan sayısı

660

Şikayet Sayısı

İlaçlama şikayeti

320

Köpek şikayeti

414

Kedi şikayeti

388

Kümes hayvanları şikayeti

121

Arı şikayeti

4

Büyükbaş kurbanlık hayvan şikayeti

7

İlçemizden ihraç edilen hayvan ve hayvansal
menşe’li ürünlerin nakilleri için düzenlenen belge
olan menşe-i şehadetnamesi, müdürlüğümüz
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tarafından verilmekte ve hayvanlardan insanlara
geçen (zoonoz) hastalıkların bulunmadığını ifade
etmektedir.
Verilen menşe-i şehadetname sayısı: 34
Kurban bayramında ilçeye getirilen hayvanların, kurban yönetmeliği ve 3285 sayılı HSZK’na
göre kesim öncesi ve sonrası muayeneleri
yapılmaktadır.
Kurbanlık alanlar belli aralıklarla dezenfekte
edilmektedir.
Ayrıca Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde
belirlenen 71 adet kurban kesim yeri olan kasaphane ve otoparklarda, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla birlikte toplamda 102
ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır.

Ekim ayı 15 ine kadar yapılması planlanan açık
alandaki ilaçlama çalışmalarının yanında, Belediye sınırlarımız içinde bulunan kendiliğinden
oluşan ya da insanlar tarafından oluşturulan su
birikintilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel mücadele çalışmaları da Belediyemiz Fen
İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’nce koordineli olarak
yürütülmüştür.
Bölgelerde bulunan;
• Altyapı çalışmaları sırasında açılan ve su ile
dolu olan kanalların kapatılması,
• Kontrolsüz kanalizasyon giderlerinin kapatılması,
• Kontrolsüz su giderlerinin azaltılması,
• Derelerin akıntı hızının (4 m/sn’nin üzerine çıkarılması) arttırılması,
• Gübreliklerin kaldırılması,
gibi birçok fiziksel önlemin alınması ve takipçisi
olmak başarının artması bakımından önemlidir.

İLAÇLAMA BİRİMİ
FAALİYETLERİ
Belediye sınırlarımız içerisinde bir haftada 20
adet pazar yeri kurulmaktadır. Vektör ekibimiz,
pazar kurulan günden bir sonraki gün pazar yerlerini rutin olarak ilaçlamış ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmüştür. Yıl boyunca 20 adet pazar yeri 581 kez ilaçlanmıştır. Haşerelerin üreme
ve gelişimini önleyerek, çevre ve halk sağlığını
koruma çalışmalarını özenle yürütmüştür.
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Yapılacak çalışmalarda başarılı olabilmek ve elde
edilen başarının devamını sağlayabilmek için tüm
toplumun bu zararlılar ve zararı hakkında, düzenlenen seminerler ve hazırlanıp dağıtılan broşürlerle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla
eğitim materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı,
okullarda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının
yapılması gerekir. Ayrıca yapılan mücadele, uygulanan teknikler ve kullanılan insektisitler hakkında halkın bilgilendirilmesi, başarının artması
bakımından önemlidir.

Sel, deprem gibi doğal afetlerden sonra salgın
hastalıkların ortaya çıkıp yayılmasını önlemek
amacıyla çevre kirliliği oluşmuş mekânların dezenfeksiyonu ve ilaçlaması yapılmaktadır.
22 mahallede, kanallara sıcak sisleme yapılmıştır.
22 mahallede, iki aşamada gerçekleştirilen “kışlak” çalışmasında toplamda 3010 adet rögar kapağından sisleme yapılmıştır.

Müdürlüğümüz, vektör olarak adlandırılan, tifo,
paratifo, sıtma, veba vb. enfeksiyöz hastalıkları
hayvanlara ve insanlara gerek kan yoluyla gerekse mekanik taşıyıcı olarak bulaştırabilen sivrisinek, karasinek, pire, bit, kene, hamamböceği ve
fare gibi haşere ve kemiricilerle, sistemli, belli bir
program dahilinde, üreme ve yayılma odaklarına
yönelik larva ve ergin mücadelesi yapmak
suretiyle halkın bu zararlılardan korunmasını
sağlamaktadır.
Kapalı alan ilaçlaması : 1072
Açık alan ilaçlaması : 1541

Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan çöp
konteynerleri, karasinek ve karasinek larvalarına
karşı ilaçlanmakta olup ayrıca dezenfeksiyon
çalışmaları da rutin olarak yapılmaktadır.
İlçemizde, yıl boyunca 9351 adet çöp konteyneri
ilaçlanmıştır.

İlçemizde bulunan okul, cami ve resmi dairelerin
su depolarının yılda iki kez olmak üzere dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
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Dezenfeksiyon Öncesi

Dezenfeksiyon Sonrası

Dezenfeksiyonu yapılan okulların, camilerin ve resmi dairelerin su depolarının sayısı: 172
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011 YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

9.3.1. Sosyal güvencesi olmadığı
için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların tamamının acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

1

Acil sağlık ihtiyacı
karşılananların
oranı

%100

%100

100

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

9.3.1. Sosyal güvencesi olmadığı
için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların tamamının acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

2

Yardım yapılan kişi
sayısı

500

4.817

963

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.3. Sosyal güvencesi olmadığı için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

9.3.1. Sosyal güvencesi olmadığı
için belediyeye yardım için başvuran vatandaşların tamamının acil
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak.

3

Kişi başına ortalama yardım
maliyeti (TL)

700

414

59

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.4. Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 6 eğitim seminerinin düzenlenmesini sağlamak.

9.4.1. Vatandaşların sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla 6
eğitim seminerinin düzenlenmesini
sağlamak.

1

Verilen eğitim
semineri sayısı

6

6

100

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.6. Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve
lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde
bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenlemek.

9.6.1. İlköğretim 6, 7, 8. sınıf
ve lise öğrencilerinin tümüne
sigara, alkol ve madde bağımlılığı
ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenlemek.

1

İlköğretim 6, 7,
8. sınıf ve lise
öğrencilerinin
toplam sayısı

67.000

5.000

7,46

9. Halk sağlığı ile ilgili
koruyucu, önleyici ve
denetleyici çalışmaları
etkin olarak yürütmek.

9.6. Her yıl ilköğretim 6, 7, 8. sınıf ve
lise öğrencilerine sigara, alkol ve madde
bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenlemek.

9.6.1. İlköğretim 6, 7, 8. sınıf
ve lise öğrencilerinin tümüne
sigara, alkol ve madde bağımlılığı
ile ilgili bilgilendirme semineri
düzenlemek.

2

Sigara, alkol ve
madde bağımlılığı
ile ilgili bilgilendirme semineri
verilen öğrenci
oranı

%100

%7,46

7,46

STRATEJİK AMAÇ
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me değerlendirme raporları
hazırlanmıştır.

2010 Yılı Faaliyet
Raporunun
Hazırlanması

STRATEJİK PLAN
FAALİYETLERİ
2012 Performans Programının
Hazırlanması
2010-2014 Stratejik Planının 2012 yılında gerçekleştirilmesi gereken uygulamalarının ilgili
tüm birimlerle görüşülerek belirlenmesi sağlanmıştır. Belirlenen uygulamaların mali boyutlarıyla ortaya konması ile 2012 Performans Programı
tamamlanmıştır. Bütçe çalışmalarına temel oluşturması amacıyla eylül ayında düzenlenen Bağcılar Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanması
sağlanmıştır.

