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Bir faaliyet yılının sonuna geldiğimiz gibi bir hiz-
met döneminin daha sonuna geliyoruz. Beş yıl 
boyunca bu meclis ile birlikte Kâğıthane için ça-
lıştık. 

Daima “neler yapabiliriz”, “nasıl daha iyi yapa-
biliriz” sorularının karşılığını bulmaya ve gereğini 
yapmaya uğraştık.

Bu çabada her birinizin emeği var. 5 yıl boyunca 
karşılıklı saygı çerçevesinde uyum içinde çalıştık. 
Bu nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum.  

Bütün bu zaman zarfında Kâğıthane’yi evrensel 
yaşam standartlarına uygun ve mutlu yaşanan 
bir ilçe haline getirmenin gayretini gösterdik. 

Gerek son 5 yılımıza gerekse belediye başkanlığı 
görevinde bulunduğumuz 15 yıla dönüp baktığı-
mızda, ilçemizin çok aşama kaydettiğini rahatlık-
la söyleyebiliriz.

İmar planlarını netleştirmenin açtığı yolda ilçenin 
hızla çehre değiştirmesi, sanayi alanlarının ya-
şam merkezlerine dönüşmesi, tarihi eserlerimizin 
restore edilerek aynı şekilde yaşama dâhil edil-
mesi,  stratejik ulaşım projeleriyle şehrin önemli 
kavşak noktalarından biri olma yolunda katedi-
len mesafe, 15 yılın gelişim merhaleleridir.

İyiye doğru yaşanan bu değişim sonucu ilçemiz 
yeniden çekim merkezi haline gelmiş, mahalle 
kültür merkezleri, mahalle konakları, kapalı oto-
parklar, pazar alanları, arttırılan yeşil alan miktar-
ları ve daha sayılabilecek birçok çalışma, ilçede 
taş üstüne taş koymanın birer nişanesi olarak 
hayat bulmuştur.
Sosyal sorunların çözümüne yönelik sistemli ça-
bamız, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, 
engellilere, sporculara, sivil toplum kuruluşlarına, 

göçmenlere, mağdurlara, sokak hayvanlarına 
dair çok sayıda projenin gerçekleşmesini sağla-
mıştır. Bölgemizin tarihi mirasına yönelik yaptı-
ğımız kitaplar ile de “ilçe hafızası” oluşturduğu-
muza inanıyor ve farklı ülke kütüphanelerinin bu 
eserlere yer vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Burada her şeyi sayamasak da çalışmaların ve 
yaşanan değişimin sizler de bizim gibi şahidisiniz. 
Süreci topyekûn değerlendirdiğimizde vardığı-
mız sonuç başarıdır. Elbette eksiklerimiz olmuş-
tur fakat genel çerçevede başarılı olduğumuzu 
söylemek yanlış değildir.

Kâğıthane sakinlerini ailemiz olarak gördük. Yeri 
geldi hoşgörülerine sığındık. Süreç içinde öğre-
nerek ilerledik, adım adım tecrübe kazandık ve 
katılımcı bir yaklaşımla çalıştık. Bizden sonrakile-
re devrettiğimiz birikimin, göreve seçilecek yeni 
arkadaşımızın ve yeni meclis üyelerimizin işini 
kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Kâğıthane, artık 
geleceğe daha hazır haldedir.

Elinizdeki rapor, son yılımızın dokümanını size 
sunmaktadır. Bu son rapor ile birlikte bir kez 
daha 5 yıl, aslında 15 yıl boyunca beraberce sarf 
ettiğimiz emekler için teşekkür ediyorum. Kâğıt-
hane tarihinde hayırla yâd edilen isimler bıraktı-
ğımıza inanıyor, bu açıdan sizleri tebrik ediyor ve 
bundan sonraki hayatınızda sağlıklar, başarılar 
diliyorum. 

Saygılarımla.

DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ,
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MİSYON VİZYON VE İLKELER

Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 
kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapı-
laşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, 
spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı 
için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önemleri almaya; beldenin temizliği-
nin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmak-
tan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle 
yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler 
de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, 
okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. 

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, aslında bir insanın doğumundan ölümüne ka-
dar geçen süre içinde ve her aşamada belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Do-
layısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması 
hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. 

Belediyemizin varlık sebebi yani misyonu da, Kağıthane halkı adına, onlardan aldığı yetki ile, 
ilçenin ve ilçe halkının ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmak; bu 
çalışmalar ile de kentin yaşam kalitesini artırmaktır. Bu da evrensel değerlere ve halkın değer-
lerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

MİSYONUMUZ
“ Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir 

yönetim anlayışı ile Kâğıthane halkının yaşam kalitesini artırmak için yerel 
hizmet sunmaktır ”
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Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benim-
senen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” 
sorusuna vereceği cevaptır. 

Belediyelerin kente ve kent halkına etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi için doğru 
planlama, etkin kaynak yönetimi gerekli olmakla beraber, bunların temelini zaman yönetimi 
oluşturmaktadır. Belediyemiz, zamanı en iyi kullanan ve kendisine verilen zaman içerisinde 
çok sayıda hizmet üreterek misyonunu en iyi biçimde yerine getiren belediye olmayı amaç-
lamaktadır. 

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve 
yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleş-
tirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, 
kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak 
uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun 
yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey 
ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak 
etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurul-
duğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla 
yetinmemektedir. 

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan 
belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha 
geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırla-
maktadır.
Belediyeler belde ve belde halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için 
beldeye ve belde halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, 
belde ve belde halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. 

Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında 
üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde 
sunulması da önem arz etmektedir.
 
Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden art-
maktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. 

Kağıthane belediyesi, vatandaşın belediyeden beklediği hizmetleri zamanı hizmete dönüştü-
rerek kaliteli, etkin ve verimli ,biçimde gerçekleştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

VİZYONUMUZ
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Çağdaş : Belediyemiz kente ve kentliye hiz-
met sunarken, çağın teknolojisinden, bilgi-
sinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke 
olarak benimsemektedir. 

Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaşa en 
yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar 
diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle 
daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, 
kararları etkileme çabaları sergilemektedir. 
Bu açıdan  belediyeler demokratik kültürün 
gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zaman-
da vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha 
yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın 
gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Be-
lediyelerimiz in katılımcı bir yönetim sergile-
yerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere 
katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek 
vatandaşın, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Mes-
lek Odalarının karar ve uygulamalarına katılı-
mını sağlamaları gerekmektedir.  
 
Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Kağıt-
hane ve Kağıthanelilere daha kaliteli hizmet 
sunabilmek için belediye yönetimine katılım-
larını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Adil : “Adalet mülkün temelidir” ifadesinde 
yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gel-
mektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar te-
melsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uy-
gulamalarının adalete dayanması, hizmette 
adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, 
idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel 
alması gereken  en yüce değerdir. Adil hiz-
met, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesi-
ni gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını 
teslimi gerektirir. Belediyelerimiz in karar ve 
uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve 
öncelikler dikkate alınarak kamu kaynakları-
nın kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. 

Şeffaf : Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzlu-
ğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik  ay-
rımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu 
olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisin-
den beklenen fonksiyonları yerine getirme-
sini engellemekte, toplumsal kaynakları ve-
rimsiz kullanımla harcamak ta ve halkın kamu 
kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. 
Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksi-
nim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlan-

masıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak ka-
bul etmektedir. 
Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, 
sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik 
kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal 
adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu se-
beple, sosyal belediyecilik de temel ilkeleri-
mizden dir.

Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak :  Tari-
hi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve 
değerlerini oluşturmaktadır. Bu mirasa sahip 
çıkmak, onu koruma-kullanma dengesi içeri-
sinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerin-
dendir.

Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm 
kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla 
kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesin-
de toplumun değer yargılarına saygılı olmak, 
kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. 
Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına 
saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, 
toplumun değerlerine saygı göstermek, top-
lumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak 
demektir. Toplumu rencide eden, topluma 
saygı göstermeyen bir yaklaşım  belediye-
mizce kabul edilemez.

Vatandaş odaklı : Kağıthane Belediye Yöne-
timi olarak temel ilkelerimizden birisi de va-
tandaş odaklı hizmettir.  Çünkü, kamu kurum-
ları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için 
vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması 
demek, belediye hizmetlerinin planlanması, 
uygulanması ve sunumun da halkın beklenti 
ve taleplerinin dikkate alınması demektir. 

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Et-
kinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uy-
gunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, 
yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet et-
tiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak 
üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek 
için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir 
toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik 
en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 
Bu sebeple, Kağıthane’ ye nitelik ve nicelik 
yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için 
belediye kaynaklarının etkin ve verimli kulla-
nılması temel ilkelerimizdendir. 
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Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz 
için kalite; belde ve belde halkına yönelik hiz-
metlerin, kendilerinden beklenen özellikleri 
taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçim-
de ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin 
gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunu-
mun da da vatandaş beklentilerini karşılaması 
ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi te-
mel ilkelerimizden dir.

Yenilikçi : Gelişen ve değişen dünyamızda in-
sanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla 
değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediye-
mizin kendisinden beklenen misyonu yerine 
getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için de-
ğişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakala-
mak, uygulamak zorundadır. 

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediye-
cilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi an-
layışını gerçekleştirmek için gereken değişimi 
sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi 
ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul et-
mektedir.

İlkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent 
halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalma-
yı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü 
çalışmalarda da kararlı davranış sergilemeyi 
ilke olarak kabul etmektedir.

Teknolojiden optimum yararlanmak : Günü-
müzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş 
personel de en önemli kaynaktır. Hızlı deği-
şim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde 
belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma 
ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gös-
terebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklar-
dır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetle-
rinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak 
üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan 
teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.  

Hizmette güler yüz :  Belediyemiz hizmet 
sunumunda Kağıthane’de yaşayan vatan-
daşları aynı önemde kabul eder ve kimsenin 
ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Ka-
ğıthane ’li belediyemizle ilişkisinde, aynı gü-
ler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir. 

Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon : Kent 
ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuru-
luşlarla ilişkilerin tesisi, geliştirilmesi ve koor-
dinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerin-
dendir.

Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, 
çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile müm-
kündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek ne-
sillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile 
barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerin-
dendir. 

Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu ku-
rumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu 
sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder. 

Hesap verebilirlik : Şeffaflığın temeli ilgili olan 
herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebil-
mesinin sağlanmasıdır. 4982 sayılı Bilgi Edin-
me Kanununda şu İfadeler yer almaktadır: 
“Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme 
hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, 
gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halin-
de, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirti-
len istisnalar dışında vermekle yükümlüdür.”

Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak 
hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. 
Vatandaş, “yetki veren” dir. Kamu yönetimi-
nin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu 
yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının 
hesabını vermesi gerekmektedir.
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Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları 5393 
Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi ile 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
7. Maddesi’nde belirlenmiş, yetki ve imtiyaz-
ları ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. 
Maddesi’nde düzenlenmiştir.

Buna göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 
14. Maddesi’nde Belediyenin görev ve sorum-
lulukları şu şekilde belirlenmiştir.

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek ni-
telikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kent-
sel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; 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, nikah, 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.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Dev-
lete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı 
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptıra-
bilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç-
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi 
açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları 
ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko-
runmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 
onarımını yapabilir, korunması mümkün ol-
mayanları aslına uygun olarak yeniden inşa 
edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor ku-
lüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalar-
da üstün başarı gösteren veya derece alan 
sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, 
kanunlarla başka bir kamu kurum ve kurulu-
şuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki 
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yap-

tırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 
sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye 
hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve 
en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunu-
munda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 
durumuna uygun yöntemler uygulanır. Bele-
diyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı be-
lediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin 
kararı ile mücavir alanlara da belediye hiz-
metleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ise;

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazla-
rı şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelik-
teki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çer-
çevesinde 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, re-
sim 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 sağla-
mak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kur-
durmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sula-
rını işletmek veya işlettirmek.

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

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
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g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştı-
rılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak 
ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin ye-
rine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, ka-
mulaştırmak, 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 halleri, 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 tasfiyesi-
ne karar vermek.

l) Gayri-sıhhî müesseseler ile umuma açık isti-
rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek.

m) İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men et-
mek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların fa-
aliyetten men edilmesi sonucu, cezası öden-
meyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası öden-
meyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konu-
sunda standartlar getirmek.

o) Gayri-sıhhî 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 sa-
halarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve 
hurda depolama alanları ve satış yerlerini be-
lirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çev-
re kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri 
almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle-
tilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, za-
man ve güzergâhlarını belirlemek; durak yer-

leri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan 
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 
tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya ki-
raya vermek; kanunların belediyelere verdiği 
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 
yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayri-sıhhî müessese-
lerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılma-
sı ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl merkez 
Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Ba-
kanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geç-
memek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek sure-
tiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki 
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yeri-
ne getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-
diyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, 
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ti-
caret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, 
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve ay-
dınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almak-
sızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun kar-
şılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücret-
siz veya düşük bir bedelle amacı dışında kul-
lanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmet-
leriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit et-
mek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştır-
ması yapabilir

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet 
malına suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 75. Maddesi hükümleri beledi-
ye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-
metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez. 
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1- İLÇEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER

a- Kağıthane İlçesinin Coğrafi Konumu

İstanbul il alanı, Marmara havzasının doğu 
Marmara bölümünde yer alan iki ana penep-
len arasına sıkışmış,  boğaz ve akarsu vadi-
leriyle parçalanmış bir platolar topluluğudur. 
İlde Boğaziçi ile Haliç arasını dolduran platoya 
Beyoğlu platosu denilmektedir. Platonun her 
iki yönü aşınımla önemli ölçüde taşınmıştır. Bu 
nedenle plato yöresindeki çukurluklar ve bu 
çukurlukların bileşmesinden vadiler oluşmuş-
tur. Kâğıthane Beyoğlu platosunun kuzey 
uzantısıyla, aynı platonun su bölüm çizgisinin 
batısında yer almaktadır.
Belgrad ormanının bir bölümünün suyunu 
toplayan Kâğıthane deresi, Kemerburgaz 
dan geçerek, Haliç’e dökülür. Havzası bü-
yük olmasına karşın yaz aylarında suyu aza-
lır. Kâğıthane deresi Beyoğlu platosunun su 
bölüm çizgisinin batısında ki suları toplar. İl-
çenin kabaca batı sınırını oluşturan, O-1 (E5)’i 
O-2 (TEM)’ye bağlayan O-2 bağlantı yolu da 
başka bir sırtın üzerinde uzanır. Bu sırt aynı 
zamanda ilçe topraklarındaki ikinci su bölüm 
çizgisini oluşturur. Sırtın doğusundaki sular 
Kâğıthane deresine, batısındaki sular ise Ali-
beyköy deresi aracılığıyla Haliç’e akmaktadır.  
İstanbul il alanında vadi oluşumları son derece 
önemlidir. İl topraklarının yüzde 75’i vadilerle 
parçalanmış olan platolarla kaplıdır. Bu vadi-
ler İstanbul kentinin üzerine oturduğu, doğal 
yapıyı oluşturmaktadır. Avrupa yakasında 
güneye çarpılma nedeniyle su bölüm çizgisi 
Karadeniz’e çok yakın bir noktadan geçmek-
te, bu nedenle de vadi gelişimleri Marmara’ya 
doğru olmaktadır. Boğazda olduğu gibi her 
iki taraftan bir dizi vadi açılmakta, bu vadi ağı-
nın ortasında ise Haliç’in devamı durumunda-
ki Alibeyköy deresi ile Kâğıthane deresi va-
dileri bulunmaktadır. Kâğıthane deresi vadisi 
kentsel alan içinde kalan en önemli vadiler-
den biridir.

b- Kağıthane İlçesinin Tarihi

Kâğıthane köyü, Bizans’taki adı Barbyzes 

olan derenin kenarına Pissa ismiyle kurulur. 
Köy ve civarında yapılan çeşitli kazılarda çı-
kan taşlardan köydeki yerleşimin Roma dö-
nemine uzandığı söylenebilir. Bu bölgeden 
Roma dönemi mezar taşları çıktığı gibi, de-
renin Haliç ile birleştiği ve Alibey deresi ile 
üçgen bir tepe yaptığı bölgede bir temel ka-
zısı sırasında antik çağa ait büyük bir mabet 
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu eserler halen 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir. Bizans dö-
neminde burada dere kıyısında kâğıt atölye-
leri bulunduğu için Osmanlı döneminde adı-
na ‘’Kâğıthane’’ denmiştir. Söz konusu kâğıt 
imalathanelerinin II. Bayezid dönemine kadar 
kullanıldığı hatta 2. Bayezid’in vakfiyesinin 
yazıldığı ‘’İstanbul’un Kâğıdı isimli kâğıdın bu-
rada imal edildiği tahmin edilmektedir. Evliya 
Çelebi(1655) zamanına kadar bu atölyeleri-
nin kalıntılarının bulunduğu Seyahatname’de 
belirtilmektedir. Evliya Çelebi, Kâğıthane’yi; 
İki yüz kadar bağlı evler vardır. Bir de Daye 
Hatun’un mübarek camii vardır. Lâtif bir ha-
mamı ve yirmi kadar dükkânı vardır. Kefere 
zamanında, burada kâğıt yapımına mahsus 
kâgir kubbeli “Kâğıthane” varmış. Hâlâ su 
dolaplarının biri, Daye Hatun Caminin altında 
görünür. Harab ise de ufak bir tamir ile ba-
ruthane olması mümkündür. Bu yerde nehrin 
iki yakasında, tahta köprüye varıncaya kadar 
uzanan büyük çınarlar vardır ki, her biri gökle-
re uzanmıştır.’’ tarifiyle aktarmaktadır.

19. yüzyılda eczane, postane gibi yerleri bu-
lunmayan köyde 20. yüzyılın ilk yarısında da 
ağırlıklı olarak hayvancılık ve yanı sıra tarım 
yapılmaktadır. Daye Hatun Camii’nin yanın-
da köyün ‘’Sıbyan Mektebi’’ vardır. Ayrıca 
din dersi verilen bir başka merkez daha var-
dır. Mevcut karakol hanesinden başka 2. Ab-
dülhamid zamanında yapılmış bir de süvari 
karakolu vardır. (Şimdiki Merkez Karakolu) 
Arşivlerde çeşitli fotoğrafları bulunan hasta-
nesinden hiç bir iz günümüze kalmamıştır. 

1914 itibariyle köyün yanından çift hat bir de-
kovil hattı geçmektedir. Köydeki lokomotif 
durağının ismi ise ‘’Enver Paşa İstasyonu’’dur. 
İstasyonun hemen arkasında İttihat Terakki 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
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zamanında saraydan dönüştürülen Küçük Za-
bit Mektebi’nde ise 1970’lere kadar 70. Piya-
de Alayı bulunmaktadır. ’’Cendereciler’’ ola-
rak tabir edilen aile, köyde yaşayan bir grup 
Rum nüfusla birlikte Kâğıthane’nin en eski 
sakinlerindendir. 20. yüzyılın başlarında köye 
Balkan göçmeni aileler yerleştirilir. Kula’lar 
ve Yörük’ler diye anılan bu ailelerden başka 
1921 itibariyle ise üç-dört Arnavut aile de Ka-
ğıthane’de yaşamaktadır. Ayrıca aynı dönem 
‘’İbolar’’ olarak tabir edilen yaklaşık 70 kişilik 
bir Arnavut aile daha köye yerleşir. Yine köy 
içinde bir Roman Mahallesi mevcuttur. Mahal-
le 1934’te çıkan yangında tamamen yanınca 
Romanlar köyden ayrılır. İki mezarlığı, tespit 
edilebilen altı çeşmesi, iki ayazması, iki değir-
meni, üç bakkalı, bir hamamı vardır. Bunlar-
dan bir kısmı günümüze kadar gelememiştir. 
Köy, şimdilerde Merkez Mahallesi olarak anıl-
maktadır.