2011 Performans Programının
İzleme Değerlendirmesinin
Yapılması
Belediye Meclisince onaylanan 2011 Yılı Performans Programının müdürlüklerdeki uygulamasının izleme değerlendirilmesi amacıyla 2011 yılı
için belirlenen performans gösterge cetvelleri
aylık olarak müdürlüklerden alınmış ve aylık izle-
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
41. maddesi gereği her yıl
faaliyet raporu hazırlanarak
kamuoyuna açıklanır. 2010
yılı faaliyet raporu ile ilgili
çalışmalar müdürlüğümüzce yürütülerek hazırlanan
2010 Faaliyet Raporu nisan
ayında düzenlenen Bağcılar
Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanmıştır. Onaylanan Faaliyet Raporu Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilmiş ve halka açıklanmıştır.

İÇ KONTROL
İdaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak amacıyla İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi oluşturulmuştur. Bu amaçla 23.06.2011 tarihli Başkanlık oluru ile tamamlanan rehber, iç kontrol
sisteminin organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü oluşturmaktadır.
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne göre İç Kontrol Standartları Şeması şekilde görüldüğü üzere beş bileşen ve bu bileşenlere ait on sekiz standart ile
tanımlanmıştır. Bu standartlara uygun olarak
kurumumuz eylem planı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve eylemlerin yü-
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İÇ KONTROL STANDARTLAR ŞEMASI

Kontrol Ortam
Standartları

Risk Değerlendirme
Standartları

Kontrol Faaliyetleri
Standartları

Bilgi ve İletişim
Standartları

İzleme
Standartları

Etik Değerler ve
Dürüstlükler

Risklerin Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi

Kontrol Sistemleri ve
Yönetimleri

Bilgi ve İletişim

İç Kontrolün
Değerlendirilmesi

Misyon Organizasyon
Yapısı ve Görevler

Planlama ve
Programlama

Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi

Raporlama

İç Denetim

Personelin Yeterliliği ve
Performansı

Görevler Ayrılığı

Kayıt ve Dosyalama
Sistemleri

Yetki Devri

Faaliyetlerin Sürekliliği

Hata Usulsüzlük
ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi

Bilgi Sistemleri
Kontrolleri

rütülmesine yardımcı faaliyetler Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Eylem Planı’nın birimlere yüklediği görev ve
sorumlulukların koordinasyonu, takibi ve raporlanması işlemleri Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmekte ve sonuçları İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

rütülmüştür.
Belge Yönetim Sistemi ile ilgili olarak 3’er saatlik
24 oturum düzenlenmiş, bu oturumlarda toplam
331 kişiye belge yönetim sistemi eğitimi verilmiştir.

BELGE YÖNETİM
SİSTEMİ
Belge Yönetim Sistemi oluşturularak kurum
içindeki evrak akışının dijital ortamdan yürütülerek kurum performansının arttırılması ve hizmet kapasitesinin en üst düzeye ulaştırılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin
Arttırılması Projesi (İSMEP) kapsamında aşağıdaki çalışmalar Plan ve Proje Müdürlüğü ve Bilgi
İşlem Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yü-

Dijital Arşiv
Geçmiş yıllara ait imar dosyalarının arşiv evraklarının taranması, indekslenmesi, Belge Yönetim
Sistemi altyapısına uygun olarak arşivlenmesi
sağlanmıştır. Ayrıca günlük olarak üretilen imar
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dosyalarının benzer şekilde taranıp indekslenerek arşivlenmesi işlemleri günü gününe yürütülmeye devam etmektedir.
Devam eden aşamalarda tüm birim arşivlerinin dijitalleştirilmesi ile birlikte, başvuruların dijital ortamda alınarak hizmet verme hızının arttırılması,
hizmet sürelerinin azaltılması ve evrak yoğunluğu
nedeni ile oluşan kâğıt ve mekân israfının önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır.

Müdürlüklerin Birim Personel ve
Görev Listesi
Müdürlüklerin yürüttüğü hizmetlerin hangi personel tarafından yürütüldüğü vekil personel ve imza
ile ilgili yetkileri belirlenerek Elektronik İmza ve
Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne altlık oluşturması sağlanmıştır. Bu faaliyetlerle personelin
uzaktan erişimi ile hizmetin sürekliliği sağlanması
amaçlanmaktadır.

Hizmet Envanterleri
Müdürlükler tarafından verilen hizmetlerin tamamı hizmet envanter tablosu üzerinde toplanarak
birimlerin yürüttüğü hizmetlerin detaylı olarak tanımlanması sağlanmıştır.

İş Akış Şemaları
Hizmet envanter tabloları temelinde Müdürlükler
tarafından verilen hizmetlere ait iş akış şemaları
çıkartılarak hizmet ve süreçlerin iyileştirilmesi için
altyapı hazırlanmıştır. İlerleyen aşamalarda hazırlanan bu şemalar üzerinden süreç analizleri yapılarak
bireysel performans ölçümü yapılması ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Müdürlüklerin hizmet envanterinin belirlenmesi ve
iş akış şemalarının hazırlanması hususunda 5’er
saatlik 78 oturum düzenlenmiştir. Bu oturumlarda
toplam 277 kişiyle bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

İNTERNET SİTESİ BAKIM
GÜNCELLEME
Belediyemiz kurumsal internet sitesi mart-nisan
aylarında yazılım ve tasarım alanındaki gelişmelere
göre yeniden yapılandırılmış ve nisan ayında hizmet
vermeye başlamıştır. Yerelnet’e 202 adet haber eklenmiş ve kurumsal internet sitemizde 2011 yılı içerisinde toplam 4.791 adet güncelleme yapılmıştır.
3 adet aylık e-bülten tasarımı hazırlanıp yayınlanmıştır.

2011 YILI GÜNCELLEME TABLOSU
Duyuru

Fen İşleri
Projeler

Fotoğraf

E-Dergi

Meclis
Gündem
ve Kararı

Toplam

4

2

21

-

2

4

505

33

2

-

3

205

1

4

459

40

-

-

-

-

-

20

5

279

80

91

43

6

-

17

9

2

5

540

15

93

105

58

6

1

10

15

1

3

367

23

23

138

127

6

5

-

3

15

2

4

403

10

7

4

50

73

31

6

-

1

76

4

-

281

38

25

10

27

117

113

53

-

-

-

67

-

7

457

EYLÜL

24

23

14

21

104

62

20

9

1

20

84

2

3

387

EKİM

17

29

18

11

66

44

49

6

1

-

-

5

4
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KASIM

12

21

14

9

92

102

143

9

3

-

22

6

4

437

ARALIK

22

21

17

14

81

64

104

4

5

-

90

-

4

426

Toplam

681

290

145

149

1137

955

614

57

13

75

583

45

47

4791

Güncelleme

Haber

İngilizce
Haber

TV
Haberi

Gazete
Küpürü

İnternet

OCAK

74

33

-

-

157

134

74

ŞUBAT

65

22

-

25

99

-

MART

119

35

-

-

60

NİSAN

244

24

19

-

MAYIS

14

23

23

HAZİRAN

33

24

TEMMUZ

19

AĞUSTOS

Aylar
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Banner
Etkinlikler
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Diğer bir bilgi kaynağı olan Bağcılar Belediyesi
Kültür Sanat Etkinlikleri Ajandası Portalı tamamlanmış ve eylül ayında yayına girmiştir.

Alexa Dünya Sıralamasındaki 2010 ve 2011 yılları
içindeki sıralama değişimi,

Dünya Sıralamasındaki Yerimiz
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Alexa Türkiye Sıralamasındaki 2010 ve 2011
yılları içindeki sıralama değişimi,
Türkiye Sıralamasındaki Yerimiz
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Bu sonuçlara göre, grafiklerde de görüldüğü üzere yenileme sonrasında yapılan faaliyetler sonucunda ziyaretçi ve ziyaret sayımız artmış ve
sıralamadaki yerimiz yükselmiştir.
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2010 ve 2011 yıllarındaki Google Aylık Tekil Ziyaretçi sayımızdaki değişiklikler
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İnternet sitemiz üzerinde yapılan bakım ve güncelleme çalışmalarının sonuçları, internet sitelerinin güncelleme sıklığı, ziyaretçi sayısı ve
bağlılığı gibi belirli ölçütlere göre dünya ve ülke
çapındaki sıralamasını veren saygın bir kuruluş
olan Alexa üzerinden takip edilmektedir.
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Ayrıca, Ramazan ayında Ramazan Çadırı’nda yapılan etkinlikler web sitemiz üzerinden 3G teknolojisi ile canlı olarak yayınlanmıştır.
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2010 ve 2011 yıllarındaki Google Günlük Tekil Ziyaretçi sayısındaki değişiklikler,
Ortalama Günlük Ziyaretçi Sayımız
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2010 ve 2011 yıllarındaki Aylık Ziyaret sayısındaki
değişiklikler,
Aylık Ziyaret Sayımız
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2010 ve 2011 yıllarındaki
sayısındaki değişiklikler,

Günlük

Ziyaret

Ortalama Günlük Ziyaret Sayımız

3.000

2.422

2.500

2.405

2.118
1.960

1.889

2.000

Ziyaret Sayısı

1.700
1.520
1.500

1.520

1.605

1.621

1.744

1.396

1.369
1.000

500

248

AR
AL
IK

KA
SIM

EK
İM

EY
LÜ
L

TE
MM
UZ
AĞ
US
TO
S

Nİ
SA
N

MA
RT

ŞU
BA
T

OC
AK

MA
YI
S
HA
ZİR
AN

20
10

AR
AL
IK

0

Zaman Göstergesi

KENTSEL ESTETİĞİ
GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
Bağcılar İlçesi Hudutları Dâhilinde Yer Alan
Muhtelif Yapıların Cephe Renovasyonu Projeleri
Tasarımı İçin Hizmet Alımı olarak yapılan ihale
kapsamında Bağcılar Caddesinde 38 binanın dış
cephe renovasyonu projelendirilmiştir.
Cephe renovasyon projesi kapsamında İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünden bina durum tespiti çalışmalarında imar durumu raporu hazırlanmış ve
İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile koordinasyon
sağlanarak Bağcılar Caddesi renovasyon projesi ve prestij yol projeleri kapsamında çalışmalar
devam etmektedir.
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RAPORU
Önceki Hali

Projenin Tasarım Rölevesi

Projenin 3D Tasarımı
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Müdürlüğümüz; Yazı İşleri Birimi, Encümen Birimi, Meclis Birimi, Genel Evrak Birimi, Evlendirme
Birimi ve Kurum Arşivi olmak üzere altı birimden
ibaret olup aşağıdaki görevleri ifa etmektedir:
Belediye Meclisi her ayın pazartesi ile başlayan
ilk haftasında olmak üzere yılda 11 ay, Belediye
Encümeni salı ve perşembe günleri olmak üzere
haftada iki kez toplanır.
Belediye Meclisi ve Encümeni’nde görüşülmesi
talebiyle gelen dosyalar doğrultusunda Belediye
Başkanı adına, Meclis ve Encümen gündemi hazırlanır, Meclis gündemi ve eklerinin meclis üyelerine ulaştırılması; zabıta, faks, telefon, posta
ve internet vasıtasıyla yapılır.
Yazı İşleri Müdürü, 5393 sayılı Kanunun 33. maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirmesi ile Encümen toplantılarına katılır.
Meclis ve Encümen toplantılarında görüşülen konulara ait kararlar, yazımı yapıldıktan sonra, dosyaları ile birlikte ilgili birimlere sevk edilir. Kesinleşen meclis kararları, onaylanmak üzere mülki
amire gönderilir ve arşivlenmesi sağlanır. Meclis
ile ilgili işlemlerin sonuçları ve toplantı tarihleri
Belediye Başkanlığının web sitesinde yayımlanarak, kamuoyunun bilgilenmesi sağlanır.
Müdürlüğümüz Kalem Bürosunda, kurum içi ve
kurum dışından gelen evrakların kaydı yapılır,
yazışmalar takip edilerek arşivlenir.
Müdürlük bütçe işlemleri yapılır.
Taşınır mal kayıtlarını tutulur. Talep ve temin
işlemleri yürütülerek kontrolleri yapılır. Kullanılmaz duruma gelen demirbaş malzemelerin heke
ayırma işlemleri yapılır.
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun gereği, müracaat
eden asker ailelerinin müracaatı alınarak, yapılan araştırma sonucunda, yardıma muhtaç olanlara, Encümence karar alınmak suretiyle maaş
bağlanması ve banka aracılığı ile maaş ödenmesi
sağlanır.
Genel Evrak birimi vasıtasıyla; Başkanlığımıza
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gelen tüm evrakların, kurum içi sevki yapılır, kurum dışına giden evrakların da gerek kurye, gerekse posta yoluyla ilgili yerlere ulaşımı sağlanır.
Evlendirme Birimimizde; Türk Medeni Kanunu
gereğince, Belediyemize evlenmek için müracaat
eden çiftlerin nikâhları, yasaların verdiği yetkiye
dayanılarak, Belediye Başkanımız veya Belediye Başkanımız adına evlendirme memurlarımız
tarafından kıyılır ve bununla ilgili olarak gerekli
yerlerle yazışmalar yapılır. 		

MECLİS BÜROSU
FAALİYETLERİ
Belediye Meclisi, periyodik olarak, (tatil olarak
belirlediği ay hariç) her ay toplanmıştır.
Gündemin Hazırlanması: Birimlerden Belediye
Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye Başkanı adına meclis
gündemi hazırlanmıştır.
Gündemin Duyurulması: Her toplantı öncesinde,
hazırlanan gündem ile toplantı tarihi ve saatini
içeren bilgi, meclis üyelerine ulaştırılmış, kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak amacıyla, internet ortamında yayınlanmış ve meclis toplantı
salonu girişinde bulunan ilan tahtasına asılmak
suretiyle ilan edilmiştir.
Mülki Amire Bilgi Verilmesi: Toplantı gündemi;
yer, tarih ve saati, hiçbir aksama yaşanmadan,
her ay meclis toplantısı öncesinde bir yazıyla
mülki amire bildirilmiştir.
İhtisas Komisyonuna Havale Edilen Dosyaların
İlgili Komisyonuna Sevki: Toplantı gerçekleştikten sonra ihtisas komisyonlarına havale edilen
dosyalar, ilgili komisyona gönderilmiş ve yasal
süresi içinde cevap verilmesi sağlanmış olup, bir
sonraki meclis toplantısında konunun görüşülmesi için gündeme alınmıştır.
Kararların Yazılması ve Onaya Gönderilmesi:
Toplantıda alınan kararlar yazıldıktan sonra, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanın-