Doğal özellikleri, nedeniyle Kâğıthane daha 
Sadabad bahçeleri gelişmeden de İstanbul-
luların ve Hükümdarların doğa ile bir araya 
geldikleri yerlerin önde gelenlerindendir. 
Hükümdarlardan ilk defa Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın ilgisini çekmiş olan Kâğıthane, 3. 
Ahmet devrinde yaptırılan Sadabad Kasrı ile 
imar edilmeye başlandı. 

Eski Kâğıthane’den kalan Çağlayan ve İm-
rahor Kasır’ları II. Dünya Savaşı sırasında yıktı-
rılmış, hatta dere içindeki çağlayanı sağlayan 
oyma mermer kaideler ve eski nişan taşları da 
sökülmüş, bir harabe haline gelmişti. Bugün 
Zabit Mektepleri, Sıbyan Mektepleri, Daye 
Hatun Camii, Aziziye Camii, Köprüler ve bir-
çok tarihi Çeşme restore edilmiştir.

1481-1512 yılları arasında Osmanlı padişahla-
rından II. Beyazıd devrinde Cendereci Muhit-
tin zade Vakfı ile kurulan ve açıklandığı şekil-
de devreler geçiren Kâğıthane köy’ünün ilk 
nüvesi, antik çağda başlamıştır. Halen Kağıt-
hane Meydanına bakan “Daye Hatun Camii” 
tarihi de II. Bayezid devrine kadar uzanmak-
tadır. Eski tarihsel yapıyı taşıyan ahşap evler-
den birçok örnek halen göze çarpmaktadır. 

1530 Haziran ayında Kanuni Sultan Süley-
man’ın oğulları Şehzade Mustafa ve Şehzade 
Mehmet ile Şehzade Selim’in sünnet düğünle-
ri At Meydanında başlamış ve üç hafta devam 

ettikten sonra Kâğıthane sahrasında bir koşu 
ile sona ermiştir.

Bugün İstihkâm Okulunun yapıldığı yerde eski 
kasır yanında günümüze gelmiş olan “Sada-
bad Camii” bulunmaktadır. Sadabad bahçe 
ve mesireleri, Osmanlı-Türk toplumundan 
doğan bütünleşme özelliklerini ortaya koyan 
önemli örneklerden birisidir. Nitekim Haliç’e 
doğru Kâğıthane ve Alibey dereleri kıyılarında 
devletçe parsellenerek, devrin ileri gelenleri-
ne verilen arazide yaptırılan ve sayıları 170’i 
aşan birbirinden zarif Köşk ve güzel bahçeler-
le Kâğıthane bir yazlık dinlenme sitesi haline 
gelmişti. Halkın kullandığı geniş mesire çayır-
lıklarıyla kuşatılan bu kasırlar topluluğu, Sada-
bad Sarayı ve bahçesiyle birleşerek Haliç’ten 
Kâğıthane köyüne kadar birbirinden güzel bir 
dizi peyzajı içeren Sübyan Mektebi bir bahçe 
ve su şehri oldu. Böylece Osmanlı tarihi içinde 
peyzaj mimarlığı yönünden kentin belli bir ke-
simi planlı bir biçimde ve kısa bir zaman süre-
sinde rekreasyon amacıyla geliştirilmesi gibi 
bir olgu ile karşılaşmaktayız. Bu gelişmenin 
olduğu Lale Devri’nde doğa ve bahçe tutkusu 
sınırlarını aşarak halka kadar ulaştı. O devirde 
genel kültürümüzün çeşitleri sanat bölüm-
lerindeki gelişmeler bahçe sanatı da önemli 
bir yer almıştır. Kâğıthane 18. yüzyıldan önce 
de lâleleri ile meşhurdu. Evliya Çelebi bura-
daki (Lalezar Mesiresi’nde) “Kâğıthane Lale-
si” ismiyle meşhur laleden bahsederek, “Lale 
vakti buraya gelenlerin aklı perişan olur” diye 
yazmıştır. Kâğıthane 18. yüzyılda III. Ahmet’in 
veziri Damat Nevşehirli İbrahim Paşa’nın za-
manında Lale Devri ile dillere destan olmuş-
tur. 28. Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris’ten 
getirdiği Versay (VERSAILLES) bahçe ve 
köşklerinin planlarına göre, Kâğıthane de-
resi etrafında padişah ile vezirlere özgü 60 
kadar kasır ve köşk yapılmış ve kıyılar Kara-
ağaç ile düzenlenmiştir. Dere kenarları kavak 
ve çınar ağaçları ile süslenmiştir. En meşhur 
Kasır, “Sadabad” olarak anılmaktadır. Derede 
çağlayanlar yapılmış, geceleri kaplumbağalar 
üzerine mumluk dikilerek Lale bahçeleri ara-
sında çırağanlar düzenlenmeye başlanmıştır. 
O yıllarda Kâğıthane’yi; lale tarlaları, havuzlar, 
fıskiyeler ve rengârenk görünen köşkler birbi-
rini tamamlayan unsurlardı. 

Kâğıthane bahçe ve Kasır’larının öyküleri, halk 
arasında türlü dedikodulara yol açmış, bilhas-
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sa eğlencelerin alıp yürümesi hoşnutsuzluk-
lara, eleştirilere neden olmuştur. Edebiyata 
da konu olan bu görünüm ve yapıtlar Patrona 
Halil İsyanı’nda tamamen yok edilmiştir.
Kâğıthane eğlence mevsiminin zamanı ilkba-
hardı. Hıdrellezden itibaren halk kayıklarla, 
arabalarla tatil günlerinde bu yöreyi doldu-
rurdu. Kâğıthane, birçok toplantıların yapıl-
dığı, resmi ziyaretlerin, düğünlerin düzenlen-
diği bir yerdi. 1808 yılında Alemdar Mustafa 
Paşa’nın davet ettiği İmparatorluk Ayan ve 
eşrafı, Kâğıthane’de toplanarak meşhur “Se-
nedi-i İttifak”ı düzenlemişlerdir.
Patrona Halil isyanı ile bir enkaz haline gelen 
Sadabad Kasırları ve bahçelerinin küçük bir 
bölümü III. Ahmet’ten sonraki Hükümdarlar I. 
Mahmut ve III. Selim zamanında onarıldı. Fa-
kat hiçbir zaman Lale devrindeki yapı ve ruh 
olgunluğuna erişmedi. II. Mahmut tarafından 
aynı saray yeni baştan yapıldı. Sultan Abdü-
laziz zamanında da yeni baştan üçüncü defa 
inşa edildi. “Çağlayan Kasrı” olarak adlandırı-
lan son Sadabad Sarayı 1943’de yıkılarak ye-
rine 1952’de askeri okul inşa edildi.

Bugün ünlü bahçesinin en önemli özelliklerin-
den biri olan mermer kaplı kanal ve çağlayan-
ları yapan mermer kase ve kâselerden birkaç 
parça kalmıştır. Doğal bir çayırlık olan Kâğıt-
hane vadi tabanı su kıyısı ve bitki örtüsünün 
de, bir kordon gibi dere boylarını takip etme-
si ile ortaya çıkan bir görünümdeydi. Gürgen, 
çınar, kızılağaç, söğüt, ardıç ağaçlıklarının 
doğal olarak kümelenmiş vadiyi kuşatan dik 
sırtlar ve tepeler maki ve benzer bitki örtüsü 
ile kaplı idi.

Bodur, yaprağını dökmeyen meşe, yabani 
sakız, funda, defne, ladin, kocayemiş, katır-
tırnağı, ateş dikeni, erguvan vb. çoğunluğunu 
her dem yeşil makiler teşkil ettiği bu gümrah 
dokuya yer yer Belgrat ormanlarının uzantı-
sını oluşturan yapraklı orman ağaçları hatır-
latılırdı. Kâğıthane ve Alibeyköy mesireleri III. 
Ahmet devrine kadar halkın ilgi gösterdiği bi-
rer dinlenme ve eğlence arenalarıydı. 1717’de 
Sadrazam İbrahim paşa tarafından verilen 
bir kır şöleninden sonra, bir harikulade güzel 
vadi, III. Ahmet’in özel ilgisini çekmiştir.

17. yüzyıl ortalarında yaşamış Evliya Çele-
bi’nin kaydettiğine nazaran, Kâğıthane mesi-
resi Arap, Acem, Hint, Yemen ve Habeş yani 

Afrika ve Asya seyyahları arasında emsalsiz 
bir mesire yeriydi. Hatta bazı kimseler Kâğıt-
hane deresine giderek yüzerler idi. Tarihsel 
perspektif içinde Kâğıthane bahçe ve mesire-
lerindeki rekreasyon türleri, devrin toplumsal 
ve kültürel özelliklerini yansıtır.

Kağıthane, Sadabad ve diğer Kasır’ların ya-
pılması ve buranın gözde bir dinlenme yeri 
olmasından sonra Hükümdar ve Devlet bü-
yüklerinin yeni saray da başladıkları (Çırağan 
eğlenceleri), buraya aktarılmış oldu.

Kâğıthane’deki Baruthane ise çok daha eski-
lere II. Bayezid döneminde kurulmuş; Kanuni 
döneminde Kâgir’e çevrilmiş ve üzeri kurşun-
la kaplanmıştır. Baruthane, 1. İbrahim dönemi-
ne kadar üretimini sürdürmüştür. 1955 Nüfus 
sayımı ile nüfusu 3.084 olan Kağıthane’de ge-
lişme 1955 yılından sonra başlamıştır. 1 Mart 
1963 tarihine kadar köy muhtarlığı ile yöne-
tilmiş, mezbahanın Kuzey Batısındaki Pırnala 
semtinde (Kemerburgaz yolu) üzerinde geliş-
meler başlamıştır. 1953’te bir dernek kararıyla 
Çağlayan ve Hürriyet mahalleleri kurularak, 
1934 yılında oluşan yangında evi yananlara 
dağıtılmıştır. 

Önce 45 haneyle başlayan yerleşme zaman-
la çoğalmış ve 1960 yılından önce İstanbul’da 
girişilen geniş çaptaki, imar hareketlerinden 
çeşitli yol kamulaştırılmaları nedeni ile Gül-
tepe, Harmantepe, Çeliktepe ve Ortabayır 
semtlerinde İstanbul mesken ve planlama Ge-
nel Müdürlüğü tarafından halka yer verilmiş 
ve böylece bu mahallelerin nüvesi atılmıştır.

Kâğıthane Belediye sınırları içinde yerleşme 
merkezde başlamışsa da burada fazla geliş-
me göstermeden Çağlayan, Çeliktepe ve de-
vamı olan Sultan Selim Mahallesi sırtlarında 
yoğun bir şekilde yerleşmeler başlamıştır. Kâ-
ğıthane ilçesi bugün 19 mahalleden ibarettir.

c- Kağıthane İlçesinin Siyasi Sınırları ve Ge-
lişimi 

Kâğıthane, Türkiye’nin en önemli kenti olan 
ve yer küre üzerindeki yeri açısından da kuş-
kusuz Dünyanın önemli noktalarından biri sa-
yılan İstanbul’un ilçelerinden biridir. Kâğıtha-
ne Karadeniz’i Marmara denizine birleştiren 
ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayı-
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ran yeryüzünün önemli sularından biri İstan-
bul boğazının batısında, Avrupa yakasında 
bulunmaktadır. 

Kâğıthane ilçe alanı siyasi bakımdan, kuzey 
doğusunda Beşiktaş ilçesine bağlı Levent sırt-
ları, batısında Eyüp ilçesine bağlı Alibeyköy 
semti, kuzeyinde Sarıyer ilçesine bağlı Aya-
zağa köyü ve doğusunda Mecidiyeköy semti 
ile Şişli ilçesine, güney doğusunda Örnektepe 
semtleri ile Beyoğlu ilçesine komşudur.

Kağıthane, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde 
Eyüp kazasına bağlı bir köy iken 1940’larda 
Beyoğlu’nun Eyüp’ten ayrılması sonucu Be-
yoğlu’na, 1954’te Şişli’nin Beyoğlu’ndan ay-
rılmasıyla, Şişli’ye bağlanmıştır. 1963’e kadar 
Şişli ilçesi merkez bucağına bağlı köy sta-
tüsünde devam etmiştir. Kağıthane, 1 Mart 
1963’te bağımsız bir belde belediyesine dö-
nüşmüştür. Kağıthane Belde Belediyesi, 12 
Eylül 1980 askeri yönetimiyle İstanbul Bele-
diyesi’ne bağlı bir şube haline getirilmiştir. 
1983’te çıkarılan 3030 Sayılı Büyükşehir Be-
lediyeleri Kanunu ile kurulan yeni statü sonu-
cunda Şişli İlçe Belediyesi’nin şubesi yapılır ve 
1984 yerel seçimleriyle birlikte Şişli’ye bağlı 
Şube Müdürlüğü olarak yönetilir.

Kâğıthane; Şişli ilçesinden, 08.07.1987 tarih 
ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
3392 sayılı Kanun gereğince ayrılarak müsta-
kil bir ilçe haline gelmiştir.

8 Ağustos 1988 tarihinde Kaymakamlığın ve 
diğer resmi dairelerin kurulması ile hizmet 
vermeye başlamıştır. 26 Mart 1989 tarihinde 
yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ile Belediye 
Başkanlığı oluşturulmuştur. 

d- Kâğıthane İlçesinin Nüfusu

20.yy ın başlarına kadar mesire ve eğlence 
yeri olarak önemini koruyan ve her dönem 
askeri tesislerin bulunduğu bu yöre 1940’lar-
da harabe halindeki köşk ve kasırların yıktırıl-
masından sonra askeri bölge haline gelmiştir. 
1937’de hazırlanan Prost planı ve 1950 sonra-
sındaki diğer kentsel planlama çalışmaları ha-
liç kıyılarını ağır ve orta sanayi kuruluşlarına 
açarak ilçeyi sanayi merkezi haline getirmiş-
tir. Buna bağlı olarak 1955’te nüfusu 5000’i 
bile bulmayan Kâğıthane kısa zamanda di-
ğer illerden gelen göç dalgaları ile beslene-

rek hızla nüfuslanmış, “gecekondu” tarzında 
evler inşa edilmiş, bina yoğunluğu artmıştır. 
Nüfus artışında bir diğer önemli etken de 1. ve 
2. boğaz köprülerinin açılmasıdır. Artan nüfus 
nedeniyle ilçe 1987 yılında Şişli belediyesin-
den ayrılarak müstakil bir belediye olmuştur. 
1990 yılına gelindiğinde Kâğıthane ilçesinin 
nüfusu 270.000’e yakındı. 

YILLARA GÖRE KAĞITHANE NÜFUS DURUMU

Yıllar Nüfus Artış/Azalış Oranı

1990 269.042 21,74%

2000 345.239 8,83%

2007 418.229  21,14%

2014 432.230 0,80%

2015 437.942 1,32%

2016 439.685 0,40%

2017 442.694 0,68%

2018 437.026 -1,28%

2018 TÜİK verilerine göre Kâğıthane ilçesinde 
yaşayan 437.026 vatandaşımızın; 220.089’u 
erkek, 216.937’si kadın’dır.  Nüfusun çoğun-
luğu Anadolu’dan gelen vatandaşlarımızdan 
oluşmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kıs-
mını çalışmaya gelen insanlardan (daha çok 
Karadeniz, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’ 
dan gelen insanlardan) oluşmaktadır.

NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İLLERE GÖRE DAĞILIM

Sivas 51.569

İstanbul 42.962

Kastamonu 27.707

Ordu 22.998

Giresun 19.364

Samsun 18.855

Sinop 18.676

Erzincan 14.614

Bitlis 11.494

Gümüşhane 10.839

Tokat 9.844

Siirt 9.424

Trabzon 8.474

Rize 7.929

Erzurum 7.331
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2- YÖNETİM ŞEMASI

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Plan Proje
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Zabıta 
Müdürlüğü

İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim
Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Sosyal Yardım 
İşleri Müdür-

lüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü

İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü

Ruhsat ve
Denetim 

Müdürlüğü

Emlak İstimlak 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Çevre Koruma 
ve Kontrol
Müdürlüğü

Spor İşleri
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

İşletme
Müdürlüğü

Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Belediye 
Encümeni

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Özel Kalem
Müdürlüğü İç Denetçiler

Kemal ÇAVUŞ
Başkan Yrd.

Davut PARALI
Başkan Yrd.

M. Oğuz 
TOKTEKİN 

Başkan Yrd.

Şaban 
DEMİREL

 Başkan Yrd.

Levent DİRİCE 
Başkan Yrd.

Hasan ÇAKIR
Başkan Yrd.
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Ömer KIR

Av. Nilüfer AY

Gülcan ÖZKAYA

Lütfü SEVİM

M.Oğuz 
TOKTEKİN

Selim AKGÜN

Fatih ÖZTÜRK

Meryem 
TEKBIYIK

Av. Murat ŞAHİN

A. Turgut 
YAVUZ

Gültekin ERDEM

Hasan ABO Erkan YILDIRIM

Av. Temel 
BAŞALAN

Semih ŞİŞMAN

Gamze ŞENOL

Sinan BAYAZIT Kenan
TEPEYURT

Derya 
UZUNBOY

Ali GÜLER

Sinan YILDIRIM

Hüseyin AKGÜL

Y. Emre 
AĞAOĞLU

B. Ali KOPUZ

Sadık ÇELİK

AKPARTİ

KAĞITHANE BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ - 2018
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Yılmaz 
KOYUNCU

BAĞIMSIZ

Şafak KIR Mahmut CAN Necla 
KARATEPE

Naim 
BEKİROĞLU

Ali ATEŞ

Bülent 
KARAKAŞ

İbrahim 
TOPRAK

Gökhan 
TAŞTAN

N. Köyel IRMAKMahmut 
BOYRAZ

Alper KUŞ
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3- TEKNOLOJİ ALTYAPISI

a-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde bilgiye erişim yeteneklerinin art-
ması ile beraber hızlı ve güvenilir teknolojik 
hizmetler sunulması gereklilik haline gelmiş-
tir. 

Kağıthane Belediyesi olarak teknolojik im-
kanlardan maksimum derecede faydalanıp 
vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylıkla 
yapabilmeleri için bilişim teknolojilerinde sü-
rekli iyileştirmeler yapılmakta ve bütün birim-
lerimiz arasında entegre süreç bazlı kent bilgi 
sistemi otomasyonu kullanılmaktadır. 

Günün tekno-
lojik imkanları 
dahilinde, bele-
diye sınırları içe-
risinde yaşayan 
vatandaşlara ve 
bu sınırlar içeri-
sindeki varolan 
mekansal obje-
lere ilişkin gün-
cel durumdaki 
sözel ve grafik-
sel tüm verilerin 
elde edilmesi, 
işlenmesi ve 
entegrasyonu 
ile tüm beledi-
ye faaliyetlerinin 
bilgisayar destekli olarak yürütülmesi sağlan-
maktadır. 

Bütünü oluşturarak, parçalı ve dağınık yapı-
ya son vermek, kendi içinde bütüncül sistem 
kurmak, bu sistemi çevresiyle bağlamak, bu 
yolla bilgi yığınına sahip olmak değil, onu ka-
rarlar için en hızlı, doğru ve etkili bir biçimde 
kullanarak Yönetim Bilişim Sistemi (MIS) ile 
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Elektronik Arşiv 
Sistemi entegrasyonu sağlanmış ve gelişti-
rilmeye devam edilmektedir. Belediyemizde 
Süreç Bazlı Kent Bilgi Sistemi ile esnek bir alt-
yapı oluşturulmuştur. Geliştirilen mobil uygu-
lamalar ile de sahada online olarak otomas-
yon sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Hizmet binalarımıza konumlandırmış olduğu-
muz bilgi duvarları ile başvuru durumu taki-
bi, imar durumu sorgulama, kent rehberi ve 

online ödeme vb. işlemleri dokunmatik olarak 
vatandaşlarımıza sunulmaktadır. 
Hizmet birimlerimiz arasında fiber kablolama 
ile bütünleşik hızlı bir altyapı kurulmuştur. Ya-
pısal kablolama ve uç birimlerin geliştirilmesi 
sürdürülmektedir.

Kağıthane Belediyesi Dijital Arşiv Uygulama-
sı, hem İos hemde Android işletim sistemli ci-
hazlara uygun olarak hazırlanıp vatandaşları-
mızın hizmetine sunulmuştur. 

Kentli İletişim 
Serv is im iz , 
belediyemi-
ze gelen va-
tandaşlar ın 
yapacakları 
iş ve işlem-
ler ile ilgi-
li yapılacak 
ilk müracaat 
servisi hali-
ne gelmiştir. 
Mükelleflerin 
yapılacak iş-
lemlerle ilgili 
tüm ön hazır-
lıklar bu ser-
viste tamam-

lanarak ilgili 
birimlere yönlendirilmektedirler. 

Haberleşme (Çağrı) Merkezimizde vatandaş-
larla yapılan tüm görüşmeler, hizmet kalite 
standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle 
kayıt altına alınmakta, her işlem mutlaka so-
nuçlandırılmakta, süreçler ve sonuçlar hak-
kında ilgili vatandaş bilgilendirilmektedir. 

Belediyemizin kalite politikası çerçevesinde 
sosyal belediyecilik ilkesiyle, vatandaşın bek-
lenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tut-
mak, vatandaş ile belediye arasında köprü 
oluşturarak bürokratik engelleri en aza indir-
mek, vatandaşın işlemlerini en hızlı bir şekilde 
yürütülmesi için azami derecede gayret gös-
terilmektedir.

29

840

55

281

628

92

4 25 6 2 3
70

118

4

TEKNOLOJİK ENVANTER

Server PC+ Laptop Switch Yazıcı

LCD Monitör Tarayıcı Modem UPS

Barkod Okuyucu Harici Teyp Ünitesi Mobil Pos Cihazı Dijital Pano

Tablet Storwize Disk Sistem
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4. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİK 
KAYNAKLARI

 a-İnsan Kaynakları

Belediye Başkanlığımız Başkan Yardımcıları, 
İç Denetçi, Müfettiş, Müdür, Memurlar, İşçi 
ve Sözleşmeli personelden oluşur. Memurlar, 
Merkezi Sistem ile kazanan adaylar Beledi-
ye Başkanı tarafından açıktan atama yoluyla 
atanırlar. Diğer hizmetlerin yürütülmesinde 
de hizmet alımı yoluyla personel istihdamı 
sağlanmaktadır. 

Bir kurumun başarısındaki en önemli unsur-
lar idarenin desteği ve teknolojik kaynakların 
etkin ve verimli kullanılmasıdır. Özellikle insan 
kaynaklarının bilgi ve becerilerinin geliştiril-
mesi, motivasyonlarını artırarak başarılı bir 
performans sergilemelerinin sağlanması. Be-
lediyenin insan gücü planlaması ve personel 
işleri ile ilgili çalışmalarını yaparak personel 
altyapısını güçlü ve verimli tutmak hizmet su-
numunun kalitesinde büyük önem arz etmek-
tedir. Belediyemizin insan kaynağıyla ilgili 
tablolar ve grafikler aşağıda yer almaktadır.

47

2 0 2 13 0 0

225

9 2 15 28
3 4

Memur Memur
(Engelli)

Memur
(Terör

Mağduru)

Sözleşmeli
Memur

İşçi İşçi (Engelli) İşçi (Eski
Hükümlü

İstihdam Türlerine Göre Personel Durumu
Kadın Erkek

387

406

391
381

361
350 350

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Personel Durumu
kişi

4% 2%

31%

13%

48%

2%

Personel Eğitim Durumu

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans

18

120

60

81

610 7 0 0 00 1

27 20

0

20-30 31-40 41-50 51-60 61-65

Personel Yaş Dağılım Durumu
Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu İşçi
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b-Fiziki Kaynaklar

 b.a. Ana ve Ek Hizmet Binalarımız

Belediye hizmetlerimizin yürütüldüğü ana ve 
ek hizmet binalarımızda toplam 22 müdürlü-
ğümüz etkin bir şekilde hizmet vermeye de-
vam etmektedir. Tüm mahallelerin kolayca 
ulaşabildiği merkezi bir konumda olan Bele-
diye ana hizmet binamız, açık alanda bulunan 
toplam 125 araç kapasiteli Sadabad Otoparkı-
mız ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerini 
parklanma sorunu olmadan kullanabilmelerini 
sağlamaktadır.

 b.b. Sosyal ve Kültürel Binalarımız

Sosyal yaşamın gerekleri hususunda vatan-
daşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 
özellikle çocuk ve gençlerin şehre aidiyet duy-
gusu kazanmaları, şehir kültür ve varlıklarının 
yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilinmesi, 
ilçemizin kamuoyunda her geçen gün artan 
bir değere ulaştırılması nihai hedeflerimizdir. 
Bu kapsamda senenin her günü periyodik bir 
takvimle, belediyemizin ilçemize kazandırdığı 
Kültür Merkezlerimizde tiyatro, sinema, pa-
nel, anma programları, sergi ve söyleşi gibi 
çeşitli kültür sanat faaliyetlerinin en etkin şe-
kilde vatandaşlarımıza sunmaktayız.

Ana ve Ek Hizmet Binalarımız

Bina Adı Mahalle

1 Sadabad Hizmet 
Binasi (Ana Bina) Merkez Mahallesi

2 Yol Bakım Şefliği 
Binası Nurtepe Mahallesi

3 Kültür Müdürlüğü 
Binası Merkez Mahallesi

4 Zabıta Müdürlüğü ve 
Makine İkmal Binası Hamidiye Mahallesi

5
Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 
Binası

Merkez Mahallesi

6
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Garaj 
Binası

Merkez Mahallesi

Sosyal ve Kültürel Tesislerimiz

Kültür Merkezleri

Adı Açıklama

1 Kağıthane Kültür 
Merkezi

Nikah ve Tiyatro 
Salonu

2 Gültepe Kültür Merkezi Sinema, Tiyatro ve 
Gösteri Salonu

3 Sultanselim Kültür 
Merkezi

Sinema, Tiyatro ve 
Gösteri Salonu

4 Gürsel Kültür Merkezi Sinema, Tiyatro ve 
Gösteri Salonu

5 Seyrantepe Kültür 
Merkezi

Sinema, Tiyatro ve 
Gösteri Salonu

6 Merkez Mah Kültür 
Merkezi İdari Hizmet Odaları

Yaşam Beceri Atölyeleri

1 Çeliktepe Yaşam  
Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

2 Harmantepe Yaşam 
Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

3 Hürriyet Yaşam Beceri 
Atölyesi Atölye Sınıfları

4 Mehmet Akif Ersoy 
Yaşam Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

5 Ortabayır Yaşam  
Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

6 Şirintepe Yaşam  
Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

7 Talatpaşa Yaşam  
Beceri Atölyesi Atölye Sınıfları

Sosyal Tesisler

1 Nurtepe Sosyal Tesisi Restaurant

2 Beyaz Kafe Sosyal 
Tesisi Restaurant

3 Hamidiye Sosyal Tesisi Restaurant

4 Kır Kahvesi Kafe

5 Çağlayan Kule Sosyal 
Tesisi Restaurant

6 Sadabad Kafe Kafe

Gençlik ve Bilim Merkezi

1 Çağlayan Gençlik ve 
Bilim Merkezi

Bilim Labaratuvarı 
ve Gösteri Merkezi

2 Hamidiye Gençlik 
Merkezi ve Yaşlılar Evi

Gençlik Merkezi 
Derslikleri, Yaşlı 
Yaşam Alanları ve 
Gösteri Merkezi
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Müze - Kağıt Atölyesi

1 Şehir Müzesi Müze

2 Açık Hava Müzesi Müze

3 Kağıt Atölyesi Kağıt Yapımı

Spor Merkezleri

1
Yahya Kemal Spor Kom-
pleksi

Yüzme Havuzu ve 
Spor Okulları

2
Hamidiye Yüzme 
Havuzu ve Spor 
Kompleksi

Yüzme Havuzu ve 
Spor Okulları

3 Şirintepe Spor Merkezi
Bayanlara Özel 
Spor Merkezi

Lojmanlar ve Dinlenme Tesislerimiz

Adı Açıklama

1
Şile Dinlenme Te-
sisleri

Şile Dinlenme 
Tesisleri

2
Kağıthane 
Belediye 
Lojmanları

Belediye 
Lojmanları (Şişli) 20 
Adet Bağımsız Birim

 b.c. Araçlar ve İş Makineleri

Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülme-
sinde, güçlü bir araç parkının olması önem arz 
etmektedir. Bu nedenle, gerek mevcut araç ve 
iş makineleri komple revize edilerek, gerekse 
yeni araç ve iş makineleri alınarak, Kâğıthane 
Belediyesi araç ve iş makinesi kapasitesi art-
tırılmıştır. 

Araç ve İş Makinaları Durumu

Araç Tipi Kullanım Şekli Toplam

Resmi Kiralık

Binek 4 73 77

Otobüs 1 19 20

Minibüs 7 7 14

Minivan 1 31 32

Ambulans 3 1 4

Kamyonet 4 6 10

Panelvan 2 3 5

Anons Aracı 2 0 2

Vinç 2 1 3

Kamyon 13 10 23

İş Makinesi 12 1 13

Vidanjör 1 0 1

Motosiklet 2 0 2

Çekici (Tır) 0 1 1

Çekici (Trafik) 0 1 1

Engelli Aracı 0 1 1

Toplam 54 155 209
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BİLGİ İŞLEM

1. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri 
yerine getirmek.

2. Belediyenin bilişim teknolojileri ihtiyacını 
tespit etmek, gerekli bilgisayar ağını oluştur-
mak ve bilişim sisteminin etkin, verimli ve gü-
venli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

3. Belediyenin E-Belediyecilik ve Web hizmet-
lerini yürütmek ve yönetmek.

4. Belediyenin ve/veya yöneticilerin ihtiyacı 
olan bilgi sistemleri, yazılım ve donanımlarını 
belirlemek, araştırma yapmak ve fayda-mali-
yet analizini çıkarmak. 

5. Belediyece alınan bilgi sistemleri, yazılım ve 
donanımların kontrolünü ve kurulumunu yap-
mak veya yaptırmak.

6. Yönetim bilgi sistemleri, yazılım ve dona-
nımların kullanım ve geliştirilmesine ilişkin hiz-
metleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içerisinde 
yerine getirmek,

7. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesini sağ-
lamak.

8. Coğrafi bilgi sistemini kurmak, kurdurmak 
ve yürütülmesini sağlamak

9. Belediyenin ihtiyacı olan bilgisayar ağını 
oluşturmak, etkin ve verimli bir şekilde kullanıl-
masını sağlamak. 

10. Belediyede bulunan donanım ve yazılımın 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağ-
layacak bakım-onarım hizmetlerini sağlamak.

11. Kullanıcı eğitimleri vermek veya verdirmek.

12. Otomasyon kullanıcılarını yetkilendirmek. 

13. Sistem yedeklemesini sağlamak.

14. Tüm belediye uygulama programlarının 
(Sayısal & Sözel) bütünleşik yapı olarak hizmet 
verilebilirliğini sağlamak.

15. Kurumsal veri tabanında bulunan sözel ve 
sayısal verilerin zamanla güncellemesi için ge-
rekli çalışmaları yapmak.

16. Kurumda e-arşiv hizmetlerinin yerine geti-
rilmesi ve yürütülmesine katkı sağlamak.

17. E-devlet uygulamalarına katkı sağlamak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

1. Ambalaj Atıklarının (Kâğıt-Karton, Plastik, 
Metal, Cam) ayrı toplanmasını sağlamak

2. Bitkisel kızartmalık atık yağların ayrı toplan-
masını sağlamak,

3. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve 
yönetiminin sağlanması çalışmalarını yapmak,

4. Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü Yö-
netmeliği’nde belirtilen emisyon iznine tabii 
tesislerin emisyon izin belgeleri kontrolünü 
yapmak

5. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin 
kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,

6. Pil ve Akümülatörlerin ayrı toplanmasını 
sağlamak,

7. Trafikte seyreden motorlu kara taşıtların-
dan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının 
kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,

8. Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava 
kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmaları-
nı yapmak,

9. Koku ve görüntü kirliliğinin kontrolünün sağ-
lanması çalışmalarını yapmak,

10. İşyerlerinden tesislerden kaynaklanan atık 
su kirliliğini incelemek ve çözüme yönelik ça-
lışmalar yapmak

11. Mevcut park ve bahçelerin bakim ve onarı-
mını yapmak,

12. Refüj ve meydanların elektrik bakımını ve 
çevre düzenlemesi yapmak,

13. Gerekli görülen yerlere fidan ve mevsimlik 
çiçek dikmek ve bakımını yapmak,

14. Bütün park, bahçe ve refüjlerin temizliği, 
sulaması ve bekçilik hizmetlerini yerine getir-
mek,

5- SUNULAN HİZMETLER
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15. Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçit-
leri yapmak veya yaptırmak

16. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen; 
çevre, temizlik ve parklarla ilgili şikâyetleri de-
ğerlendirmek,

17. Üst yönetim tarafından verilecek benzer 
nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

DESTEK HİZMETLERİ

1. Belediyenin acil ve küçük ölçekli mal ve hiz-
met ihtiyaçlarını doğrudan temin yolu ile temin 
etmek.

2. Belediyenin orta ve büyük ölçekli taşınır mal 
ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını mal alım ihalesi 
yolu ile temin etmek.

3. Belediyenin orta ve büyük ölçekli hizmet 
ihtiyaçlarını hizmet alım ihalesi yolu ile temin 
etmek.

4. Memur personelin yemek ve servis ihtiyaç-
larının karşılanmasını sağlamak. 

5. Doğrudan temin işlemleri ile mal ve hizmet 
alım ihalelerinin belgelerini oluşturmak, hak 
edişlerini düzenlemek. 

6. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kurum içi 
ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçe-
lerin kayıt, dosyalama, arşivleme, yazışma iş-
lemlerini yapmak. 

7. Belediye hizmetlerinde kullanılan jeneratör, 
dalgıç pompa, hidrofor gibi ekipmanın tamir 
ve bakımını yaptırmak, hizmete hazır halde 
tutmak. 

8. Belediye hizmetlerinin aksamaması için bina 
ve tesislere ait ısıtma, aydınlatma, su ve ha-
berleşme gibi teknik sistemleri kullanılabilir 
durumda tutmak, bakımlarını ve gerektiğinde 
tamiratını yapmak. 

9. Belediye binalarının ve tesislerin güvenliğini 
sağlamak. 

10. Belediye binalarının ve tesislerin temizlik 
hizmetlerini yürütmek. 

11. Belediye organizasyonlarında ve törenler-
de destek hizmeti vermek. 

12.  Belediyeye ait taşınmazların ve tesislerin 
haberleşme, elektrik, su, doğalgaz gibi gider-
lerinin faturalarının ödemelerinin zamanında 
yapılmasını takip etmek. 

13. Belediye birimlerinin kullanımına sunulacak 
malzemelere ilişkin ambar oluşturmak. 

14. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ambar-
ların ve taşınırların işlemlerini yürütmek. 

15. Belediye birimlerinin araç ihtiyacını baş 
şoförlük emrindeki resmi ve kiralık araçlar va-
sıtasıyla karşılamak. 

16. Belediyeye ait araç ve iş makinelerinin ta-
mir ve bakımlarını yaptırmak. 

17. Belediye hizmetlerinde kullanılan resmi ve 
kiralık araçların akaryakıt ikmallerini yapmak.

18. Belediyeye ait resmi araçların dosyalarını 
takip etmek, zorunlu mali sorumluluk sigortası 
ve periyodik muayenelerini yaptırmak.

EMLAK İSTİMLAK

1. Çeşitli kanunlarla tapu almaya hak kazanan 
kişilere tapularının verilmesi işlemlerini yap-
mak

2. Kâğıthane sınırları içerisinde hazine adına 
kayıtlı parsellerin belediye adına devir ve hak 
sahiplerine tapularının verilmesi işlemleri yap-
mak

3. İpotekli olarak tapularını almış kişilere ait ta-
şınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin işlem-
lerini yapmak

4. İmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuş 
olan parsellerin ipotek terkin işlemlerini yap-
mak

5. Belediye mülkiyeti veya tasarrufu altında 
bulunan taşınmazların kiralama veya başka 
bir kamu kuruluşuna bedelsiz tahsis işlemlerini 
yapmak

6. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazla-
rın kamulaştırma işlemlerini yapmak

7. Yol fazlalıkları veya şahıs ile hisseli taşın-
mazların satış işlemlerini yapmak

8. Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu 
tahsis belgesi olmayan taşınmazlar için ecri-
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misil uygulamalarını yapmak

9. Belediye Mülkiyetinde olup da İmar Affı Ya-
sası kapsamına girmeyen taşınmazların, satış 
işlemlerini yürütmek

10. İmar Planlarında yeşil alan veya güzergâh-
larında kalan vatandaşlara enkaz bedeli ve yer 
tahsisi işlemlerini yapmak

11. Belediyeye ait lojman ve sosyal tesislerin 
tahsis işlemleri yaparak bakım ve onarımları-
nın yapılmasını sağlamak

12. Belediye taşınmazları ile ilgili satın alma, 
satma, kiraya verme, kiralama, trampa,  mül-
kiyetin gayri aynı hak tesisi gibi işlemleri yap-
mak.

13. Belediye emlakinin değerlendirilmesi, ko-
runması, en karlı şekilde işletilmesi ve imar 
tescillerinin yapılması konularında diğer birim-
lerle koordinasyonu sağlamak,

14. Her türlü taşınmazın alım ve satım işlemle-
rini yapmak,

15. Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil 
alan için ayrılan hazine arazilerinin İmar Kanu-
nu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlem-
lerini yapmak

16. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, 
kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yer 
alan taşınmazların devir ve tahsis işlemlerini 
yerine getirmek

FEN İŞLERİ

1. Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve 
ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü 
işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini 
hazırlamak.

2. Belediyenin yapı ve inşaat programını ha-
zırlamak.

3. Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş 
ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla il-
gili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

4. İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabulle-
rini yapmak.

5. Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu 
ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak 
bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.

6. Başkanlık makamınca yapılması istenen işle-
re ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale 
dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

7. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bul-
var, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, ba-
kım ve onarımlarını sağlamak.

8. Belediyenin görev ve yetki alanına giren 
yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yap-
mak veya yaptırmak.

9. Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri 
yapmak veya yaptırmak.

10. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.

11. Teknik konularda başkanlık makamına ve 
belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık 
yapmak

HUKUK İŞLERİ

1. Belediye Başkanı adına adli, idari ve askeri 
Yargı mercilerinde, Hakemler, icra Daireleri ve 
noterlerde vesair müesseslerde Hukuk İşleri 
Müdürü ve Avukatlar eliyle Belediye Tüzel Ki-
şiliğini temsil etmek, Dava açmak, Açılan Da-
valarda gerekli savunmaları yapmak ve dava-
ları sonuçlandırmak. 

2. Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer 
yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullan-
mak, Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile 
her türlü yetkiyi kullanmak.

3. İcra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.

4. Adli idari yargı mercileri, hakemler, icra dai-
releri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Bele-
diye Başkanlığı adına tebellüğ ederek gereğini 
yapmak.

5. Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hu-
kuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak 
için başkanlıkça lüzum görülen hallerde Bele-
diye Başkanı adına yapılması gereken işlemle-
ri belirtmek.