2011 FAALiYET
RAPORU
daki üyelere de imzalatılıp, ilgili birimlere sevk
edilmiş, ayrıca; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında olan (bütçe, imar ve cadde, sokak, meydan isimlerinin verilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili) kararlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına, bunun dışındaki
kararlar ise Mülki Amir’e, ilgili kanun maddesi
gereğince yedi gün içinde, dayanak belgeleri ile
birlikte gönderilmiştir.
Karar Özetleri ve Bir Sonraki Toplantı ile İlgili Duyuru: Toplantıda alınan kararların özetleri,
toplantı tutanağı ve toplantının hangi tarih ve saatte yapılacağı, her ay yapılan toplantı sonrasın-

da aksatılmadan, internet ortamında yayımlanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Huzur Hakkı Puantaj Listesi: Meclis üyeleri ve
İhtisas Komisyonlarına ait imza defterlerinin
imza kontrolleri yapılmış, toplantıya katılanların
huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listeleri
her ay, üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
gönderilmiştir.
Dosyaların Arşivlenmesi: Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemler SDP’ye uygun bir şekilde dosyalanarak arşivlenmesi sağlanmıştır.
Üye Özlük İşlemleri: Meclis üyelerinin özlük iş
lemleri takip edilmiş ve arşivlemesi yapılmıştır.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI
GÜNDEM

OLAĞAN

OLAĞAN ÜSTÜ

KOM. GİDEN

ÇÖZÜLEN
KASET

YAZILI ÖNERGE

KARAR SAYISI

Ocak

32

2

-

15

2

-

17

Şubat

25

2

-

12

2

-

13

Mart

25

2

-

10

2

6

9

Nisan

28

2

1

9

3

-

18

Mayıs

19

2

-

10

2

-

9

Haziran

24

2

-

11

2

-

13

Temmuz

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Ağustos

25

2

-

13

2

1

12

Eylül

18

2

-

8

2

-

10

Ekim

16

2

-

7

2

-

9

Kasım

17

2

-

8

2

2

9

Aralık

30

2

-

14

2

1

16

TOPLAM

259

22

1

117

23

10

135

AYLAR

ENCÜMEN BÜROSU
FAALİYETLERİ

Encümen Kararları Hakkında Yapılan İşlemler:

Belediye Encümeni yılın her haftası iki gün

pılarak; bilgisayar ortamında, encümende alınan

periyodik olarak toplanmıştır.

kararlar doğrultusunda yazımı yapıldıktan sonra

Gündemin Hazırlanması: Belediye Başkanı adına, Belediye Encümeni’nde görüşülmesi için havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen
gündemi hazırlanarak, encümen üyelerine ulaş-

Encümen toplantısında görüşülen konular; Encümen defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kayıtları ya-

zimmetle, ilgili birimlerine ulaştırılmıştır.
Huzur Hakkı Puantaj Listesi: Encümen üyelerinin huzur hakkı için puantaj cetveli hazırlanarak,
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

ması sağlanmıştır.
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Dosyaların Arşivlenmesi: Alının ençümen kararları, ait olduğu yazışma suretleriyle birlikte kurum arşivinde muhafazası yapılmıştır.
ENCÜMEN TOPLANTILARI
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

GÜNDEM SAYISI

YAZILAN KARAR

363
395
526
513
555
525
455
421
325
331
302
413

363
395
526
513
555
525
455
421
325
331
302
413

TOPLANTI
SAYISI
8
8
10
8
8
9
8
8
8
8
8
9

5.124

5.124

100

MÜDÜRLÜK
KALEM BÜROSU
FAALİYETLERİ
Evrak Kayıt İşlemleri: Müdürlüğe gelen-giden
bütün evrakların, Yazı İşleri Müdürü tarafından
havalesi yapıldıktan sonra elektronik ortamda
kayda alınmış, havale edilen her yazının ilgili
personele yönlendirilerek, cevabının verilmesi
gereken yazıların günü geçirilmeksizin cevap
verilmesi sağlandıktan sonra arşivlemesi yapılmıştır.
Müdürlük personelinin sağlık, izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışması yapıldıktan sonra arşivlemesi yapılmıştır.
E-Mail: Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailler her gün kontrol edilerek zamanında cevap
verilmesi sağlanmıştır.
Faaliyet Raporları: Hem aylık, hem haftalık
olarak, Müdürlüğün tüm birimlerine ait faaliyetleri içeren rapor, yine her hafta bir sonraki
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haftanın çalışma planı tertip edilerek ilgili birimlere ulaştırılmıştır.
Yönetmelik ve Genelgeler: Belediye Başkanlığına gelen yönetmelik ve genelgelerin ilgili yerlere ulaşması sağlandıktan sonra arşivlemesi
yapılmıştır.
Dergiler: Belediye Başkanlığına gelen yararlı
dergilerin abonelik işlemleri yapılıp, ilgili yerlerine ulaşması sağlandıktan sonra arşivlemesi
yapılmıştır.
Taşınır Mal Kayıtları:
Taşınır Konsolide Yetkilisi tarafından;
Taşınır yönetim sorumlusu olarak, taşınır eşyanın kontrolü yapılıp, miadı dolan demirbaşların
da heke ayrılması için gerekli yerlerle yazışma
yapılmıştır, Taşınır Konsolide Görevlisine (Ayniyat Saymanı) bildirilerek, taşınır mal kayıtlarından düşürülmesi sağlanmıştır.
Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır
mal hesabı tutularak ilgili bürolardaki demirbaş cetvelleri kontrol edilip güncel duruma
getirilmiş ve taşınır mal kayıtları kontrol edilmek suretiyle yıl sonu Sayım Tutanağı, Sayım
ve Döküm Cetveli hazırlanmış, Harcama Birimi
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli de Taşınır Konsolide Yetkilisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe
Yetkilisince imzalanarak her üç cetvel, İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Bütçe Hazırlanması: Müdürlük bütçe teklifi hazırlanarak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Asker Aile Yardımı: 4109 sayılı Kanun gereği
Asker Aile Yardımı verilecek olan asker ailelerinden, Belediye Encümenince yardım almak
için durumu uygun görülenlere, 2011 yılı içinde
-asker terhis olana dek- her ay bankaya talimat verilerek düzenli bir şekilde maaş yardımı
ödenmiştir.
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AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

MÜRACAAT
115
100
117
157
94
54
124
73
39
74
89
54
1.090

ASKER AİLESİ MAAŞI
MAAŞ BAĞLANAN KİŞİ
44
41
62
46
34
28
46
32
22
17
39
44
455

•

Maaş Başvurusu: Başvuru için gerekli evraklar tamamlanarak başvuru dosyaları hazırlanmış ve kayda alınmış, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde rutin olarak bu işlemler
devam etmiştir.

•

Zabıta Araştırması: Talep kaydı yapılan başvuru sahiplerinin hane ekonomik durumu hakkındaki araştırmalar, Zabıta Müdürlüğü’ne
gönderilen Araştırma Formları doğrultusunda, her başvuru sahibi için ayrı ayrı olmak
üzere, zabıta ekiplerince yapılmıştır.