6. Başkanlık katı veya daire müdürlüklerinin 
tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hak-
kında danışma niteliğinde hukuki görüş bildir-
mek, bu suretle Kâğıthane Belediyesi kamu 
tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlük-
teki yasalar ve mevzuat çerçevesinde çözüm 
getirmek. 
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7. Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek 
belediye birimlerine her türlü mevzuat deği-
şiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar 
konusunda bilgi akışını sağlamak.

8. Başkan tarafından verilecek benzer nitelik-
teki diğer iş ve işlemleri yapmak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK

1. Kağıthane sınırları içerisinde yasalara uygun 
inşaat yapılaşmasını sağlamak.

2. Müelliflerce hazırlanan projelerin, müdürlü-
ğe ibraz aşamasında gerekli tescil işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak.

3. Mimari proje tasdik aşamasında diğer mü-
dürlüklerden alınan verilerin projeye aktarıl-
masının kontrolünü yapmak.

4. Mimar projelerin mer’i mevzuata göre uy-
gunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.

5. Statik büroya ibraz edilen projelerin mer’i 
mevzuata göre incelemesini yapmak ve onay-
lamak. 

6. Onaylanan mimari, statik ve tesisat projele-
rinden sonra yapı ruhsatı tanzimine esas olan 
evrakların teminini müteakip yapı ruhsatını dü-
zenlemek.

7. İnşaatları verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğ-
rultusunda arazide kontrolünü sağlayarak ge-
rekli vizelerini yaptırmak.

8. Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili ola-
rak mer’i mevzuat hükümlerini uygulamak.

9. Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan ve 
vizeleri tamamlanan yapıların kontrolü sonucu 
yapı kullanma (iskan) izin belgesi düzenlemek.

10. Yazılı – Sözlü veya iletişim yolu ile gelen 
şikayetleri değerlendirmek.

11. Kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hak-
kında ilgili kanun hükümlerince yasal işlemleri 
yapmak.

12. Lüzumu halinde ve kat irtifakı kurulmak 
üzere proje sureti onayı yapmak.

13. Kağıthane’nin zemin durumunu inceleyerek 
ve uygun yapı sistemin planlamasında planla-
ma servisine yardımcı olmak.

14. Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına ha-
vale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona 
katılarak İmar Konularında bilgi vermek,

İNSAN KAYNAKLARI

1. Personelin işe geliş gidiş kimlik kartlarının te-
min edilmesi, Personel Devam Takip Sistemi 
(PKDS) üzerinden işe geliş ve çıkış raporları 
alarak Müdürlüklere, bilgi için bağlı bulunduk-
ları Başkan Yardımcısına gönderilmesi

2. Çalışanların kadro, derece, terfi ve eğitim 
değişikliklerinde yapılan intibakların maaşları-
na yansıtılması

3. Belediyenin boş kadrolarına alınacak olan 
aday personelin sayısı ve özelliklerinin belir-
lenmesi, merkezi yerleştirme işlemlerinin ya-
pılması, aday memurların eğitim, sınav ve or-
yantasyon işlemleri

4. Yasal zorunluluk çerçevesinde tüm memur-
ların ve sözleşmeli personelin 0-5 yıllarında 
mal beyannamesi alınması ve özlük dosyala-
rında saklanması

5. Çalışanların bağlı olduğu sendikalar ile gö-
rüşme yapılarak toplu iş sözleşmelerinin ger-
çekleşmesi ile sendikal yazışma işlemleri 

6. Belediyemize nakil gelen ve nakil giden 
memurların atama ve SGK, HİTAP Kayıtlarının 
açılması/kapanması işlemleri

7. Belediyemizde hizmet yılını dolduran işçile-
rin kendi isteği ile veya iş akdinin feshedilerek 
emeklilik işlemlerinin yapılması

8. Belediyedeki kadro iptal ihdas işlemleri cet-
vellerinin hazırlanarak belediye meclisine su-
nulması

9. Belediye çalışanlarının izin işlemlerinin yapı-
larak dijital ortamda kayıt altına alınması

10. Başkan, Başkan Yardımcısı veya Müdürle-
rin raporlu veya izinli olduğu günlerde yerine 
bakacak ilgilinin belirlenmesi ve vekaleten ata-
ma işlemleri

11. Belediye dışındaki kamu kurumlarında oluş-
turulan komisyon ve kurullara ilgili personelin 
görevlendirmelerinin yapılması 

12. Belediye çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu 
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eğitimlerin belirlenip gerçekleştirilme işlemleri 
süreci

13. Belediyemizde staj yapmak isteyen lise ve 
üniversite öğrencilerinin kayıtlarının yapılarak 
alanlarıyla ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi, 
bilgi ve becerilerinin arttırılması

14. Belediyemiz personel ihtiyacı kapsamında 
sözleşmeli personel temini 

15. Personelin görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavları neticesinde kadro ünvanı-
nın değiştirilmesi ile atama işlemleri

16. Başkanlığımız memurlarının yeşil pasaport 
evraklarının hazırlanması ve gerekli belgelerin 
emniyet müdürlüğüne gönderilmesi

17. Yurtdışına çıkacak memurların izin onayla-
rının alınması ve Valilik makamı ile yazışmaları-
nın yapılması

18. Kurum içi (Müdürlükler arası) görevlendiril-
melerin yapılması

19. Müdürlüğümüze gönderilen tebligatların 
alınması, gerekli işlemlerin yapılmasından son-
ra tebligatın ilgili kurumlara gönderilmesi

20. Müdürlüğümüzün ihale kapsamında ihti-
yaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetle-
rinin temin edilmesi,

21. Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda hiz-
met içi eğitim planlamasının yapılması, eğitim-
lerin verilmesi ve verimliliğinin değerlendiril-
mesi

22. Müdürlüklerin talepleri ve personelin ih-
tiyacı doğrultusunda kurum dışında yapılan 
eğitimlere personelin katılımı için gerekli ya-
zışmaların yapılması

23. Kurumlar arası geçici görevlendirme işlem-
lerinin yapılması

24. Etik komisyonun kurulunca gündemdeki 
şikayetlerin takibinin yapılarak sonuçlandırıl-
ması

25. Memur ve işçi disiplin kurulu oluşturulması 
ve gündemdeki işlemlerin sonuçlandırılması

26. Eski hükümlü, özürlü ve terör mağdurla-
rının belediyemizde çalıştırılmak üzere talep 
edilmesi ve işe alım işlemlerinin yapılması

27. 6111 sayılı kanun gereği 1 kademe verilmesi 
işlemlerinin yapılması

28. Belediyemiz çalışanlarının sendikal, toplu 
sözleşme işlemleri

29. Memur Personelimiz için Çocuk ve Aile 
yardımı için form düzenleme işlemleri 

30. Arşivlenecek evrak ve dosyaların dijital or-
tamda saklanması işlemlerinin yapılması

31. Belediyemizdeki kalite yönetim sisteminin 
ve ISO 9001:2008 Kalite Belgesine devam 
edilmesi işlemlerinin yapılması

32. Çalışanlar arasında memnuniyet düzeyinin 
ölçülmesi ve performans değerlendirme iş-
lemlerinin yapılması

33. Memur, işçi ve sözleşmeli personel e-Bil-
dirge (SGK) işlemlerinin yapılması

34. Personele ilişkin adli konularda gerekli ya-
zışmaların ve tebliğlerin yapılması

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1. İşletme Müdürlüğü, kendisine bağlı olan bi-
rimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan 
temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 
yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, 
Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme 
ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve 
işlemlerini yürütmek,

2. Yıllık yatırım planına göre kendisine yönel-
tilen işlerin yapılması, bu işlere ait işlemlerin 
başlamasından işi bitimine kadar usulünce ya-
pılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek,

3. (1) bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan 
işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale 
etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,

4. Belediye sınırları içerinde tesislerin kuruluş 
ve işleyiş işlemlerini yürütmek,

5. Spor kompleksi (futbol sahası, yüzme, vs…) 
işletmesi işlemlerini yürütmek,

6. Belediye misafirhanelerinin bakım, onarım 
yaptırmak, yemek ve yatak ücretlerini belirle-
mek,

7. Otopark yerlerinin işletmesini yapmak.Yeni 
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otopark yerleri belirlemek ve işletmeye aç-
mak ve işlemek,

8. İşletme Müdürlüğü’ne bağlı servislerin koor-
dine halinde çalışmasını sağlamak,

9. Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartla-
rına göre belirlemek için çalışma yapmak ve 
belediye meclisine sunmak,

10. Meclisten çıkan tariflerin uygulamasını sağ-
lamak ve denetlemek,

11. İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak,

12. Çalışan personele hizmet içi eğitim verilme-
sini sağlamak,

13. Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat 
yapmak,

14. Birliklere üye olmak

15. Üyesi olduğumuz Birliklerle ilgili iş ve işlem-
leri doğrudan yürütmek.

16. Belediyenin sahibi bulunduğu taşınmazlar-
la ilgili her türlü işlemleri yerine getirme, ta-
şınmazların satış, kiralama ve ecrimisil, tahsis, 
devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak, ta-
kip etmek “Kamu idarelerine Ait Taşınmazların 
Kaydına İlişkin Yönetmelik” ve taşınmazlarla 
ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getir-
mek, taşınmazların envanterini oluşturup gün-
cellemek,

17. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlem-
leri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip 
ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü so-
rumlulukları yerine getirmek, beyannameleri 
vermek,

18. Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu 
kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip 
etmek, yerine getirmek.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ

1. Belediye’nin vizyon ve ilkelerine uygun ola-
rak, belediyenin kültürel ve sosyal etkinliklerini 
değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli 
olarak belirleyip eğitim ve kültür seçeneklerini 
bağlı birimleri koordine ederek uygulamak.

2. Kültürel ve sosyal faaliyetler için gerekli ola-
bilecek ortam, araç gereç ve teknolojiyi belir-
lemek, 

3. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uy-
gun olarak her türlü kültür etkinliğini planla-
mak, uygulamak ve değerlendirmek.

4. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kay-
makamlık ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Ka-
ğıthane Kent Konseyi ile kent halkının bilgi ve 
beceri düzeyinin yükseltilmesi için, kültürel, 
mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip 
uygulamak.

5. Kent halkına geleneksel ve evrensel müzi-
ğin çeşitli türlerini, tiyatro ve sinema gösterim-
lerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak halkın 
kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilme-
sini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını 
sağlamak. İlçe halkının kültürel faaliyetlere ka-
tılımını sağlamak.

6. Kent halkının kültürel değerlerinin ilçemiz 
genelinde yaşatılması amacıyla çeşitli orga-
nizasyonlar, festivaller, konserler, şölenler, 
sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, özel günle-
rin kutlanması, anma programları, seminer ve 
söyleşiler vs. düzenlemek.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usu-
lü Yönetmeliği ve Tüzüğü, Devlet Harcama 
Belgeleri Yönetmeliği, İhale Kanununun, 5393 
Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Ka-
nunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerinin, her yıl 
çıkarılan Devlet Bütçe Kanunlarının ve diğer 
ilgili mevzuatın belediye iş ve işlemlerinde uy-
gulanmasını sağlamak 

2. Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle il-
gili harcamaların kanunlara uygun olarak ya-
pılmasını sağlamak 

3. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren 
belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık per-
formans programına uygun olarak hazırlamak 
ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğu-
nu izlemek ve değerlendirmek 

4. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke 
ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri 
dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gön-
derilmesini sağlamak
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5. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama 
sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlen-
dirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistik-
leri hazırlamak 

6. Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tab-
lolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak, 

7. Bankalar nezdinde hesap ekstrelerinin kont-
rolünü sağlamak, 

8. Destek Hizmetleri ve Emlak İstimlak Müdür-
lükleri ile koordineli olarak, belediyenin mülki-
yetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve 
taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenle-
mek 

9. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve 
kontrol alanında koordinasyon sağlamak 

10. Tahvil, bono ve kıymetli kağıtların hesapla-
rını tutmak, 

11. Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uy-
gulanması konusunda üst yönetime ve birim 
müdürlerine gerekli bilgileri sağlamak ve da-
nışmanlık yapmak 

12. İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade iş-
lemlerini yapmak, 

13. Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergi-
lerin yasal süresinde ilgili kurumlara ödenme-
sini sağlamak 

14. Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma 
kararlarını yerine getirmek. 

15. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek 

16. Mali konularda belediye başkanı tarafından 
verilen diğer görevleri yapmak 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Başkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafi-
ğini düzenlemek,

2. Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerini yü-
rütmek

3. Belediyenin ulusal ve yerel medya ile ilişkile-
rini yürüterek, etkin tanıtımını sağlamak

4. Başkan adına yapılan toplantıları tertip et-
mek, 

5. Belediye hizmetlerinin açılış törenlerini Baş-
kan adına düzenlemek, 

6. Başkanın yurtiçi ve yurt dışında katılacağı 
toplantılarda ve organizasyonlarda gerekli 
tedbirleri alarak Başkanın katılımını sağlamak 
ve bunlara bağlı hizmetleri yerine getirmek,

7. Başkanın seyahatlerini organize etmek ve 
programa uygun bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak.

8. Başkan’ın iletişim hizmetlerinin yürütmek

9. Riyaset makamının etkili ve verimli yöneti-
mini sağlamak

10. Protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek

11. Temsil ve ağırlama giderlerini Başkan adına 
yürütmek.  

12. Başkan’ın koruma ve ulaşım hizmetlerini 
yerine getirmek

13. Belediye Başkanı tarafından temel fonksi-
yonu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri icra 
etmek.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1. İmar planlarının hazırlanması için gerekli hâ-
lihazır haritaları ile Yürürlükteki 1/5000 ölçek-
li Nazım İmar Planlarına göre imar planlarını 
yapmak veya yaptırmak. Her türlü plan tadi-
latı ve müracaat taleplerini değerlendirerek 
sonuçlandırmak.

2. Her türlü plan yapımı için gerekli olan zemin 
etüdü ve analitik çalışmaları gibi işlemleri yap-
mak veya yaptırmak. 

3. Yeni bir mahalle kurulması ile ilçe ve mahalle 
sınırlarına ilişkin her türlü işlemi yapmak 

4. Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yü-
rütülmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturmak. 

5. Üst yönetim tarafından verilecek benzer ni-
telikli diğer görevleri yerine getirmek.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Sıhhi işyerlerini yerinde denetlemek, ruhsat 
müracaatlarını almak, gerekli ve yeter koşulları 
sağlayanlara çalışma ruhsatlarını vermek, ilgili 
yönetmelik şartlarına uygun olmayan işyerle-
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rinin faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak.

2. Gayri sıhhi müessese mevzuatı ve çevre 
sağlığı açısından 2. inci ve 3. üncü sınıf gay-
ri sıhhi müesseseleri denetlemek, gerekli du-
rumlarda G.S.M. inceleme Komisyonuna sun-
mak, komisyon kararlarının gereği için ilgili 
müdürlük ve kurumlara bildirmek.

3. Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli ön-
lemleri almaktan kaçınan 2. inci ve 3. üncü sınıf 
gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin dur-
durulmasını sağlamak veya ruhsatlarının iptal 
edilmesi için rapor düzenleyerek karar alınmak 
üzere G.S.M. inceleme Komisyonuna sunmak, 
bu konuda alınan kararları bilgi ve gereği için 
ilgili müdürlük ve kurumlara göndermek.

4. 2. inci ve 3. üncü sınıf gayri sıhhi müessese-
lerin kurulmadan önce yapmış oldukları baş-
vuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, 
gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerini almak, G.S.M. inceleme 
Komisyonu tarafından incelenerek uygun gö-
rülenlerin çalışma ruhsatlarını tanzim etmek. 

5. Sıhhi , gayri sıhhi müesseseler , Umuma açık 
istirahat ve eğlence yerleri ve Gıda üreten  iş-
yerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluşların-
dan gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şi-
kayet vb. konuları değerlendirerek mahallinde 
denetim yapmak, tespit edilen olumsuzlukları 
bir rapor halinde komisyona  sunmak,  komis-
yon   tarafından  alınan kararları gereği için 
ilgili müdürlük ve kurumlara bildirmek. Tespit 
edilen olumsuzluklara göre işyerlerine düzel-
tici tedbirler aldırmak, olumsuzlukları giderile-
meyenlerin  faaliyetlerini durdurmak.

6. Gıda üreten  işyerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. Denetim esnasında diğer kurum-
lardan alınan ruhsat ,izin belgesi, tescil v.b. gibi 
işyerinin faaliyeti için gerekli olan belgelerin 
kontrolünü yapmak.

7. Hafta tatili Kanunu’na tabi işyerlerine gerek-
li incelemelerden sonra meclis kararı ile ruhsat 
vermek.

8. Asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol 
ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörle-
ri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında 
kontrol ederek, asansör ruhsatı düzenlemek. 
Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini 

yaparak, asansör muayene raporu düzenle-
mek.

9. Buhar Kazanı , Kompresör gibi basınçlı kap-
ların muayene işlemlerini yaparak, basınçlı 
kaplara muayene raporu düzenlemek.

10. Çevre sağlığına aykırı olarak çalışan işlet-
melerinin denetimini yapmak ve bu işletme-
lerin çevre sağlığı kurallarına uymasını sağla-
mak, 

11. İşyerleri ile ilgili şikayetleri incelemek ve ya-
sal işlem yapmak. Gerektiği Koşullarda İşyer-
lerinin gürültü ölçümünü yapmak, 

12. Sağlık koruma bandı, içkili yer bölgesi v.b. 
gibi belediye  meclisi veya ilçe mülki amiri ona-
yına tabi olan kararlar için çalışma yapmak.

13. Belediye meclislerince belirlenen  açılış ve 
kapanış saatlerini uymayan işletmeleri yasal, 
işlem için gerekli kurumlara bildirmek.

14. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerin-
de kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde 
tutulan tutanakların ve cezai işlem gereken 
evrakların belediye encümenine sevkini sağla-
yarak bu işlemlerin takibini yapmak.  

15. Belediye encümeni tarafından işyerleri 
hakkında alınan müdürlüğün yetki alanı dahi-
linde olan cezai işlemlerin gerekli birimlere bil-
dirilmesi ve işlemlerin takibini yapmak. 

16. Umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerin-
de için vatandaş tarafından istenen mesul mü-
dürlük belgesi vermek ve denetimini yapmak.

17. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü ilgilendiren 
kararlarını uygulamak, takip etmek ve gerekti-
ğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluş-
lara bilgi vermek. 

18. Belediyenin  diğer birimlerinden gelen  ya-
zılarla ilgili gerekli işlemleri yaparak ilgililere 
bilgi vermek. 

19. Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesin-
den  gelen Genelge, yönerge ve yönetmelik-
ler ve değişiklikleriyle ilgili takipleri ve bu doğ-
rultuda gerekli çalışmaları yapmak.
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20. Hizmet içi eğitim, bilgilendirme ve çalışan-
ları motive etmek için zaman, zaman toplantı-
lar düzenlemek.

21. Bilgi edinme konusu kapsamında gelen di-
lekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde 
bulunmak.

22. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili di-
ğer Belediye hizmetleri yapmak.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Belediye çalışanlarına birinci basamak sağlık 
hizmeti sunmak, gerek görülenleri ileri tetkik 
merkezlerine sevk etmek.

2. Çalışma ortamları ile çalışanların uyumunu 
sağlık açısından değerlendirerek ilgililere bilgi 
vermek,

3. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat komisyo-
nunda görev almak,

4. Defin ruhsatı verme ve MERNİS ölüm tuta-
nağı düzenleme gibi cenaze ile ilgili işleri yeri-
ne getirmek,

5. İlçe sağlık grup başkanlığı ile ilçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum-
lar ile koordineli çalışarak ilçede sağlık riskleri-
nin azaltılması ve sağlıklı toplum oluşturulması 
için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bu-
lunmak

6. Halk sağlığını korumak amacıyla önleyici ve 
bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak

7. Gıda üretim ve satış yerlerinin hijyenik ko-
şullara uygunluğunu ve satılan gıda maddele-
rinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek.                                                                                                                                      

8. Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak genel 
sağlıkla ilgili hizmetleri yürütmek.

9. Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına za-
rar verebilecek etkenlerden arındırılması için 
gerekli önlemleri almak

10. Hayvan veya insan kaynaklı bulaşıcı has-
talıklarla önleyici tedbirler yoluyla mücadele 
etmek

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. İlçenin Sosyo-Ekonomik açıdan yetersiz, 
kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve 
yokluklar yaşayan bölgelerinde oluşturulan 
Aile Danışma Merkezleri bünyesinde eği-
tim-sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçla-
rın karşılanması ve insanca yaşam için gerekli 
şartları oluşturulması işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak,

2. Kırsal kesimden gelen insanlarımızın kente 
entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk, engelli, 
yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faali-
yetlere öncelik verilerek organizasyonlar ya-
pılmasını sağlamak,

3. İlçede yaşayan dar gelirli kişilerin el eme-
ği ürünlerini değerlendirmek için Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, kadın emek 
pazarında pazarlanması işlemlerinin yapılma-
sını sağlamak,

4. Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için 
projeler geliştirmek,

5. Ulusal ve uluslar arası haftalarda etkinlikler 
düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlara kat-
kı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde organizas-
yonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak,

6. Sokakta yaşayan veya risk altında olan ço-
cuklar için diğer kamu kurumları Üniversiteler 
ve STK`lar ile işbirliği yaparak projelerin geliş-
tirilerek uygulanmasını sağlamak,

7. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yö-
nelik yaz spor okulları açmak ve ders yılı için-
de ilköğrenim ve lise öğrencilerinin başarılarını 
arttırmak için destek sağlayıcı projeler uygu-
lamak,

8. Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için 
projeler geliştirmek suretiyle özürlülere ge-
rekli yardım ve desteği sağlamak,

9. Toplu sünnet ve toplu düğün, yapılmasını 
sağlamak,

10. Belediye sınırları içerisinde merkezi nokta-
larda iftar çadırları kurmak,

11. İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi aile-
lerine yönelik çalışmalar veya organizasyonlar 
hazırlamak ve gerçekleştirmek.,
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12. İlçemiz mahallelerinde halkımıza ve çalışan 
kadınlarımıza yönelik kreşler açmak ve işlet-
mek.

13. İlçe sınırları içerisinde bulunan şiddet mağ-
duru sokağa atılmış kadınlara yönelik kadın 
konuk evleri veya sığınma evi veya misafirha-
ne kurmak.

14. Yeni evlenen çiftler için talepleri doğrultu-
sunda eğitim semineri verilmesi ve katılımcıla-
ra sertifika ve/veya hediye verilmesi,

15. İlçemizde yaşayan yaşlılar ve özürlüler için 
dinlenme evi ve/veya kır kahvesi kurulması ve 
işletilmesi,

16. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ai-
lelerin yeni doğan çocuklarına ve annelerine 
yönelik çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak,

17. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler 
ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilme-
sini sağlamak.

18. Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanma-
sı için aşevi açılması, yürütülmesi işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak,

19. Gıda bankacılığı organizasyonu ve sosyal 
market vasıtasıyla ilçe sınırlarındaki ihtiyaç sa-
hibi ailelere yardım hizmeti sağlamak.

20. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden başarılı 
öğrencilere ayni ve nakdi yardımlarda bulun-
mak,

21. İlçe sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, 
lise ve dengi okullarımızda okuyan yoksul aile 
çocuklarını giydirmek,

22. İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ih-
tiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışma-
larını yapmak,

23. Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve 
bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması ge-
rekenleri arşive kaldırmak.

24. İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçla-
ra kanun ve yönetmelik çerçevesinde aşevin-
den sıcak yemek yardımı ve kuru gıda yardımı 
yapılmasını sağlamak,

25. İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye 
yardımında bulunmak,

26. Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli 
yardımı sağlamak,

27. Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü 
kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bu-
lunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma 
alanları oluşturmak,

28. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinas-
yon kurmak, ilçede yardım alanların envante-
rini çıkarmak,

29. İlçemizde ikamet eden ailelerin cenazele-
rinde cenaze yemeği vermek.

30. İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere ayni ve 
vb. yardım almak ve ilgililerine ulaştırmak.

31. Yangın ve tabii afetlere maruz kalan tespit-
lerini yapmak ve imkânlar doğrultusunda yar-
dımlarda bulunmak.

32. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler 
ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edil-
mesini sağlamak.

 
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanış-
ma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını 
desteklemek, sportif etkinlikler, yarışmalar ve 
turnuvalar düzenlemek.

2. Spor okulları açmak, yeni spor tesisleri açıl-
masını sağlamak.

3. Mevcut halı saha, spor salonu, spor tesisi 
gibi belediyenin spora yönelik merkezlerini iş-
letmek.

4. Çeşitli alanlarda profesyonel Spor Kulübü 
oluşturmak, ulusal ve uluslararası müsabaka-
lara katılmak.

5. Spora yönelik kurslar açmak

6. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin sportif 
faaliyetlere katılımını yaygınlaştırmak, bu yön-
de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla iş 
birliği yapmak.

7. Yaz döneminde öğrencilere yönelik “Yaz 
Spor Okulları” organize etmek.
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8. Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, se-
çilmesi ve yönlendirilmesi için sportif faaliyet-
ler düzenlemek.

9. Müsabakalarda başarı gösteren veya dere-
ce alan sporculara, antrenörlere ve kulüplere 
meclisin ilgili kararı uyarınca ödül vermek.

10. Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakit-
lerinde spor alanlarına ve sportif faaliyetlere 
yönlendirilmesini sağlamak.

11. Yoksul, engelli ve sosyal dışlanma riski altın-
da olan gençlere özgü sportif imkanlar oluş-
turmak.

12. Müftülük yaz kurslarıyla müşterek projeler 
yapmak, etkinlikler düzenlemek.

13. Kurum içi sportif faaliyetler düzenlemek ve 
personelin spor yapabileceği imkânlar oluş-
turmak.

14. Kurumlar arası sportif faaliyetler düzenle-
mek. 

15. Amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesi 
yönünde spor kulüplerine ayni yardımda bu-
lunmak.

16. İlçede spor hizmetlerinin çeşitlendiril-
mesi ve yaygınlaştırılması konusunda AR-GE 
çalışması yapmak ve üst yönetime sunmak.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59. maddesin-
de zikredilen

* Kanunlarla gösterilen Belediye vergi, resim, 
harç ve katılma payları 

* Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay

* Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak 
ödemeler

* Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve 
başka suretle değerlendirilmesinden elde edi-
lecek gelirler

* Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tari-
felere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı üc-
retler

* Faiz ve ceza gelirleri

* Bağışlar

* Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı 
sağlanacak gelirler

* Diğer gelirler

* Maddelerdeki gelirlerin tarh, tahakkuk ve 
tahsilini yapmak.

2. Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak 
belediye gelir bütçesini hazırlamak

3. Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalı-
şılarak yıllık gelir tarifesini hazırlamak.

4. Aylık olarak Belediyenin gelirlerini tablo ha-
line getirmek

5. Belediyenin her türlü alacağını kanunların 
vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde takip ve 
tahsil etmek.

6. Tahsil edilen paraların belediye adına açılan 
banka hesaplarına yatırmak

7. Tahsili gerçekleşmemiş gelirlerin takibini 
yapmak ve tahsili için yasal yollara başvurmak.

8. Veznedar ve tahsildar gibi sayman adına 
ve hesabına geçici olarak değerleri almaya ve 
sarf etmeye yetkili olan saymanlık mutemetle-
rine ait hesapları takip etmek ve denetlemek.

9. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık 
program ve hükümet programı çerçevesinde 
belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve po-
litikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak 
üzere gerekli çalışmaları yapmak.

10. Belediyenin görev alanına giren konular-
da, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri ince-
lemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, 
hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz 
etmek ve genel araştırmalar yapmak.

11. Belediyenin stratejik plan ve performans 
programının hazırlanmasını koordine etmek 
ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmala-
rını yürütmek.

12. Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıl-
lık performans programına uygunluğunu izle-
mek ve değerlendirmek.
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13. Harcama birimleri tarafından hazırlanan bi-
rim faaliyet raporlarını   da esas alarak beledi-
yenin faaliyet raporunu hazırlamak.

14. Üst yönetim tarafından verilecek ben-
zer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıthane İlçe Belediye Başkanı’nın soruştur-
ma emri ve onayı üzerine; 

1. Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, 
Belediye  Başkanlığı bünyesinde kurulabile-
cek Belediye İktisadi Teşekküllerinde (Meclis 
Üyeleri ile Belediye Encümeni’nin Başkan ve 
Üyelerinin Encümendeki işlemleri hariç ) her 
türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş 
yapmak. 

2. Başkanlık Makamı’nca verilen denetim hiz-
metleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Belediye sınırları dâhilinde çıkan çöpleri her 
gün toplamak,

2. Belediye sınırları içerisinde bulunan okul, 
hastane, resmi ve özel kamu kuruluşlarının 
çöp cüruflarını periyodik programlar dâhilinde 
toplamak,

3. Cadde ve sokakların süpürülüp, temizlen-
mesini sağlamak,

4. Toplanan çöplerin bertaraf edilecek alana 
naklini  sağlamak,

5. Semt pazarlarından çıkan organik atıkların 
toplanması ve Pazar alanlarının yıkanmasını 
sağlamak,

6. Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde, 
sokak, meydan, otobüs duraklarının periyodik 
olarak yıkanmasını sağlamak,

7. Çöp araçlarının her gün iş bitiminde çöp 
haznelerinin temizliğinin sağlanması,

8. Temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu 
kampanyalar süresince apartman yöneticile-
rine, çevre halkına ve kapıcılara kampanya ile 
ilgili bilgi vermek

9. Vatandaşlara el ilanı, broşür vb. ilanlarla ula-
şarak, çevre ve temizlik bilincini aşılamak

10. Gününden önce çöp çıkaranları ikaz et-
mek, alışkanlık haline getirenleri tespit ederek 
müdürlüğümüzde görevlendirilen zabıta per-
soneller vasıtasıyla cezai işlem yapmak,

11. İhtiyaç duyulan yerlere çöp kovası, yer üstü 
ve yer altı konteynırları yerleştirmek,

12. Evde yapılan tadilatlar sonucu çıkan moloz 
ile eski ev eşyalarının alınması ve bertaraf edi-
lecek alana naklini sağlamak,

13. Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen; temizlik 
ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

14. Yüklenicide çalışan personelin özlük hakla-
rını takip etmek,

15. Üst yönetim tarafından verilecek benzer 
nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin 
sekreterya işlerini yapmak 

2. Meclis ve encümen toplantılarının sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak.

3. Karar organlarının (Meclis-Encümen) almış 
oldukları kararları ilgili birim ve kişilere ulaştır-
mak

4. Karar organlarının toplantı gündemini hazır-
lamak

5. Belediyeye gelen evrakları kaydederek ilgi-
li birimlere ulaştırmak, birimler arasında evrak 
akışını sağlamak

6. Dış kuruluşlara gönderilen evrakın postala-
ma ve kurye işlerini yürütmek

7. Evlendirme işlemlerini Belediye Başkanı adı-
na yürütmek

8. Belediye Meclisinin ve encümeninin aldığı 
kararlarla belediye birimlerinden gelen evrak-
ların arşivlenmesini sağlamak

9. Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatan-
daş istek, şikayetlerini içeren dilekçeleri kabul 
etmek, konularını belirleyerek, kaydının ya-
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pılmasından sonra ilgililere zimmetle teslimini 
sağlamak.

 
ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görev-
ler
* Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, 
belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetme-
liklerde, belediye zabıtasınca yerine getirile-
ceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak,
* Belediyece yerine getirileceği belirtilip de 
mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta 
kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan gö-
revleri yapmak,
* Belediye karar organları tarafından alınmış 
kararları, emir ve yasakları uygulamak ve so-
nuçlarını izlemek,
* Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik 
taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerek-
tirdiği hizmetleri görmek,
* Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı 
kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri 
almak, bayrak asılmasını sağlamak,
* Kanunların belediyelere görev olarak verdiği 
hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak
* Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uya-
rınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş 
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hak-
kında gerekli işlemleri yapmak,
* 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre bele-
diyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapa-
tarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında 
kanuni işlemleri yapmak,
* Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hüküm-
lerine ve belediye idaresinin bu konudaki ka-
rar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri 
anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri 
çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca 
özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 
alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, ,
* 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, 
umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını 
önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem 
yapmak, şehir içme suyuna başka suyun ka-
rıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir 

madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafı-
nı kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri 
yapmak,
* 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve So-
kaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu 
kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesin-
de binalara verilen numaraların ve sokaklara 
verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bo-
zulmasına mani olmak,
* 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, 
ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, tak-
sitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konu-
larında belediyelere verilen görevleri yerine 
getirmek,
* Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harç-
lara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve 
vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, 
bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanıl-
masında veya satılmasında sakınca varsa der-
hal men etmek ve kanuni işlem yapmak,
* 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Bina-
ları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve 
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri 
Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü 
olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailele-
rinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Ka-
nuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla 
müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu 
araştırması yapmak
* 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, 
izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, 
işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı 
olmak,
* 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince be-
lediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin 
tespiti halinde orman memurlarına yardımcı 
olmak,
* 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 
inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Be-
lediyelerce Kurulan Toptancı Hal’lerinin Sureti 
İdaresi Hakkında Kanun, 552 sayılı Yaş Sebze 
ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Top-
tancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname hükümlerine göre verilmiş bulunan 
sanat ve ticaretten men cezalarını yerine ge-
tirmek ve hal dışında toptan satışlara mani ol-
mak,
* 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar-
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dımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem 
ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler ge-
linceye kadar gerekli tedbirleri almak,
* 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve 
Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin 
damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü 
aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili ta-
mircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, dam-
galanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, 
baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, 
kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
* 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulüne Dair Kanun ile 10.8.2005 tarih 
ve 25851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-
netmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma 
ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 
mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uy-
gulamak ve gereken işlemleri yapmak,
* 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD 
gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, 
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde sa-
tışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edi-
len materyalleri toplayarak yetkili makamlara 
teslim etmek,
* 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanuna göre belediye alacakların-
dan dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlar-
da yardımcı olmak,
* 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen gö-
revleri yerine getirmek,
* Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik 
tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalın-
malarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle 
olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 
vermemek,
* Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yet-
kili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini ye-
rine getirmek,
2- İmar ile ilgili görevler
* Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iş-
lemleri yerine getirmek,
* 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar yönetme-
liklerine göre belediye ve mücavir alan sınır-
ları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli 
görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açık-

ta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapat-
tırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, 
kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı 
yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat 
atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökül-
mesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları 
boşalttırmak, yıkım kararlarını uygulamak, ruh-
satsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal 
inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşla-
rının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak dü-
zenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,
* 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz 
yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz ya-
pıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının 
gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli 
diğer tedbirleri almak,
* 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında 
ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıran-
ları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bil-
dirmek,
3-Sağlık ile ilgili görevler
* 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5179 
sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlen-
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tü-
zük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alın-
ması gerekli kararların yerine getirilmesinde 
görevli personele yardımcı olmak,
* Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata ay-
kırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 
10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruh-
satlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 
işlem yapmak,
* İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı 
Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası-
nın (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler 
ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,
* Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöple-
rinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu 
ve atıklarının eşelenmesini önlemek, 
* Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzu-
ata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış ya-
pan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta 
yetkili merilerin kararlarında zabıta tarafından 
yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,
* 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve De-
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netlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkan-
madan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen 
gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani 
olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenler-
den tahliller yapılmak üzere numune alınması 
hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili 
personelin bulunmaması halinde tüzük ve yö-
netmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak 
numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonu-
cunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri 
yetkililerinin kararı ile imha etmek,
* Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendi-
ren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gös-
teren Tüzük hükümlerine göre insan sağlığına 
zararlı gıda ürünlerinin satılmasını engellemek, 
gerekli kanuni işlemleri yapmak, 
* Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda be-
lirlenen yerler dışında kurban kesilmesini ön-
lemek,
* 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönet-
meliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar 
veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve 
ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan 
fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi mü-
esseseleri tutanak düzenleyerek yetkili merci-
lere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen 
görevleri yerine getirmek.
* 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanu-
nuna ve Yönetmeliğine göre bir yerde hasta-
lık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan 
ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere 
haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına 
almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı 
yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına 
yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak,
* 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Ka-
nununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve 
hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların 
ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetna-
melerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombi-
nası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında 
kanuni işlemler yapmak,

* İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve 
ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yer-
lerinin sağlık şartlarına uygunluğunun deneti-
minde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 
etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol et-
mek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,
4- Trafikle ilgili görevler
* 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 
belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde-
ki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve te-
sisler için belge aramak, olmayanlar hakkında 
fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,
* Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen 
kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile tak-
silerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile za-
man ve güzergâhlarını denetlemek, 
* Yetkili organların kararı uyarınca tespit edi-
len durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, so-
kak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç 
park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer 
iş ve işlemleri yapmak 
* Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev 
ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uy-
gun görülenleri yürütmek,
* Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında 
gerekli trafik önlemlerini almak,
Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhaları-
na verilen hasarları tespit etmek,
* Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer ga-
rajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifele-
rini denetlemek, uymayanlara tutanak düzen-
lemek,
5- Yardım görevleri
* Beldenin yabancısı bulunan kimselere yar-
dımcı olmak,
* Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hal-
lerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
* Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, 
özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri 
tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bil-
dirmek.
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1 KURUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç 1.1 Belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak

Stratejik Hedef 1.1.1 İdari hizmetlerin etkin ve verimliliğinin, devamlılığını sağlamak

Stratejik Amaç 1.2 Belediyemizin stratejik plan doğrultusunda öngörülen hedeflerine ula-
şabilmesi için sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip olması

Stratejik Hedef

1.2.1 Belediyemizin orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve takip et-
mek

1.2.2 Ulusal ve Uluslararası hibe fon kaynaklarını kullanarak mali yapıya des-
tek sağlanmasına devam etmek

1.2.3 Vergi takibi ve tahsilinin daha etkin yapılması için gerekli tedbirlerin 
alınması

1.2.4 Mali disiplin uygulamaları ile bütçe gelir-gider dengesini oluşturmak ve 
harcamaların stratejik plan doğrultusunda yapılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 1.3 Bilinçli,eğitimli personel yapısı ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek

Stratejik Hedef 1.3.1
Kurum içerisinde toplam kalite bilincine sahip eğitimli peronel yapısının 
sürekliliğini sağlayarak vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmayı devam 
ettirmek

Stratejik Amaç 1.4
Vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulan etkin ve 
verimli yönetim sistemini güncelleyerek ve geliştirerek, sürekliliğini 
sağlamak

Stratejik Hedef

1.4.1
“Kalite felsefesini esas alan yönetime katılım ve öneri sistemleri ile 
tüm kaynakları 
etkin ve verimli kullanabilmek”

1.4.2
“Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için 
gerekli tedbirleri 
almak”

Stratejik Amaç 1.5 Kurum hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için 
bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmayı sürdürmek

Stratejik Hedef

1.5.1 Belediyemiz bilişim alt yapısının güvenli ve kesintisiz bir şekilde hizmet 
sürdürebilmesini sağlamak

1.5.2 Kurum web sitesi ve mobil uygulamalar yolu ile vatandaşın belediye 
hizmetlerine hızlıca ulaşılabilirliği sürdürmek