•

•

•

Dosyanın Encümene Sevki: Araştırmayı yapan zabıta ekiplerince tutulan raporlar derhal incelenip, dosyası Encümen’e sevk edilerek, o ay içerisinde olumlu ya da olumsuz
karar verilmesi sağlanmıştır.
Yardımla ilgili Kararların Arşivlenmesi: Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar
SDP’ye uygun olarak, kabul – red ayrı olmak
üzere arşivlenir.
Bordronun Hazırlanması ve Maaş Dağıtımı:
2011 yılı içinde hakkında kabul kararı verilen
başvuru sahiplerinden maaşa uygun görülenleri içeren liste, ilgili bankaya gönderilip, kişiler hakkında hesap açılması talep edilmiştir.
Hesap açılan kişiler hakkında yeni bir liste
çıkarılarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bir
üst yazı ile gönderilip, hesap transferi yapılması sağlanmıştır. Bu süreçte hak sahipleri

MAAŞ ÖDENEN KİŞİ
455
503
539
579
562
595
507
520
548
466
475
499

telefon yanıt sisteminden aldıkları sonuç bilgisi doğrultusunda Müdürlüğümüze gelerek
ilgili personel tarafından, maaş almaları için
ilgili bankaya yönlendirilmişlerdir. Sonuç olarak her ay vatandaşlarımızın, maaşlarını düzenli olarak bankadan almaları sağlanmıştır.
•

Askerlik Durumu ve Terhis Olanlar Hakkında Yapılan İşlemler: Muhtemel terhis tarihleri gelen askerlerin terhis durumları Askerlik
Şubesi ile müşterek yapılan çalışma ile incelenmiş, bu incelemeye göre askerlik görevi
sona erdiği kesinleşen askerlerle ilgili olarak
yakınlarının maaş ödemeleri sonlandırılmıştır.
AYLAR
OCAK

YAZI İŞLERİ EVRAK KAYITLARI
GELEN
EVRAK
DİLEKÇE
276
117

GİDEN
292

ŞUBAT

239

99

232

MART

342

126

314

NİSAN

346

158

354

MAYIS

190

91

243

HAZİRAN

214

58

187

TEMMUZ

245

123

283

AĞUSTOS

258

77

224

EYLÜL

147

40

142

EKİM

146

73

164

KASIM

230

91

207

ARALIK
TOPLAM
GENEL TOPLAM

241

53

235

2874

1106

2877
2.877

3.980
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GENEL EVRAK BÜROSU
FAALİYETLERİ
Kurum İçi Evrak Sevki: Belediye Başkanlığına
dış kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse
kurye aracılığı ile gelmiş olan evraklar, Yazı İşleri
Müdürüne sunularak, Müdür tarafından sevkinin
yapılması sağlanmış, bilgisayar ortamında kaydı
yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmetle dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Kurum Dışı Evrak Sevki: İç birimlerden dış kurum ve kişilere gönderilmek üzere gelen yazıların
ve posta evraklarının çıkış kayıtları her iş günü
yapılıp, kurye vasıtasıyla yasal süresi içerisinde
ilgililerine ulaştırılmıştır.

AYLAR
OCAK

GENEL EVRAK KAYITLARI
GELEN
EVRAK
DİLEKÇE
1.248
3.483

GİDEN
EVRAK
POSTA
625
308

ŞUBAT

1.310

2.674

493

277

MART

1.349

3.286

756

345

NİSAN

1.621

3.402

633

303

MAYIS

1.392

3.472

652

330

HAZİRAN

1.281

3.387

598

253

TEMMUZ

1.100

2.640

509

312

AĞUSTOS

1.196

2.505

553

204

EYLÜL

938

2.495

445

355

EKİM

1.116

2.557

583

621

KASIM

1.205

2.473

493

349

ARALIK

1.411

3.279

566

327

15.167

35.653

6.906

3.984

TOPLAM
GENEL
TOPLAM

50.820

10.890

EVLENDİRME BÜROSU
FAALİYETLERİ
Başvuru ve Kayıt: Resmi nikâh kıymak isteyen
başvuru sahiplerinin müracaat evrakları kabul
edilmiş, tamamlanan evraklara istinaden kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenmiş,

256

inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel
bulunmayan müracaat sahiplerinin talepleri kabul edilerek, nikâh tarihi belirlenmiştir.
Uluslararası Aile Cüzdanı: Nikâh işlemleri için
gerekli olan kıymetli evrakların (Uluslararası Aile
Cüzdanı) Mal Müdürlüğü’nden alımı aksaklığa
meydan verilmeden gerçekleştirilmiş, Resmi Evrak defterine seri numarasına göre kaydı yapılmıştır.
Nüfus Müdürlüğü ve Diğer Kurumlar İle Yazışma - İzinname: Yapılan tüm nikâh akitleri, nüfus
kütüğüne işlenmeleri için Nüfus Müdürlüğü’ne
gönderilmiştir. Ayrıca diğer belediyelerin evlendirme birimlerinden gelen izinnameler doğrultusunda işlem yapılmış, evlilik işlemleri kabul edilen ve nikâhlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen
çiftlere de izinname hazırlanmıştır. Bunun yanında, bilgi ve belge talep eden kurumlarla gerekli
yazışmalar yapılmıştır.
Web Yayını: Nikâh işlemleri için istenen evraklar,
kıyılan nikahların görüntüleri ve nikâh akdinin kıyılma saatleri de Bağcılar Belediye Başkanlığı’nın
resmi internet sayfasından yayımı yapılarak, ilgilenenlerin bilgilendirilmesine devam edilmiştir.
Arşivleme: Nikâh işlemleri ile ilgili tüm evrakların düzenli bir biçimde arşivlemesi yapılmıştır.
EVLENDİRME ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ
MÜRACAAT

AKİT

GELEN
İZİNNAME

GİDEN
İZİNNAME

İPTAL

OCAK

675

330

34

53

-

ŞUBAT

556

335

39

40

2

MART

711

426

44

72

1

AYLAR

NİSAN

621

591

48

69

1

MAYIS

598

605

49

60

2

HAZİRAN

579

582

48

84

6

TEMMUZ

536

544

32

53

5

AĞUSTOS

443

274

34

41

2

EYLÜL

560

572

26

54

2

EKİM

566

596

19

32

2

KASIM

359

527

15

27

5

ARALIK

320

438

5

27

3

TOPLAM

6.524

5.820

393

612

31
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RAPORU

KURUM ARŞİVİ
FAALİYETLERİ

zimmetle verilmiştir. Arşive yapılan iadeler aynı
şekilde geri alınıp yerlerine konmuştur.

Arşivleme-İmha: Birimlerden arşivlenmek üzere gönderilmiş olan belgeler devralınmış, tasnif
edilerek yerleştirilmiş, saklama süresi dolanların
imha işlemleri gerçekleştirilmiştir.
İstenen Dosyalar Hakkındaki İşlem: Kurum arşivinden birimlerce istenen dosyalar isteklilere

SDP’ye Uygunluk: Arşiv konusunda oluşturulan
standartlar ile mevzuat takip edilerek, arşiv kodlarını tespit etmek suretiyle kurum içinde ilgili
birimlere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Düzenleme ve Bakım: Arşiv depolarının düzeni
konusunda gereken gayret ve dikkat gösterilmiş,
malzemelerin bakım ve restorasyonlarına dikkat
edilmiştir.

KURUM ARŞİVİ BİLGİLERİ
İŞİN AİT OLDUĞU ZAMAN ARALIĞI
OCAK
03.01.2011

- 30.01.2011
ŞUBAT

31.01.2011

- 27.02.2011
MART

28.02.2011

- 03.04.2011
NİSAN

04.04.2011

- 01.05.2011
MAYIS

02.05.2011

- 05.06.2011
HAZİRAN

06.06.2011

- 03.07.2011
TEMMUZ

04.07.2011

- 31.07.2011
AĞUSTOS

01.08.2011

- 04.09.2011
EYLÜL

05.09.2011

- 02.10.2011
EKİM

03.10.2011

- 30.10.2011
KASIM

31.10.2011

- 04.12.2011
ARALIK

05.12.2011

- 01.01.2012
TOPLAM

İLGİLİ BİRİMLERİN DOSYA
TALEBİ

İŞLEME KONULAN TALEPLER

ARŞİVE İADE EDİLEN DOSYA

EKSPER ÇIKARTILAN

2.815

3.015

2.785

242

2.353

2.420

2.170

291

3.280

3.240

3.090

370

2.585

2.330

2.085

330

2.780

2.645

2.500

406

2.500

2.320

2.110

350

2.067

1.940

1.825

285

2.300

2.410

2.220

202

1.995

1.700

1.640

276

2.550

2.350

2.150

296

2.650

2.420

2.220

232

2.260

2.070

1.890

232

30.135

28.860

26.685

3.512

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS
HEDEFİ

18. Hukuk ve yazışma
alanında iletişimi ve bilgi
paylaşımını geliştirmek.

18.1. 2010 yılı sonuna
kadar bütün birimlerin yazışmalarını
Standart Dosya Planına göre yapmalarını
sağlamak.

18.1.1. 2011 yılı
sonuna kadar
bütün birimlerin
yazışmalarını Standart Dosya Planına
göre yapmalarını
sağlamak.

NO

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2011
YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ (%)

1

Yazışmalarını
Standart Dosya
Planına göre
yapan birim
oranı

%100

%100

100
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EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
Müdürlüğümüze, kurum içi müdürlüklerden, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından, ilçemizde yaşayan vatandaşlardan 8.372 adet evrak gelmiş ve
sonuçlandırılmıştır.

1807

1815

1800

1636

1600

1345

1400
1200

769

800

469

TEBLİGATLAR

ASKER AİLESİ

E-MAİL

DİLEKÇE

172

ENCÜMEN KARARI

UMUMA AÇIK MÜHÜRLEME

GAYRİ SIHHİ MÜHÜRLEME

SIHHİ MÜHÜRLEME

AÇIK ZABIT

0

414

238

ZABIT VARAKASI

152

200

MÜHÜR FEKKİ

400

473

İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI

600

Müdürlüğümüzden; belediyemiz birimlerine, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza
toplam 9.998 adet evrak işlem görmüştür.
Müdürlüğümüze bildirilen 769 adet dilekçe, 1.345
adet e-posta ve 2.410 adet telefon müracaatı de-
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Sıhhi Mühürleme

Gayrisıhhî Mühürleme

994

1000

MÜHÜRLEME İŞLEMLERİ
3572 sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinin 6.– 13.
maddesine istinaden ruhsatsız faaliyet gösteren
1.678 adet sıhhi müesseseye gerekli yasal işlemler yapılarak faaliyetlerine son verilmiştir.

İşlem Gören Evrak Bilgileri
2000

ğerlendirilerek gerekli işlemleri yapılmış, ilgililerine bilgi verilmiştir.

5393 sayılı Kanunun 15/b-l maddesine istinaden
ruhsatsız faaliyet gösteren 1611 adet gayrisıhhî
işyerleri hakkında yasal işlemler yapılarak faaliyetlerine son verilmiştir.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA
SEVK İŞLEMLERİ
5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Kanunu, 2005/9207 sayılı
İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğine göre ve
1608 sayılı Kanun ile yapılan mühürlemeler sonucu mührü fek eden 238 işyeri ilgilisi hakkında
Mühür Fekk-i tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

2011 FAALiYET
RAPORU
CEZAİ İŞLEM UYGULAMALARI

BÖLGEMİZDEKİ YIKIMLAR

1608 Sayılı Ceza Zabtı

3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan 212 adet yıkım
çalışmasında gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü ile
ortak çalışma yapılarak Zabıta Ekiplerince refakat
edilmiştir.

Belediye emir ve yasaklarına riayet etmeyen
çeşitli işyerleri ilgilileri hakkında 469 adet ceza
zabtı tanzim edilerek Belediye Encümenine sevk
edilmiş, emir ve yasaklara riayet etmeyen işyerleri hakkında çıkan kararlar tebliğ edilerek uygulanmıştır.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 34 adet
dilencilik, 3 adet gürültü (yüksek sesle yayın yapmak), 47 adet işgaliye, 26 adet çevreyi kirletme,
48 adet izinsiz afiş asma olmak üzere toplam 158
adet ceza zaptı tanzim edilmiştir.

Yıkılmadan Önce

Herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden gerekli tahliye işlemleri yapılarak yıkımlar gerçekleştirilmiştir.
775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre bölgemiz
dâhilinde bulunan, görüntü ve çevre kirliliğine sebep
olan baraka, kömürlük ve çeşitli müştemilatların yıkım çalışması yapılmıştır.

YıkımYapılırken

4207 Sayılı Tütün Mamulleri Kanunu
İlçemizde Kaymakamlık Makamı tarafından kurulan
tütün kontrol ekibine personel görevlendirilerek
müşterek denetimlerin yapılması sağlanmıştır.

Yıkım Sonrası

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ
DENETİMLERİ

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre
bölgemizde bulunan kaçak sigaralar toplatılarak
Emniyet ile müşterek çalışma yapılmıştır.

4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
Bölgemiz genelinde yaptığımız denetimler sonucunda 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununun
12. maddesine muhalefet eden 82 işyeri ilgilisine
yasal işlem yapılması için evrak tanzim edilerek
Kaymakamlık Makamına sevk edilmiştir.
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•

•

•

İlçemizde faaliyet gösteren 504 adet kahvehane, 194 adet internet kafe, 69 adet düğün
salonu denetlenmiştir.
Ruhsatsız faaliyet gösteren 20 adet internet
kafe, 67 adet kahvehane, 36 adet düğün salonu mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiştir.
Mühürlü olduğu halde faaliyetine devam eden
30 adet düğün salonu, 6 adet internet kafe, 8
adet kahvehane ilgilisi hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

mızın huzur ve sükûn içinde alışveriş yapmalarını
sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
•

Vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmeleri için tezgâh aralarındaki mesafeler
ayarlanarak uygun hale getirilmiştir.

•

Seyyar ekiplerin de yardımı ile pazar ortalarında ve civarında uygunsuz satış yapan ve
vatandaşlarımızın rahat alışveriş yapmasına
engel olan seyyar satıcılara müsaade edilmemiştir.

•

Pazarlarda yönetmeliğe aykırı olarak açıkta
gıda satışına izin verilmemiş, pazar esnafının
Belediye kanun ve yönetmeliklerine uymaları
sağlanmıştır.

•

Kanun ve yönetmeliklere uymayan pazar esnafı hakkında tutulan 1608 sayılı Kanuna göre
işlemlerde Encümen Kararı ile 52 adet kapama
kararı uygulanmıştır.