1.5.3
Vatandaş talep ve şikayetlerinin doğrudan ve hızlı bir şekilde bele-
diyemiz ilgili birimine iletilmesi ve takibi için kurulan bilişim sisteminin 
sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç 1.6 Kağıthane’yi Kağıthane’liler ile yönetmeyi sürdürmek

Stratejik Hedef

1.6.1 Paydaşların karar ve uygulamalara katılımını sağlayan sistemleri de-
vam ettirmek

1.6.2 İletişim kanallarını güçlendirerek, halkımızı faaliyetlerimiz hakkında 
bilgilendirmek ve kurumsal tanıtımı sağlamak

1.6.3 Vatandaş Belediye uyumunu ve ulaşılabilirliği sürekli yüksek seviyede 
tutmak
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2 KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Amaç 2.1 Yaşam kalitesini sürekli üst seviyede tutarak sürekliliğini sağlamak

Stratejik Hedef
2.1.1

Gerekli tedbirleri alarak çevrenin korunması, iyileştirilmesi amacıyla her 
türlü kirleticinin ekolojik dengeyi bozmasını engellemek ve ilçemizde 
atık bilincinin daha da dikkate alınmasını sağlayan uygulamaları devam 
ettirmek

2.1.2 Kent estetiğine yeni değerler kazandıracak uygulamalar geliştirmek ve 
geliştirilen mekanları halkının kullanımını sağlamak

Stratejik Amaç 2.2 Temiz sokaklar ile sürekli kaliteli yaşam

Stratejik Hedef 2.2.1 Toplumun temizlik bilincine katkıda bulunmak ve yapılacak çalışmaların 
toplum tarafından sahiplenilmesini sürekli kılmak

Stratejik Amaç 2.3
Sürdürülebilir kentleşme, yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulması, es-
tetik ve mimari hassasiyet gözetilerek standartlara uygun olarak altya-
pının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sürdürülmesi

Stratejik Hedef 2.3.1
Altyapı hizmetlerini etkin bir şekilde koordine ederek, hizmetlerin kentli-
lere adil biçimde ulaştırılması için gerekli çalışmaları üst seviyede tutma-
ya devam etmek

Stratejik Amaç 2.4
Şehir içi ulaşım ağının kesintisiz ve sağlıklı hizmet vermesi için gerekli 
tedbirleri alarak ilçenin ulaşılabilirlik seviyesini sürekli üst seviyede tut-
mak

Stratejik Hedef

2.4.1 Modern kent estetiğine uygun yapılan cadde ve sokak düzenlemeleri-
nin sürekliliğini sağlayarak Kağıthane’de kent yaşam kalitesini artırmak

2.4.2
Mahalle kat otoparkları inşaa etmeye devam ederek cadde ve sokak 
parklanmalarını önleyip trafiğin sıkışmasını engelleyici çalışmalara de-
vam etmek

2.4.3 Kamulaştırmalar yaparak İmar planlarına göre cadde ve sokaklar üzerin-
deki işgali olan taşınmazların kaldırılmasına devam etmek

Stratejik Amaç 2.5 Restorasyon çalışmaları bitirilen tarihi yapıların korunması sağlanarak 
gelecek kuşaklara ulaşmasının sağlanması

Stratejik Hedef 2.5.1 Restitüsyon ve restorasyonu yapılan ilçemizdeki tarihi mekanların ko-
runması gelecek kuşaklara aktarılması

Stratejik Amaç 2.6 Sağlıklı ve modern yaşamın tesis edildiği planlı ve çağdaş bir şehir hali-
ne gelen Kağıthane’yi geleceğe taşımak

Stratejik Hedef
2.6.1

İlçemizde görsel kirlilik oluşturan, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın 
giderilmesine ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim faaliyetlerinin artırılarak 
mevcut şehir dokusunu yenilenmesine devam etmek

2.6.2 İlçemizdeki tapusuz parsellerin hak sahiplerine devirleri için gerekli çalış-
maların sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç 2.7 Tesis ve işletmelerimiz de vatandaşımıza sağlanan güven ve kaliteyi 
devam ettirmek

Stratejik Hedef 2.7.1 Belediyemiz sosyal tesis ve işletmelerinden vatandaşlarımızın kaliteli 
hizmet almalarını sağlayacak ortamın sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç 2.8 Kağıthane’mizde Afet bilincini oluşturmak ve Afetlere hazırlık çalışmala-
rını devam ettirmek

Stratejik Hedef 2.8.1 Afetler konusunda ilçe vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine devam 
etmek
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3 TOPLUMSAL GELİŞİM

Stratejik Amaç 3.1
Kağıthane halkının sosyal refahının arttırılması ve toplumsal dayanışmanın 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak sosyal devlet anlayışına yerel 
düzeyde sürekli katkı sağlamak

Stratejik Hedef 3.1.1 Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapılmasına devam ederek bu kes-
imlerin toplum içerisinde öz güvenlerini kazanmalarına katkı sağlamak

Stratejik Amaç 3.2 Kağıthane’de kent kültürünü geliştirmek ve kültür değerlerini koruma 
çalışmalarına devam etmek

Stratejik Hedef 3.2.1 Etkinlikler yolu ile kültürel hayatın korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek 
nesillere aktarılmasına devam etmek

Stratejik Amaç 3.3 Görünürlük çalışmalarını etkin biçimde uygulayarak ilçe tanıtımının yapılması 
ve faaliyetlerin duyurulması

Stratejik Hedef 3.3.1 İlçe tanıtımlarına yönelik faaliyetlerde iletişim kanallarını etkin kullanmak

Stratejik Amaç 3.4 Sağlıklı toplum ve bireylerin oluşmasına katkı sağlamak hedefiyle, halkın spor 
yapmasına imkanını geliştirerek spora teşvik çalışmalarını sürdürmek

Stratejik Hedef 3.4.1 İlçemizde spor hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışma-
larını sürdürmek

Stratejik Amaç 3.5 Toplumun güvenilir gıda arz ve talebinin karşılanmasına yönelik alınan ted-
birlerin takibi ve sürekliliği sağlanması

Stratejik Hedef 3.5.1 Toplum sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda arzı yapan firmalara 
ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yürütmek

Stratejik Amaç 3.6 Gerekli tedbirlerin alınması yolu ile toplum sağlığının korunmasına yerel 
düzeyde katkı sağlamak

Stratejik Hedef

3.6.1 Sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin 
alınmasının devamlılığını sağlayarak toplum sağlığını korumak

3.6.2 Uçkun, haşere ve zoonoz’a karşı her türlü ilaçlı mücadele çalışmasına devam 
ederek çevre ve toplum sağlığını korumak

3.6.3
Sağlık, hijyen ve temizlik konularında panel ve seminerler düzenleyerek 
halkımızın bilincini artırarak toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamayı 
sürdürmek

Stratejik Amaç 3.7 Kent yaşamı ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmek

Stratejik Hedef
3.7.1 Toplum düzeninin sağlanmasına yönelik denetimleri etkinleştirmek

3.7.2 Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik tedbirlerin alınması çalışmalarını 
sürdürmek

Stratejik Amaç 3.8

Gençler ve çocuklarımızın; milli ve manevi değerleri benimsemiş sosyal 
sorumluluk bilincine sahip, çevreye duyarlı, yaşama becerilerini geliştirmiş 
ve spor kültürünü kazanmış bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı 
sürdürmek

Stratejik Hedef

3.8.1 Yeni projeler ve aktiviteler düzenleyerek gençlerimize spor yapma alışkanlığı 
kazandırmayı sürdürmek

3.8.2
İlçemizde belediyemizce kurulacak Yaşam Beceri Merkezlerinde hazırlan-
acak proje ve programlar ile çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve duy-
gusal gelişimine destek sağlamayı sürdürmek

3.8.3 Seminer ve toplantılar düzenlenmesine devam edilerek gençlerimizi madde 
bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeyi sürdürmek
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TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

VATANDAŞ ODAKLI 
Kâğıthane Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı 
hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. 
Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uy-
gulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

TEKNOLOJİK
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynak-
tır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, 
bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda 
başarılı olmaya devam edecektir.

HESAP VERİLEBİLİRLİK
Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olma-
lıdır. Vatandaş, “yetki veren” dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa 
karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmek-
tedir.

KALİTELİ HİZMET DÜRÜST BELEDİYECİLİK
Belediyemiz için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden bek-
lenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında kar-
şılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da 
vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel 
ilkelerimizdendir.

ÇEVRECİ
Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkün-
dür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile 
barışık gerçekleştirmek belediyemiz önceliklerindendir.
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BİLANÇO
A K T İ F

102 Banka Hesabı 13.522.467,94

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 6.953.718,88

120 Gelirlerden  Alacaklar  Hesabı 38.346.338,19

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 51.984.453,78

122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı 5.391.663,55

126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı 300.689,40

127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 27.560.079,01

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 32.468,60

150 İlk Madde Ve Malzemeler 8.093.503,64

162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı 805.949,14

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 4.658.877,76

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 330.888,02

222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı 6.658.990,62

227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 22.638.902,97

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 17.198.848,19

241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 30.262.295,28

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 31.748.548,48

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 269.711.844,90

252 Binalar Hesabı 174.566.226,89

253 Tesis Makine Ve Cihazlar 5.295.394,51

254 Taşıtlar Grubu 2.923.430,94

255 Demirbaşlar Grubu 26.862.815,36

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -31.982.727,85

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 64.285.611,50

260 Haklar Hesabı 3.801.360,91

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -3.801.360,91

294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 7.892.571,65

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -7.589,09

Toplam 786.036.262,26

Dipnotlar

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 439.573.607,72

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 572.039.587,90

905 Ödenekli Giderler Hesabı 339.298.597,49

910 Teminat Mektupları Hesabı 44.974.825,48

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 11.874.739,61

914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı 18.000.000,00

915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı 18.000.000,00

920 Gider Taahhütleri Hesabı 373.769.755,28

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 302.664.697,12

990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı 
Değeri

5.270.000,00

Toplam 2.125.465.810,60

GENEL TOPLAM 2.911.502.072,86
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BİLANÇO
PASİF

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 52.827.531,61

330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 3.252.045,34

333 Emanetler Hesabı 13.763.731,39

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 1.070.143,23

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 52.769,19

362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri  Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 305.134,24

363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 106.260,33

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 5.424.911,69

500 Net Değer Hesabı 374.361.175,60

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 298.424.036,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 36.448.523,64

Toplam 786.036.262,26

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 439.573.607,72

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 572.039.587,90

905 Ödenekli Giderler Hesabı 339.298.597,49

910 Teminat Mektupları Hesabı 11.874.739,61

911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 44.974.825,48

914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı 18.000.000,00

915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı 18.000.000,00

920 Gider Taahhütleri Hesabı 302.664.697,12

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 373.769.755,28

999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 5.270.000,00

Toplam 2.125.465.810,60

GENEL TOPLAM 2.911.502.072,86
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KU-
RUMSAL 

SINIF.

AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 
Devre-

den 
Ödenek

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek

Ek ve 
Olağan 

Üstü 
Verilen 
Ödenek

AKTARMA SURETİYLE

“EKLENEN 
(+)”

“DÜŞÜLEN 
(-)”

TL TL TL TL TL

46 Belediye 0,00 363.398.000,00 0,00 76.174.663,72 76.174.663,72

4634 İstanbul ili 0,00 363.398.000,00 0,00 76.174.663,72 76.174.663,72

463423
Kağıthane 
Belediyesi

0,00 363.398.000,00 0,00 76.174.663,72 76.174.663,72

46342302 Özel kalem müdürlüğü 0,00 3.158.886,00 0,00 1.241.900,00 1.900,00

46342305 İnsan kaynakları ve eğitim md. 0,00 1.125.496,00 0,00 204.000,00 0,00

46342309 Sağlık işleri müdürlüğü 0,00 4.594.800,00 0,00 304.500,00 435.000,00

46342310 Bilgi işlem müdürlüğü 0,00 7.433.000,00 0,00 821.500,00 584.300,00

46342320 Teftiş kurulu müdürlüğü 0,00 305.105,00 0,00 31.000,00 0,00

46342323 Mali hizmetler müdürlüğü 0,00 27.357.783,00 0,00 5.608.746,00 20.200.086,87

46342324 Hukuk işleri müdürlüğü 0,00 1.099.605,00 0,00 0,00 0,00

46342330
Çevre koruma ve kontrol 
müdürlüğü

0,00 25.893.000,00 0,00 2.989.000,00 6.309.000,00

46342331 Destek hizmetleri müdürlüğü 0,00 57.107.549,00 0,00 30.380.419,02 10.750.432,15

46342332 Emlak istimlak  müdürlüğü 0,00 9.818.500,00 0,00 2.725.500,00 151.500,00

46342333 Fen işleri müdürlüğü 0,00 106.060.617,00 0,00 13.316.898,70 17.521.898,70

46342334 İmar ve şehircilik müdürlüğü 0,00 1.934.995,00 0,00 12.000,00 10.000,00

46342335 İşletme müdürlüğü 0,00 21.957.080,00 0,00 1.408.600,00 10.367.446,00

46342336 Kültür ve sosyal işler müdürlüğü 0,00 20.879.000,00 0,00 1.700.000,00 4.820.000,00

46342337 Plan ve proje müdürlüğü 0,00 802.000,00 0,00 48.000,00 4.300,00

46342338 Ruhsat ve denetim müdürlüğü 0,00 914.695,00 0,00 0,00 15.000,00

46342339 Sosyal yardim işleri müdürlüğü 0,00 5.030.166,00 0,00 346.500,00 629.000,00

46342340 Spor işleri müdürlüğü 0,00 8.898.824,00 0,00 617.600,00 1.630.800,00

46342341 Strateji geliştirme müdürlüğü 0,00 2.117.850,00 0,00 14.000,00 44.000,00

46342342 Temizlik işleri müdürlüğü 0,00 47.347.000,00 0,00 13.632.500,00 450.000,00

46342343 Yazı işleri müdürlüğü 0,00 746.968,00 0,00 287.000,00 0,00

46342344 Zabıta müdürlüğü 0,00 8.815.081,00 0,00 485.000,00 2.250.000,00

Genel Toplam 0,00 363.398.000,00 0,00 76.174.663,72 76.174.663,72

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
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Net 
Ödenek 
Toplamı

Bütçe Gideri 
Toplamı

Ödenen 
Bütçe 
Gideri

Ödenek 
Üstü 

Harcama

İptal Edilen 
Ödenek

Gelecek 
Yıla  

Devrolan 
Ödenek

TL TL TL TL TL TL

363.398.000,00 339.297.653,49 339.297.653,49 0,00 24.100.346,51 0,00

363.398.000,00 339.297.653,49 339.297.653,49 0,00 24.100.346,51 0,00

363.398.000,00 339.297.653,49 339.297.653,49 0,00 24.100.346,51 0,00

4.398.886,00 4.215.533,74 4.215.533,74 0,00 183.352,26 0,00

1.329.496,00 1.198.460,62 1.198.460,62 0,00 131.035,38 0,00

4.464.300,00 4.323.547,37 4.323.547,37 0,00 140.752,63 0,00

7.670.200,00 7.375.225,42 7.375.225,42 0,00 294.974,58 0,00

336.105,00 328.462,99 328.462,99 0,00 7.642,01 0,00

12.766.442,13 11.341.837,44 11.341.837,44 0,00 1.424.604,69 0,00

1.099.605,00 886.567,22 886.567,22 0,00 213.037,78 0,00

22.573.000,00 19.763.760,56 19.763.760,56 0,00 2.809.239,44 0,00

76.737.535,87 75.266.737,64 75.266.737,64 0,00 1.470.798,23 0,00

12.392.500,00 12.103.788,23 12.103.788,23 0,00 288.711,77 0,00

101.855.617,00 91.472.636,81 91.472.636,81 0,00 10.382.980,19 0,00

1.936.995,00 1.632.997,45 1.632.997,45 0,00 303.997,55 0,00

12.998.234,00 11.778.695,90 11.778.695,90 0,00 1.219.538,10 0,00

17.759.000,00 14.689.428,48 14.689.428,48 0,00 3.069.571,52 0,00

845.700,00 834.634,90 834.634,90 0,00 11.065,10 0,00

899.695,00 771.693,44 771.693,44 0,00 128.001,56 0,00

4.747.666,00 4.356.059,25 4.356.059,25 0,00 391.606,75 0,00

7.885.624,00 7.452.785,76 7.452.785,76 0,00 432.838,24 0,00

2.087.850,00 2.017.513,22 2.017.513,22 0,00 70.336,78 0,00

60.529.500,00 59.577.201,45 59.577.201,45 0,00 952.298,55 0,00

1.033.968,00 958.749,14 958.749,14 0,00 75.218,86 0,00

7.050.081,00 6.951.336,46 6.951.336,46 0,00 98.744,54 0,00

363.398.000,00 339.297.653,49 339.297.653,49 0,00 24.100.346,51 0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
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2018 YILI KESİN MİZAN - KAĞITHANE BELEDİYESİ

Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı

100 Kasa Hesabı 42.342.297,39 42.342.297,39 0,00 0,00

102 Banka Hesabı 698.372.988,50 684.850.520,56 13.522.467,94 0,00

103 Verilen Çekler Ve Gönder-
me Emirleri Hesabı ( - )

577.326.139,81 577.326.139,81 0,00 0,00

109 Banka Kredi Kartlarından 
Alacaklar Hesabı

60.897.362,24 53.943.643,36 6.953.718,88 0,00

120 Gelirlerden  Alacaklar  
Hesabı

249.115.326,27 210.768.988,08 38.346.338,19 0,00

121 Gelirlerden Takipli Alacak-
lar Hesabı

80.690.047,91 28.705.594,13 51.984.453,78 0,00

122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli 
Alacaklar Hesabı

12.910.422,07 7.518.758,52 5.391.663,55 0,00

126 Verilen Depozito Ve Temi-
natlar Hesabı

18.309.058,64 18.008.369,24 300.689,40 0,00

127 Diğer Faaliyet Alacakları 
Hesabı

31.022.019,51 3.461.940,50 27.560.079,01 0,00

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 823.675,29 791.206,69 32.468,60 0,00

150 İlk Madde Ve Malzemeler 30.225.034,26 22.131.530,62 8.093.503,64 0,00

160 İş Avans Ve Kredileri He-
sabı

292.865,20 292.865,20 0,00 0,00

162 Bütçe Dışı Avans Ve Kredi-
ler Hesabı

24.750.896,58 23.944.947,44 805.949,14 0,00

181 Gelir Tahakkukları Hesabı 1.359.341,16 1.359.341,16 0,00 0,00

190 Devreden Katma Değer 
Vergisi Hesabı

5.965.237,50 1.306.359,74 4.658.877,76 0,00

191 İndirilecek Katma Değer 
Vergisi Hesabı

1.115.740,93 1.115.740,93 0,00 0,00

220 Gelirlerden Alacaklar 
Hesabı

611.523,63 280.635,61 330.888,02 0,00

222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli 
Alacaklar Hesabı

8.120.290,71 1.461.300,09 6.658.990,62 0,00

227 Diğer Faaliyet Alacakları 
Hesabı

52.458.103,40 29.819.200,43 22.638.902,97 0,00

232 Kurumca Verilen Borçlar-
dan Alacaklar Hesabı

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan 
Sermayeler Hesabı

17.198.848,19 0,00 17.198.848,19 0,00

241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuru-
luşlara Yatırılan Sermayeler 
Hesabı

34.162.913,00 3.900.617,72 30.262.295,28 0,00

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 41.167.911,82 9.419.363,34 31.748.548,48 0,00

251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenle-
ri Hesabı

269.711.844,90 0,00 269.711.844,90 0,00

252 Binalar Hesabı 174.651.573,45 85.346,56 174.566.226,89 0,00
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253 Tesis Makine Ve Cihazlar 5.375.310,84 79.916,33 5.295.394,51 0,00