•

Pazarlarımızdan 2005 yılında kaldırdığımız
balıkçı tezgâhlarının 2011 yılında da kurulmasına müsaade edilmemiştir.

•

Pazarlarda faaliyet gösteren esnaflarımıza ait
tartı ve ölçü aletlerinin periyodik ve yıllık muayenelerinin yapılması sağlanmıştır.

•

Pazarlarda açıkta gıda satışına müsaade edilmemiştir.

•

Bölgemiz Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulan semt
pazarımız Hürriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi ile Akgün Sokak kesişiminde Başkanlığımız tarafından yaptırılan modern sabit pazar
yerine taşınmıştır.

TRAFİK EKİBİ

Bölgemiz genelinde yapılan yol ve asfalt çalışmalarında, tretuvarı işgal eden ve görüntü kirliliği yaratan araçlar ekiplerimiz tarafından kaldırılmaktadır.
Belediye ekiplerimizin çalışmalarını engelleyen
araçlar ile uygunsuz park ederek, araçların ve
yayaların geçişini engelleyen araçlar, görevli trafik ekibimiz tarafından kaldırılmıştır. Bölgemizde
bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan, tinerci ve
bağımlılar tarafından mekân olarak kullanılan 23
adet hurda araç gerekli tebligatlar yapılarak ilgililerince kaldırılmıştır.

PAZARLAR
İlçemizde kurulan 20 adet semt pazarına halkı-
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ÇEVRE İLE İLGİLİ FAALİYETLER
•

Bölgemiz dâhilinde moloz ve hafriyat dökülmesi muhtemel olan yerlerin gece ve gündüz
nöbetçi ekipler tarafından 24 saat boyunca
kontrolleri yapılmıştır. Emir ve yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanuna göre
yasal işlemler yapılmıştır.

•

İmar ve Şehircilik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile irtibat halinde çalışılarak bölge sınırları
içerisinde kaçak kazı ve hafriyatlara da kesinlikle müsaade edilmemiştir.

•

İSKİ-İGDAŞ-BEDAŞ ile vatandaşlarımızın bölge genelinde yapmış oldukları kazı, inşaat, tamir ve onarım çalışmaları esnasında, çevreyi
kirletmemeleri ve vatandaşları rahatsız etmemeleri konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

•

Bağcılar Belediye Başkanlığı Afiş Platformu
Kullanma Yönetmeliği’ne aykırı olarak ilçemizin çeşitli yerlerine asılan kent estetiğini bozan afişler toplatılmış, ilgilileri hakkında 5326
sayılı Kabahatler Kanununa göre 49 adet işlem yapılmıştır.

•

Bölgemiz genelinde bir bölgede (Soğuksu Caddesi altı mevkii) kurban satışına müsaade edilmiştir.

•

Kurban satış yerleri için kayıtlar alınmış ve
Soğuksu mevkiinde toplam olarak 34 adet yer
tahsis edilmiştir.

•

Bölgemizde toplam olarak 780 adet büyükbaş
hayvan, 420 adet küçükbaş hayvan satışı yapılmıştır.

•

Hijyenik şartlarda kurban kesimlerinin yapılması için bölgemiz genelinde 1 adet kurban kesim yeri yapılmıştır. Ayrıca cadde, sokak, boş
arsa ve meydanlarda Emniyet Müdürlüğü ile
beraber ortak çalışma yapılarak kurban kesimine müsaade edilmemiştir.

KURBAN ORGANİZASYONU
•

Belediye Başkanlığımız tarafından kurban hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla
ilgili birimlerden müteşekkil Kurban Hizmetleri Komisyonu oluşturulmuştur.

İŞYERİ DENETİMLERİ
22 mahallede bulunan tüm gıda üretim ve satış
yerleri yılda en az bir kez veteriner hekimlerle birlikte zabıta ekiplerimiz tarafından denetlenmiştir.
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Eksik belgeleri bulunan işyerleri hakkında gerekli
işlemler yapılmıştır.

tarife asmayarak standartlara uymayan 15
adet işyerine işlem yapılarak Kaymakamlık
Makamına gönderilmiştir.
•

Ruhsatsız faaliyet gösteren 1.807 adet işyerine zabıt tanzim edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Bölgemizde bulunan okulların kantinleri denetlenmiş, ruhsatsız faaliyet gösteren ilgililer
hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kantinlerde Gıda Üretim Belgesi olmayan ürünlerin
satılmasına müsaade edilmemiştir. Kantin
işleticilerinin sağlık muayene cüzdanları almaları ve yılda iki kez sağlık muayene taramasından geçmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin hijyenik şartlarda hizmet alabilmeleri
için kantin yetkililerine gerekli tedbirler aldırılmış, ayrıca okullarımızın etrafında bulunan,
kırtasiye, bakkal, büfe vb. işyerlerinin tamamı denetlenmiştir.

•

Bölgemizde bulunan internet salonlarının gerek zabıta ekiplerimiz, gerekse Kaymakamlık İnternet Salonları Denetleme Komisyonu
marifeti ile denetimleri yapılmıştır. Filtre
programı kullanmaları, yaş sınırına uymaları,
açma kapama saatlerine riayet etmeleri vb.
konularda mevzuata uygun faaliyet göstermeleri sağlanmıştır. Uygun şartları taşımayan 7 adet internet kafe mühürlenmiştir.

Hafta tatili ruhsatı bulunmayan işyerlerinin
pazar günleri çalışmalarına müsaade edilmemiş, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na muhalefet eden 7 esnaf hakkında zabıt tanzim
edilmiştir.

İZİNSİZ KURULAN GSM VERİCİ
İSTASYONLARI VE TOTEMLER

Bölgemiz genelinde toplam 10.544 adet sıhhi müessese kontrol edilmiştir.
•

•

•

Mühürlendiği halde faaliyetine devam eden
6 adet internet kafeye mühür fekk-i tanzim
edilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

•

Bölgemizde bulunan kuruyemiş ve tekel bayileri 19.00–22.00 saatleri arasında denetlenmiş olup, mevzuata aykırı olarak açıkta içki
satışı yapan 25 adet işyeri hakkında zabıt
tanzim edilmiş ve karar alınmak üzere Encümene gönderilerek çeşitli sürelerde sanat ve
ticaretten men cezası ile cezalandırılmıştır.

•
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Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri tarafından
22 mahallede yapılan işyeri denetimlerinde
4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununun 12.
maddesine muhalefet ederek fiyat etiketi ve

İlçemiz dâhilinde Belediyemizden izin almadan kaçak olarak kurulan 2 (iki) adet totem görünümlü
GSM verici istasyonu 3194 sayılı İmar Kanununun
32. maddesi 775 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği
sökülerek kaldırılmış ve ilgilileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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Halk Meclisleri
Boğaz Gezileri		
İzci Kampları açılış ve kapanış törenleri
İstişare Toplantıları
Maraton Koşuları
Bisiklet Yarışları
Kirazlıbent piknik organizasyonları
Konserler
Ramazan çadırı ‘İrfan Sofrası’ etkinlikleri
Gençlik Şölenleri
Toplu düğün ve nikâh törenleri
Gıda ve kömür dağıtımları vb. etkinliklerde
görev alınmış, nizam ve intizam sağlanmıştır.