254 Taşıtlar Grubu 2.923.430,94 0,00 2.923.430,94 0,00

255 Demirbaşlar Grubu 28.338.785,55 1.475.970,19 26.862.815,36 0,00

257 Birikmiş Amortismanlar 
Hesabı ( - )

0,00 31.982.727,85 0,00 31.982.727,85

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 
Hesabı

127.505.519,32 63.219.907,82 64.285.611,50 0,00

259 Yatırım Avansları Hesabı 24.321,39 24.321,39 0,00 0,00

260 Haklar Hesabı 3.801.360,91 0,00 3.801.360,91 0,00

268 Birikmiş Amortismanlar 
Hesabı ( - )

0,00 3.801.360,91 0,00 3.801.360,91

281 Gelir Tahakkukları Hesabı 457.718,15 457.718,15 0,00 0,00

294 Elden Çıkarılacak Stoklar 
Ve Maddi Duran Varlıklar 
Hesabı

7.892.571,65 0,00 7.892.571,65 0,00

299 Birikmiş Amortismanlar 
Hesabı ( - )

0,00 7.589,09 0,00 7.589,09

303 Kamu İdarelerine Mali 
Borçlar Hesabı

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 139.108.917,89 191.936.449,50 0,00 52.827.531,61

330 Alınan Depozito Ve Temi-
natlar Hesabı

5.367.320,49 8.619.365,83 0,00 3.252.045,34

333 Emanetler Hesabı 9.042.211,58 22.805.942,97 0,00 13.763.731,39

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 
Hesabı

9.801.401,61 10.871.544,84 0,00 1.070.143,23

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik 
Kesintileri Hesabı

6.682.974,55 6.735.743,74 0,00 52.769,19

362 Fonlar Veya Diğer Kamu 
İdareleri  Adına Yapılan 
Tahsilat Hesabı

4.479.207,26 4.784.341,50 0,00 305.134,24

363 Kamu İdareleri Payları 
Hesabı

5.207.447,72 5.313.708,05 0,00 106.260,33

391 Hesaplanan Katma Değer 
Vergisi Hesabı

2.539.896,51 2.539.896,51 0,00 0,00

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı 
Hesabı

0,00 5.424.911,69 0,00 5.424.911,69

500 Net Değer Hesabı 3.599.797,10 377.960.972,70 0,00 374.361.175,60

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faali-
yet Sonuçları Hesabı

220.113.063,00 518.537.099,00 0,00 298.424.036,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet 
Sonucu Hesabı

120.748.853,02 157.197.376,66 0,00 36.448.523,64

600 Gelirler Hesabı 31.849.782,50 313.095.373,18 0,00 0,00

630 Giderler Hesabı 296.957.425,88 52.160.358,84 0,00 0,00

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 36.448.523,64 0,00 0,00 0,00

698 Enflasyon Düzeltmesi 
Hesabı

950,00 950,00 0,00 0,00
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800 Bütçe Gelirleri Hesabı 3.350.000,00 278.987.985,68 0,00 0,00

805 Gelir Yansıtma Hesabı 278.987.985,68 3.583.367,47 0,00 0,00

810 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve 
İadeler Hesabı

233.367,47 0,00 0,00 0,00

830 Bütçe Giderleri Hesabı 339.298.597,49 944,00 0,00 0,00

835 Gider Yansıtma Hesapları 944,00 339.298.597,49 0,00 0,00

900 Gönderilecek Bütçe Öde-
nekleri Hesabı

439.573.607,72 439.573.607,72 0,00 0,00

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 572.039.587,90 572.039.587,90 0,00 0,00

905 Ödenekli Giderler Hesabı 339.298.597,49 339.298.597,49 0,00 0,00

910 Teminat Mektupları Hesabı 44.974.825,48 11.874.739,61 33.100.085,87 0,00

911 Teminat Mektupları Ema-
netleri Hesabı

11.874.739,61 44.974.825,48 0,00 33.100.085,87

914 Verilen Teminat Mektupları 
Hesabı

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

915 Verilen Teminat Mektupları 
Karşılığı Hesabı

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

920 Gider Taahhütleri Hesabı 373.769.755,28 302.664.697,12 71.105.058,16 0,00

921 Gider Taahhütleri Karşılığı 
Hesabı

302.664.697,12 373.769.755,28 0,00 71.105.058,16

990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı 
Tesis Edilen Maddi Duran 
Varlıkların Kayıtlı Değeri

5.270.000,00 0,00 5.270.000,00 0,00

999 Diğer Nazım Hesaplar Kar-
şılığı Hesabı

0,00 5.270.000,00 0,00 5.270.000,00

TOPLAM 6.256.804.959,10 6.256.804.959,10 931.303.084,14 931.303.084,14
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2018 YILI NAKİT AKIM TABLOSU - KAĞITHANE BELEDİYESİ

NAKİT AKIMLARI
2016 Yılı 2017 Yılı Cari Yıl (2018)

TL TL TL

A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri 262.391.427,82 356.075.091,90 281.245.590,68

600 01 02 09 51               Bina Vergisi 30.449.458,23 32.687.791,04 40.181.927,60

600 01 02 09 52               Arsa Vergisi 4.748.667,10 4.829.546,44 6.294.788,07

600 01 02 09 54               Çevre Temizlik Vergisi 6.070.855,26 6.608.614,67 7.053.421,81

600 01 03 02 51               Haberleşme Vergisi 539.117,50 700.293,02 913.952,41

600 01 03 02 52               Elektrik ve Havagazı Tüketim 
Vergisi

7.575.761,51 8.062.322,59 10.426.097,33

600 01 03 09 51               Eğlence Vergisi 393.570,83 468.820,42 443.075,79

600 01 03 09 52               Yangın Sigortası Vergisi 0,00 0,00 0,00

600 01 03 09 53               İlan ve Reklam Vergisi 1.237.836,34 1.199.814,11 798.090,01

600 01 06 09 51               Bina İnşaat Harcı 29.008.410,65 37.223.378,25 11.081.213,96

600 01 06 09 53               İşgal Harcı 730.562,30 795.721,49 1.519.392,49

600 01 06 09 54               İşyeri Açma İzni Harcı 605.700,05 655.603,09 622.419,43

600 01 06 09 57               Tatil Günlerinde Çalışma 
Ruhsatı Harcı

8.800,00 1.500,00 850,00

600 01 06 09 58               Tellallık Harcı 68.881,65 157.313,25 208.591,99

600 01 06 09 99               Diğer Harçlar 7.444.438,74 10.613.531,95 10.032.547,73

600 01 09 01 01               Kaldırılan Vergi Artıkları 0,00 0,00 0,00

600 03 01 01 01               Şartname, Basılı Evrak, Form 
Satış Gelirleri

221.851,00 212.771,83 227.491,22

600 03 01 02 02               Muayene, denetim ve kontrol 
ücretleri

25.438.564,40 37.510.218,53 16.292.395,01

600 03 01 02 03               Avukatlık Vekalet Ücreti 
Gelirleri

4.733,04 5.838,01 8.938,55

600 03 01 02 06               Laboratuvar Deney ve Analiz 
Gelirleri

28.863,00 18.613,10 28.505,14

600 03 01 02 36               Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 6.467.797,80 7.821.768,34 8.896.885,16

600 03 01 02 40               Otopark İşletmesi Gelirleri 1.236.718,37 2.071.709,63 2.701.975,38

600 03 01 02 99               Diğer hizmet gelirleri 1.354.481,10 1.388.068,80 1.150.245,00

600 03 02 01 99               Malların kullanma ve faali-
yette bulunma iznine ilişkin diğer gelirler

17.680,00 16.652,00 15.435,00

600 03 06 01 01               Lojman Kira Gelirleri 62.222,72 67.341,86 78.484,26

600 03 06 01 02               Ecrimisil Gelirleri 245.476,27 130.332,26 986.682,86

600 03 06 01 99               Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 555.458,04 1.054.235,19 716.881,00

600 04 04 02 02               Kişilerden alınan Bağış ve 
Yadımlar

0,00 0,00 50.000,00

600 04 05 02 02               Özel Bütçeli İdarelerden 
Alınan Proje Yardımları

0,00 396.716,08 419.994,37

600 05 01 08 01               Vergi, Resim ve Harç Gecik-
me Faizleri

0,00 252.641,77 30.410,30

600 05 01 09 01               Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 0,00 61.850,38
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600 05 01 09 03               Mevduat Faizleri 2.175.219,22 3.773.861,65 2.436.651,84

600 05 02 02 51               Merkezi İdare Vergi Gelirle-
rinden  Alınan Paylar

76.170.297,47 90.821.277,74 105.330.425,38

600 05 02 02 52               Çevre Temizlik Vergisinden 
Alınan Paylar

3.974.030,68 3.381.678,13 3.972.061,66

600 05 02 04 53               Yol Harcamalarına Katılma 
Payı

10.928.874,07 13.470.200,54 3.676.893,83

600 05 02 04 99               Diğer Harcamalara Katılma 
Payları

49.561,50 86.232,84 76.361,34

600 05 02 08 52               Müze Giriş Ücretlerinden 
Alınan Paylar

113.299,53 132.545,82 237.174,49

600 05 02 08 53               Ortak Altyapı Hizmetleri İçin 
Diğer Kurumlar Tarafından Paylar

0,00 259.560,00 84.327,94

600 05 02 08 54               Otopark Gelirlerinden İlçe ve 
İlk Kademe Belediye Payları

242.710,59 258.130,34 258.080,72

600 05 02 09 99               Diğer Paylar 16.171.248,94 22.904.422,53 21.103.742,43

600 05 03 02 99               Diğer İdari Para Cezaları 2.001.806,94 1.959.097,33 1.526.569,57

600 05 03 04 01               Vergi ve Diğer Amme Ala-
cakları Gecikme Zamları

1.514.944,50 1.410.720,52 1.700.910,72

600 05 03 04 08               6552 sayılı Kanun Kapsa-
mında Geç Ödeme Zammı

13.226,77 14.106,29 7.623,09

600 05 03 04 09               6552 sayılı Kanun Kapsa-
mında TÜFE/ÜFE Tutarı

0,00 0,00 0,00

600 05 03 04 10               6552 sayılı Kanun Kapsamın-
da Katsayı Tutarı

81.936,91 35.117,74 1.305,77

600 05 03 04 11               6736 sayılı Kanun Kapsamın-
da Geç Ödeme Zammı

0,00 1.515,15 2.700,57

600 05 03 04 12               6736 sayılı Kanun Kapsamın-
da TÜFE/ÜFE Tutarı

1.205.309,69 0,00 0,00

600 05 03 04 13               6736 sayılı Kanun Kapsamın-
da Katsayı Tutarı

989.618,95 0,00 0,00

600 05 03 04 14               7020 sayılı Kanun Kapsa-
mında Geç Ödeme Zammı

0,00 187,91 8.083,01

600 05 03 04 15               7020 sayılı Kanun Kapsa-
mında TÜFE/ÜFE Tutarı

0,00 162.375,05 983.274,05

600 05 03 04 16               7020 sayılı Kanun Kapsa-
mında Katsayı Tutarı

0,00 112.235,22 877.453,35

600 05 03 04 17               7143 sayılı Kanun Kapsamın-
da Geç Ödeme Zammı

0,00 0,00 374,45

600 05 03 04 18               7143 sayılı Kanun Kapsamın-
da TÜFE/ÜFE Tutarı

0,00 0,00 69.710,91

600 05 03 04 19               7143 sayılı Kanun Kapsamın-
da Katsayı Tutarı

0,00 0,00 60.566,05

600 05 03 04 99               Diğer Vergi Cezaları 636.737,63 1.194.114,54 495.313,36

600 05 03 09 99               Yukarıda Tanımlanmayan 
Diğer Para Cezaları

2.274.674,67 295.780,07 331.257,50



59

600 05 09 01 01               İrat Kaydedilecek Nakdi 
Teminatlar

75.000,00 0,00 45.210,00

600 05 09 01 03               İrat Kaydedilecek Teminat 
Mektupları

35.250,00 0,00 21.600,00

600 05 09 01 06               Kişilerden Alacaklar 308.208,71 4.587,64 10.813,41

600 05 09 01 99               Yukarıda Tanımlanmayan 
Diğer Çeşitli Gelirler

1.086.820,48 976.983,07 951.347,41

600 11 99 99                  Diğerleri 17.826.744,67 59.869.204,06 15.733.215,58

B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 200.014.182,67 238.452.633,20 244.797.067,04

630 01 01 01 01               Temel Maaşlar 5.677.977,70 6.259.395,42 7.109.829,35

630 01 01 02 01               Zamlar ve Tazminatlar 6.240.356,33 6.799.316,75 7.770.533,00

630 01 01 04 01               Sosyal Haklar 478.920,67 550.781,36 644.460,04

630 01 01 05 01               Ek Çalışma Karşılıkları 520.782,47 571.836,05 631.789,32

630 01 01 05 02               İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metleri Görevlendirme Ücretleri

0,00 0,00 2.596,80

630 01 02 01 02               Kadro Karşılığı Sözleşmeli 
Personel Ücretleri

608.743,78 979.653,14 1.129.388,36

630 01 02 02 02               Kadro Karşılığı Sözleşmeli 
Personel Zam ve Tazminatları

141.153,87 223.580,75 254.930,30

630 01 03 01 01               Sürekli İşçilerin Ücretleri 2.977.535,52 2.712.370,86 3.043.095,50

630 01 03 02 01               Sürekli İşçilerin İhbar ve 
Kıdem Tazminatı

1.196.239,13 1.137.925,55 432.518,50

630 01 03 03 01               Sürekli İşçilerin Sosyal Hak-
ları

728.467,41 643.111,62 722.662,82

630 01 03 04 01               Sürekli İşçilerin Fazla Mesa-
ileri

429.470,04 400.446,81 471.126,63

630 01 03 05 01               Sürekli İşçilerin Ödül ve 
İkramiyeleri

890.642,62 817.069,20 932.951,28

630 01 04 01 02               Aday Çırak, Çırak ve Stajyer 
Öğrencilerin Ücretleri

263.274,00 334.740,00 380.614,00

630 01 05 01 51               Belediye Başkanına Yapılan 
Ödemeler

149.972,40 163.717,92 186.555,24

630 01 05 01 52               Belediye Meclisi Üyelerine 
Yapılan Ödemeler

263.501,55 284.375,24 331.454,80

630 01 05 01 90               Diğer Personele Yapılan 
Diğer Ödemeler

344.884,07 374.984,88 423.687,72

630 02 01 06 01               Sosyal Güvenlik Primi Öde-
meleri

1.397.058,48 1.535.444,21 1.744.367,68

630 02 01 06 02               Sağlık Primi Ödemeleri 868.060,85 949.225,66 1.074.203,80

630 02 02 06 01               Sosyal Güvenlik Primi Öde-
meleri

149.875,39 241.610,58 277.955,45

630 02 03 04 01               İşsizlik Sigortası Fonuna 96.655,88 88.113,27 102.368,06

630 02 03 06 01               Sosyal Güvenlik Primi Öde-
meleri

990.720,32 903.162,57 1.049.274,02

630 03 02 01 03               Periyodik Yayın Alımları 87.631,01 77.634,00 105.301,16

630 03 02 01 05               Baskı ve Cilt Giderleri 6.678,83 12.206,70 10.851,60
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630 03 02 02 01               Su Alımları 980.703,40 803.239,88 682.606,25

630 03 02 03 01               Yakacak Alımları 603.604,74 1.257.471,23 627.446,51

630 03 02 03 03               Elektrik Alımları 2.366.821,88 2.710.375,78 3.781.311,08

630 03 02 04 01               Yiyecek Alımları (Bedelen 
İaşe Dahil)

680.488,36 549.445,14 633.246,12

630 03 02 05 01               Giyecek Alımları (Kişisel 
kuşam ve donanım dahil)

118.108,31 124.036,76 304.463,10

630 03 02 06 04               Canlı Hayvan Alım, Bakım ve 
Diğer Giderleri

1.595.998,35 2.269.634,85 2.895.739,83

630 03 02 09 01               Bahçe Malzemesi Alımları ile 
Yapım ve Bakım Giderleri

1.202.874,30 2.439.722,54 721.422,50

630 03 02 09 90               Diğer Tüketim Mal ve Malze-
mesi Alımları

18.392,04 45.351,69 154.143,10

630 03 03 01 01               Yurtiçi Geçici Görev Yolluk-
ları

50.135,22 5.336,94 15.454,28

630 03 03 02 01               Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk-
ları

28.901,48 14.080,34 6.014,19

630 03 04 02 04               Mahkeme Harç ve Giderleri 466.804,87 282.393,69 381.384,58

630 03 04 02 90               Diğer Yasal Giderler 6.401,40 0,00 140.742,97

630 03 04 03 02               işletme Ruhsatı Ödemeleri 
ve Benzeri Giderler

9.936,52 8.482,15 15.715,11

630 03 04 03 90               Diğer Vergi, Resim ve Harç-
lar ve Benzeri Giderler

7.363,28 19.810,84 10.095,52

630 03 04 09 06               375 Sayılı KHK Kapsamında 
Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri

0,00 0,00 552.159,03

630 03 05 01 01               Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz 
Giderleri

197.732,16 283.617,89 427.647,02

630 03 05 01 03               Bilgisayar Hizmeti Alımları 
(Yazılım ve Donanım Hariç)

3.051.680,27 3.446.906,63 4.079.612,76

630 03 05 01 04               Müteahhitlik Hizmetleri (Te-
mizlik Hizmet İhaleleri Dahil)

61.333.580,41 70.462.047,03 92.797.963,75

630 03 05 01 06               Enformasyon ve Raporlama 
Giderleri

174.050,00 115.050,00 138.650,00

630 03 05 01 08               Temizlik Hizmeti Alım Gider-
leri

7.262.605,06 8.191.363,32 5.942.071,53

630 03 05 01 09               Özel Güvenlik Hizmeti Alım-
ları

5.329.804,85 6.435.708,13 6.794.416,09

630 03 05 01 10               İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metleri Alım Giderleri

151.609,10 0,00 243.717,27

630 03 05 01 11               Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştı-
rılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri

1.262.581,14 1.450.211,77 2.383.364,97

630 03 05 01 90               Diğer Müşavir Firma ve Kişi-
lere Ödemeler

177.213,03 172.550,00 236.753,93

630 03 05 02 01               Posta ve Telgraf Giderleri 60.000,00 30.000,00 90.000,00

630 03 05 02 02               Telefon Abonelik ve Kullanım 
Ücretleri

1.180.924,59 871.859,91 974.011,08
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630 03 05 02 04               Haberleşme Cihazları Ruh-
sat ve Kullanım Giderleri

12.941,41 6.191,00 7.148,90

630 03 05 02 90               Diğer Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 7.000,00

630 03 05 03 02               Yolcu Taşıma Giderleri 11.821,60 10.693,83 9.668,16

630 03 05 04 01               İlan Giderleri 632.624,00 347.374,00 502.886,00

630 03 05 04 02               Sigorta Giderleri 152.976,74 127.475,18 99.683,85

630 03 05 04 03               Komisyon Giderleri 6.907,81 9.031,93 75.499,93

630 03 05 05 02               Taşıt Kiralaması Giderleri 8.412.548,82 10.123.647,12 13.300.643,87

630 03 05 05 05               Hizmet Binası Kiralama 
Giderleri

192.108,84 156.858,52 27.192,16

630 03 05 05 07               Arsa ve Arazi Kiralaması 
Giderleri

110.945,00 381.551,60 440.595,75

630 03 05 05 12               Personel Servisi Kiralama 491.617,50 325.975,00 1.200.000,00

630 03 05 09 03               Kurslara Katılma Giderleri 24.008,80 16.794,07 16.861,00

630 03 05 09 90               Diğer Hizmet Alımları 991.336,79 1.400.615,30 697.161,70

630 03 06 01 01               Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, 
Organizasyon Giderleri

1.012.212,65 6.925.131,59 1.565.639,67

630 03 06 02 01               Tanıtma, Ağırlama, Tören, 
Fuar, Organizasyon Giderleri

5.912.272,17 571.222,24 11.338.444,11

630 03 07 01 01               Büro ve İşyeri Mal ve Malz 
Alımları

177.000,00 142.529,84 75.312,08

630 03 07 01 90               Diğer Dayanıklı Mal ve Malz. 
Alım.