KORSAN CD SATIŞI İLE MÜCADELE
Bölgemiz genelinde 3257 sayılı Video ve Müzik
Eserleri Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu çerçevesinde yol, meydan, kaldırım vb. yerlerde kaçak CD ve kitap satışına müsaade edilmemiştir.

İŞGALLER
Tretuvar işgallerinin önlenmesi doğrultusunda
azami gayret sarf edilmiş ve işyeri işgallerine
müsaade edilmemiştir. Kurallara riayet etmeyen
esnaflarımıza Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 150 adet 1608 ceza zaptı ve 48 adet 5326 sayılı Kabahatler Kanununa
göre işlemler yapılmıştır. Ayrıca 1608 sayılı Kanuna istinaden yapılan işlemlerde Belediye Encümenine sevk edilen bazı işyerleri hakkında kapama kararı uygulanmıştır.

BELEDİYE ETKİNLİKLERİ
Belediyemizin yapmış olduğu;
• Çeşitli dini ve milli bayramlarda yapılan etkinlikler
• Belirli gün ve haftalar etkinlikleri
• Sempozyumlar

SOSYAL FAALİYETLER
Personelimizin moral ve motivasyonunu artırmak için bir dizi etkinlik tertip edilmiştir.
•

Yurt içi ve yurt dışı seminer programlarından
yararlanılmıştır.

•

Yaz aylarında hafta sonları piknikler düzenlenmiştir.

•

Müdürlüğümüzde başarılı olan personele yılda iki kez olmak üzere performans ödülleri
verilmiştir.

DİLENCİLER İLE İLGİLİ
FAALİYETLER
İlçemiz sınırları içerisinde yapılan çalışmalarda
vatandaşların dini ve insani duygularını istismar
eden 384 dilenci yakalanarak Zabıta Amirliğine
teslim edilmiştir.
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SEYYAR SATICILAR
Bölgemiz dâhilinde ana yol, meydan, cadde ve
bulvarlarda, nizam ve intizamı bozan çevreyi kirleten, geliş geçişi engelleyen, sağlığa aykırı yiyecek satma girişiminde bulunan seyyar satıcılara
mani olunmaktadır. 2011 yılı içerisinde Belediye
emir ve yasaklarına uymayarak ısrarla faaliyetini
sürdürmek isteyen 1546 adet seyyar satıcı faaliyetten men edilmiştir.

Küçük yaştaki çocukları istismar etmek suretiyle
dilendiren ve seyyar satıcılık yaptıran vasi veya
velileri hakkında işlem yapılarak kavşak ve meydanlardan toplanan 13 küçük yaştaki çocuk Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosuna
teslim edilmiştir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesine istinaden 33 adet işlem yapılmıştır.

Geri Verilmek Üzere Alınan veya İmha Edilen Seyyar Satıcı Malzemeleri
No
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Malzeme

Sayı

Birim

1

Kamyon- Kamyonet

346

Adet

2

Simit Arabası

256

Adet

3

Köfte Arabası

7

Adet

4

Pilav Arabası

17

Adet

5

Tatlı Arabası

58

Adet

6

Zücaciye Malzemesi

178

Çuval

7

Mısır Arabası

23

Adet

8

Meyve Arabası

35

Adet

9

Midye

114

Tepsi

10

Pamuk Şekeri

197

Kasnak

11

Tekstil Malzemesi

163

Çuval

12

Terazi

451

Adet

13

Afiş Malzemesi

137

Adet

14

Ses Cihazı

374

Adet

15

PVC Arabası

13

Adet

16

Balık Arabası

27

Adet

17

Hırdavat Malzemesi

37

Çuval

18

Su

517

Koli

19

Sebze

52

Çuval
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2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMELERİ
BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2011
YILI
HEDEF

2011 YILI
GERÇEKLEŞEN

PERFORMANS
YÜZDESİ

(%)

10. İlçe halkının sağlık, esenlik
ve huzurunu korumak amacıyla
denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.1. Çağdaş yöntem ve
teknikler kullanarak işyerlerini her yıl en az 1 kere
denetime tabi tutmak.

10.1.2. Çağdaş yöntem ve
teknikler kullanarak sıhhi
işyerlerini 1 kere denetime
tabi tutmak.

1

En az bir kez denetlenen işyerlerinin oranı

%100

%100

10. İlçe halkının sağlık, esenlik
ve huzurunu korumak amacıyla
denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.3. Gıda üretimi ve satışı
yapan işyerlerini her yıl en
az 2 kez denetlemek.

10.3.1. Gıda üretimi ve satışı
yapan işyerlerini en az 2
kez denetlemek.

1

Gıda üretimi ve satışı
yapan işyeri sayısı

670

670

10. İlçe halkının sağlık, esenlik
ve huzurunu korumak amacıyla
denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.3. Gıda üretimi ve satışı
yapan işyerlerini her yıl en
az 2 kez denetlemek.

10.3.1. Gıda üretimi ve satışı
yapan işyerlerini en az 2
kez denetlemek.

2

En az iki kez denetlenen gıda üretimi ve
satışı yapan işyerlerinin oranı

%100

%100

100

10. İlçe halkının sağlık, esenlik
ve huzurunu korumak amacıyla
denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.4. 2011 yılı sonuna kadar
tüm ekip otolarını bilgisayarla donatarak denetim
hizmetlerinin etkinliğini
artırmak.

10.4.1. 2011 yılı sonuna kadar
ekip otolarının %100’ünü
bilgisayarla donatarak denetim hizmetlerinin etkinliğini
artırmak.

1

Bilgisayarla donatılan
ekip otolarının oranı

%100

%30

30

10. İlçe halkının sağlık, esenlik
ve huzurunu korumak amacıyla
denetimleri etkin biçimde
yürütmek.

10.5. Vatandaşların zabıta
hizmetlerinden memnuniyet düzeyini 2014 yılı
sonuna kadar %80’e
çıkarmak.

10.5.1. Vatandaşların zabıta
hizmetlerinden memnuniyet
düzeyini 2011 yılı sonuna
kadar %68’e çıkarmak.

1

Vatandaşların zabıta
hizmetlerinden memnuniyet oranı

68%

71,60%

105%

100
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜSTÜNLÜKLER
•

Belediyecilikte yetişmiş ve deneyimli kadrolar

•

Belge Yönetim Sistemi çalışmaları ile hizmet kalitesinin artması

•

Kurumsal Bilgi Güvenliğinde ISO 27001 Belgesine sahip olması

•

Sivil toplum kurumları ile halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerin sürekliliği

•

İlçedeki kamu kuruluşları ile güçlü diyalog

•

Kadın ve aileye yönelik çalışmalar

•

Engellilere yönelik hizmetler

•

Gençliğe yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

•

Katı atık hizmetlerinin etkin yürütülmesi

•

Saha hâkimiyetinin güçlü olması

•

Park ve bahçe hizmetleri

•

Gelişmiş sosyal belediyecilik uygulamaları

•

Bilgi edinmede yeni birimlerin hizmete alınması

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER
•

Düzensiz kentselleşmenin getirdiği altyapı (yol, kaldırım, asfalt, otopark) standartlarının geliştirilmesi

•

Hukuki, sosyal, kültürel ve ekonomik nedenlerden dolayı kentsel dönüşüm ihtiyacı

•

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması

•

Yeni hizmet binasının gerekliliği
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Ek-1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Hakim SUBAŞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
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Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

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

Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye Başkanı
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