0,00 0,00 440,00

630 03 07 03 02               Makina Teçhizat Bakım Ve 
Onarım Giderleri

266.945,20 649.724,71 661.567,64

630 03 07 03 03               Taşıt Bakım Ve Onarım 
Giderleri

548.855,75 504.515,96 761.999,71

630 03 07 03 04               İş Makinesi Onarım Giderleri 400.027,94 495.385,89 618.000,00

630 03 07 03 90               Diğer Bakım Ve Onarım 
Giderleri

203.923,40 710.892,18 399.052,40

630 03 08 01 01               Büro Bakım ve Onarımı 
Giderleri

116.294,90 450.619,88 783.682,15

630 03 08 01 02               Okul Bakım ve Onarımı 
Giderleri

1.695.956,07 1.290.522,91 1.530.416,14

630 03 08 01 04               Atölye ve Tesis Binaları Ba-
kım ve Onarımı Giderleri

1.431.116,79 990.180,28 1.079.321,33

630 05 01 02 05               Sosyal Güvenlik Kurumu´na 1.342.842,32 602.935,51 788.676,52

630 05 03 01 01               Dernek,Birlik,Kurum,Kuru-
luş,Sandık vb.kuruluşlara

789.289,15 862.513,31 950.870,84

630 05 03 01 05               Memur Öğle Yemeği YArdımı 498.390,61 491.217,92 594.555,52

630 05 03 01 90               Diğerlerine 79.776,92 94.123,02 89.117,18

630 05 04 07 90               Diğer Sosyal Amaclı Trans-
ferler

4.931.207,16 4.844.670,00 5.120.153,00

630 05 08 05 02               Büyükşehir Belediyelere 
Ayrılan Paylar

1.647.552,98 717.923,21 1.129.491,98

630 07 01 02 21               Türk Akreditasyon Kurumuna 321,27 7.791,84 19.203,80
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630 07 01 09 12     Kalkınma Ajanslarına 902.904,21 1.054.959,77 1.233.157,30

630 11 04                Maddi Duran Varlıkların Değerle-
mesinden Oluşan Olumsuz Farklar

0,00 0,00 950,00

630 12 01 02 09     Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer 
Vergiler

35.016,89 27.355,13 56.079,23

630 12 01 06 09     Diğer Harçlar 0,00 1.077,00 29.592,20

630 12 03 01 02     Hizmet Gelirleri 1.220,00 735,00 15.179,50

630 12 05 01 08     Vergi, Resim ve Harç Gecikme 
Faizleri

222,84 1.082,77 360,81

630 12 05 02 04     Kamu Harcamalarına Katılma 
Payları

12.151,91 3.065,92 47.028,90

630 12 05 03 02      İdari Para Cezaları 9.000,00 6.799,68 33.009,94

630 12 05 03 04      Vergi Cezaları 23.080,39 618,25 1.114,73

630 12 05 03 09      Diğer Para Cezaları 5,82 0,00 15,57

630 13 01 02            Binaların Amortisman Giderleri 0,00 3.373.214,58 3.415.697,73

630 13 01 03            Tesis, Makine ve Cihazların Amor-
tisman Giderleri

0,00 0,00 829.101,55

630 13 01 04            Taşıtların Amortisman Giderleri 0,00 0,00 247.184,61

630 13 01 05         Demirbaşların Amortisman Giderleri 0,00 0,00 8.827.993,48

630 13 02 01            Haklar Amortisman Giderleri 1.987.084,51 0,00 293.820,00

630 14 01                  Kırtasiye Malzemeleri 841.142,14 1.085.507,22 1.507.091,58

630 14 02                 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta 
Kullanılan Tüketim Malzemeleri

306.025,90 202.247,32 241.063,58

630 14 03             Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 266.179,62 231.929,05 260.854,00

630 14 04             Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı 
Yağlar

1.415.184,84 2.295.859,51 3.734.908,00

630 14 05             Temizleme Ekipmanları 535.712,52 1.499.955,57 1.435.314,30

630 14 06              Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Mal-
zemeleri

726.709,58 886.161,86 1.554.414,85

630 14 07              Yiyecek 2.472.757,04 4.677.434,66 4.931.284,47

630 14 08              İçecek 452.520,33 842.650,33 907.488,82

630 14 10               Zirai Maddeler 771.473,48 0,00 1.336.379,50

630 14 12                Bakım Onarım ve Üretim Malzeme-
leri

786.026,18 3.150.109,22 1.915.554,11

630 14 13               Yedek Parçalar 701.582,80 444.564,42 1.307.745,02

630 14 15               Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı 
Yayınlar

347.542,90 152.620,55 114.552,92

630 14 16               Spor Malzemeleri Grubu 385.793,70 600.970,47 574.138,41

630 14 17               Basınçlı Ekipmanlar 2.655,00 13.688,00 19.603,34

630 14 99               Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 616.062,50 1.189.839,59 2.290.663,16

630 20 02 09 90  Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen 
Alacaklar ve Faizleri

0,00 0,00 7.993,59

630 25 05 04       Bedelsiz Olarak Devredilen Binalar 0,00 0,00 1.161.438,60

630 30 06 09 09  Diğer Sermaye Giderleri 41.495.387,90 55.402.680,44 8.713.339,69

630 99 99              Yukarıda Tanımlanmayan Giderler 0,00 0,00 0,16
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C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Akış Girişi ( A - B ) 62.377.245,15 117.622.458,70 36.448.523,64

0,00 0,00 0,00

Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları

D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı ( E - D ) 0,00 0,00 0,00

G-) Nakit Açık / Fazlası ( C + F) 62.377.245,15 117.622.458,70 36.448.523,64

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları

H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I-) Net Yabancı Kaynak Artışları 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

K-) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 
Girişleri ( I - H )

0,00 0,00 0,00

L-) Nakit Stokundaki Net Değişim ( G + K) 62.377.245,15 117.622.458,70 36.448.523,64
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Bilgi İşlem Müdürlüğü; Bilgi İşlem Servisi, Bilişim Sis-
temleri Servisi, Kentli İletişim Servisi ve Haberleşme 
Merkezi hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Belediyemiz bilişim ihtiyaçlarını tespit etmek,  ihti-
yaç duyulan bilgisayar sistemleri, yazılım uygulama-
ları, altyapı sistemleri ve donanımları temin etmek, 
bu sistemlerin kurulumu, etkin, verimli, güvenli bir 
şekilde kullanılması ve geliştirilmesine ilişkin hiz-
metleri yerine getirmek müdürlüğümüzün görevleri 
arasındadır. 

Çağdaş Bilgi İşlem anlayışı ile sürekli yapmakta ol-
duğumuz Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde günün 
teknolojileri yakından takip edilmekte, yeni tekno-
lojilere uygun projeler üretip, hizmetlerin daha hızlı 
ve güvenilir bir şekilde aksamadan yürütülmesine, 
ortak veri tabanı ile bütünleşik yapının korunması ve 
geliştirilmesine özen gösterilmekte ve teknolojik im-
kanlar dâhilinde ilçemize “Kesintisiz Kent Yönetimi” 
hizmeti sunulmaktadır.

Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara ve 
bu sınırlar içerisindeki var olan mekânsal objelere 
ilişkin güncel durumdaki sözel ve grafiksel tüm ve-
rilerin elde edilmesi, işlenmesi ve entegrasyonu ile 
tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak 
yürütülmesi ve uyguladığımız tüm projelerde şeffaf 
belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması bilgi işlem 
hizmetlerindeki hedefimizdir.

Bütünü oluşturarak, parçalı ve dağınık yapıya son 
vermek, kendi içinde bütüncül sistem kurmak, bu 
sistemi çevresiyle bağlamak, bu yolla bilgi yığınına 
sahip olmak değil, onu kararlar için en hızlı, doğru ve 
etkili bir biçimde kullanarak Yönetim Bilişim Sistemi 
(MIS) ile Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Elektronik Ar-
şiv Sistemi entegrasyonunun sağlanması amaçlan-
maktadır.

Öncelikle belediyenin birimleri arasında sonra yerel 
ölçekteki kurumlar arasında tam bir elektronik ileti-
şimin gerçekleştirilmesi, yeni kararlar için yönetici-
lere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısı 
kurulması, verilerin bir kerede depolanması ve gün-
celliğinin sağlanması yoluyla belediyemiz çalışmala-
rında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltil-
mesi, güvenliğin pekiştirilmesi, verilere yetki ve ilgi 
tanımı yapılmak kaydı ile internet üzerinden erişim 
imkanının sağlanması, E-Devlet uyum altyapısının 
temellendirilmesine uygun çağdaş sistemler gelişti-
rilmesi ana politikamızdır.

Müdürlüğümüz bu faaliyet dönemi içerisinde perfor-
mans programı ve iş süreçlerine uymuştur. Belediye-
nin bilgi işlem hizmetlerini (Uygulama programları, 
ana sistemler, diğer donanımlar ve bilgisayar altyapı-
sının bakım, onarım ve güncelleme hizmetlerini, sarf 
malzemeleri, eğitim hizmetleri, kentli iletişim servisi,  
haberleşme merkezi, internet, interaktif, intranet ve 
bilgi güvenliğinin sağlanması gibi hizmetleri)  yerine 
getirmiştir. 

Belediyemizin kalite politikası çerçevesinde sosyal 
belediyecilik ilkesiyle, vatandaşın beklenti ve mem-
nuniyetini en üst düzeyde tutmak, vatandaş ile bele-
diye arasında köprü oluşturarak bürokratik engelleri 
en aza indirmek, vatandaşın işlemlerini en hızlı bir 
şekilde yürütülmesi için azami derecede gayret gös-
terilmektedir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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1- BİLGİ İŞLEM SERVİSİ ÇALIŞMALARI

1.1 Donanım

Kurumumuzun tüm donanım altyapı hizmetleri, müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, 2018 yılı içerisinde ke-
sintisiz ve eksiksiz hizmet verebilmesi için tarafımızca tüm tedbirler alınmış ve yıl sonuna kadar sorunsuz bir 
şekilde çalışması sağlanmıştır. Ana sistemler ve aktif switchler 7 x 24 esasına göre hizmet vermeye devam 
etmektedir.

2018 yılı içerisinde bilgi işlem altyapısının omurgasını oluşturan Sanal Server barınağı olarak kullandığımız 
3 adet ESX cihaz, 104 adet sanal sunucu hizmet vermekte olup, hiç aksatılmadan günlük olarak yedekleri 
alınmış, bu yedekler farklı bir lokasyonda günlük kontrolleri yapılarak muhafaza edilmiştir.

Anlık verilerin ve yedeklerin yazıldığı disk ünitesi IBM Storwize V7000 üst düzey ürün 18TB lık kapasiteye 
sahiptir. Kurumumuz şu an itibarı ile veri büyüklüğü açısından 17 TB ye ulaşmış durumdadır.

Diğer fiziki sunucular ise kurumumuza ait Veri Tabanı Sunucusu, TSM (yedekleme) (Tivoli Storage Manager) 
Mail Sunucu, Sosyal Tesisler, Firewall (Güvenlik Duvarı), Televantage Server (Haberleşme Merkezi sunucusu) 
Kamera Server ve TSM Yedekleme Ünitesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

1.2 KBS Uygulamaları

Belediyemizde kullanılmakta olan KBS uygulaması 
aktif bir şekilde kullanılmakta olup, zaman zaman 
birimlerden gelen ilave talepler bilişim sistemleri 
ekibimizce değerlendirilmekte olup, gerekli değişik-
likler bu birimimiz tarafından mevzuata uygun bir 
şekilde ilgili müdürlüklerin hizmetine sunulmaktadır.

Mevcutta kullanmakta olduğumuz u.KBS uygulaması 
mobil eklentileriyle de desteklenmekte olup, sahada 
görev yapmakta olan ekiplerimize, müdürlüğümüzce 
dağıtılan mobil cihazlar ile tüm Kağıthane’ye kesin-
tisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsam-
da iş gücü ve vatandaş memnuniyeti ölçümlenebilir 
hale getirilmiştir.

Ayrıca, birimlerde yapılan tüm istek, talep ve şika-
yetler ile ilgili tüm işlemler internet ortamında da 
vatandaşlarımızın hizmetine sunularak, ilgili belge 
sahipleri işlerinin ne aşamada olduğunu öğrenme 
imkanına kavuşmuşlardır.

Tüm bu hizmetlerimiz kurumumuzda var olan Top-
lam Kalite Yönetim Sistemi ve Standart Dosya Plan-
ları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Adres Bilgi Sistemi 
(ABS) mevcut u.KBS uygulamaları sayesinde vatan-
daşın maksimum düzeyde yararlanması sağlanmış 
olup, hatalı bilgi girişlerinin önüne geçilmiştir. Ayrıca, 
Tapu Takbis entegrasyonu ile dış kurumlarla yapılan 
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yazışmalar ortadan kaldırılmış, vatandaşa daha hızlı 
hizmet verir halde çalışmalar, kesintisiz bir şekilde 
tüm hızıyla devam ettirilmiştir.

u.KBS uygulamalarının kurum personellerine yıl için-
de aralıksız eğitim ve destek verilmeye devam edil-
miştir.

Bilişim sistemleri birimimize diğer birimlerden gelen 
u.KBS uygulama programları konusundaki 374 adet 
talep ve öneri sözleşme kapsamında yazılım ekibi ta-
rafından çözüme kavuşturulmuştur.

Zaman içerisinde görsel ve yapısal değişikliğe uğ-
rayan ilçemizin taşınmazlarına ait fotoğraflar bilişim 
sistemleri servisimizce u.KBS veritabanına eklene-
rek taşınmazlara ait resimlerin güncel tutulması sağ-
lanmıştır.

İlçemizde bulunan pafta ada parsel kayıtlarına ilişkin 
yapısal değişiklikler (tevhid, ifraz) neticesinde orta-
ya çıkan beyan düzeltme işlemleri ve imar başvuru 
işlemleri, MIS ve GIS veritabanında anında güncel-
lenerek hizmetlerimizin doğru verilerle yürütülmesi 
sağlanmıştır. Bu çalışma esnasında hizmetlerde her-
hangi bir aksaklığa ve yanılgıya meydan vermemek 
için Strateji Geliştirme ve Plan Proje Müdürlüğü ile 
koordineli olarak çalışılarak sayısal ve sözel verilerin 
birebir eşlenmeleri sağlanmıştır. 

Emlak İstimlak Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta 
olan kurum taşınmazları ekranı, ilgili birim yetkili-
leri ile birlikte yeniden tasarlanmış, bu güne kadar 
Excel ortamında tutulan kurum taşınmazları verileri 
bilgi işlem personelleri tarafından sisteme girilmiş 
ve ilgili birime teslim edilmiştir. Bu sayede dağınık 
halde bulunan kurum taşınmazları verilerinin u.KBS 
üzerinden otomatik muhasebeleşmeye varana kadar 
kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Ayrıca Yine Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından ta-
kip edilen Kira ekranı genel tahakkuktan değil, yeni-
den tasarlanan u.KBS kira modülünden takip edilme-
si sağlanmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde 
bulunan Sosyal Yardım Modülü için mobil ekranlar 
tasarlanmış sahada görev yapabilir bir yapıda hizmet 
vermeye devam etmektedir. Ayrıca, Eğitim Yardımı 
modülü üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve 
aktif şekilde tutulması sağlanmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce kullanılmakta 
olan Sünnet kayıtları kent bilgi sisteminde kayıt altı-
na alınmaya devam edilmiştir.

Belediye genelinde bulunan firma personellerinin 
verilerinin girilebileceği ve izin takiplerinin yapıla-
bileceği yeni bir modül hazırlanmış, firma personeli 
çalıştıran müdürlük personellerine gerekli eğitimleri 
verilerek tüm firma personellerinin veri girişleri ta-
mamlattırılmıştır. Bu modüle ait çok sayıda istatistiki 
raporlar hazırlanmış ve başkanlık makamına ve ilgili 
birim yetkililerine sunulmuştur. 

1.3 Afet Yönetimi (DİSASTER)

Amacına uygun bir şekilde Yol Bakım Onarım bina-
sına sistem odası yapılarak yedek serverler buraya 
taşınmış, gerekli network ve UPS alt yapısı çekilmiş, 
afet yönetim sunucuları temin edilmiş, sunucuların 
tüm kurulumları yapılmış ve devreye alınmıştır. Bu 
kapsamda kurulumu tamamlanmış afet yönetim oda-
sı, ana sistemlerin olası bir afet durumunda kurum-
sal hizmetlerin sekteye uğramaması için tüm tedbir-
ler alınmıştır. 

Bu işlemlerin amacı, hem kurumsal faaliyetlerin ke-
sintisiz hizmet vermesinin sağlanması, hem de ISO-
27001 Bilgi Güvenliği altyapısının oluşturulmasıdır.
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1.4 GIS Uygulamaları

Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyede kullanılan coğrafi 
bilgi sistemi verilerinin yedeklenmesi, bilgiye hızlı bir 
şekilde erişilmesi için gerekli önlemleri almış olup, 
CBS verilerinin son kullanıcılara doğru ve kesintisiz 
bir şekilde ulaştırılması için çalışmalarını aralıksız 
sürdürmektedir.

Belediye sınırları içindeki kadastral durumun canlı 
tutulması, ifraz tevhid ve yola terk gibi işlemler mev-
cut uygulamalarla desteklenmektedir. 

Son plan tadilatlarının sisteme işlenmesi için gerekli 
altyapı müdürlüğümüzce oluşturulmuş olup vatan-
daşın her zaman güncel imar durumunu görebilmesi 
sağlanmıştır.

1.5 Air Fiber Altyapısı

Bilgisayar alt yapısı hizmetlerimiz birçok kuruma ör-
nek teşkil edecek şekilde dizayn edilmiştir. 2018 yılı 
içerisinde ilave talepler değerlendirilmiş ve ihtiyaç 
olan yerlere gerekli yapısal kablolama hatları çekil-
miştir.

Ayrıca, sene içerisinde dış hizmet binalarımız ile ana 
binamız arasında hizmet vermekte olan F/O hatları-
mız, diğer kamu kurumlarının kazı çalışmaları netice-
sinde zaman zaman zarar görmüş, müdürlüğümüzce 
anında müdahale edilerek neredeyse aynı gün arıza-
lar giderilmiştir.

Sürekli gelişen ve büyüyen ilçemizde kazı çalışmala-
rı neticesinde sık sık kopan fiber kablolarımız yüzün-
den aksayan hizmetlerimize aralıksız devam etmek 
için AIR FIBER teknolojisine geçilmiş, bu sıkıntılar 
minimize edilmiştir.

Nurtepe Sosyal Tesislerimizden, Çağlayan Kule res-
torana, oradan Beyaz Kafe’ye ve Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğümüze, oradan Zabıta Müdürlüğü 
binasına, oradanda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 
aktarılarak belediye networkü güvenli bir şekilde dış 

hizmet binalarımıza taşınmıştır.

Altyapı çalışmalarına ek olarak, yıl içerisinde ger-
çekleşen taşınmalar ve yer değişiklikleri nedeniyle, 
ilave altyapı tesisatları çekilmiş, birimlerde meydana 
gelen altyapı arızaları ve ilave altyapı ihtiyaçları kar-
şılanmış, 25 adet UPS in genel bakımı yapılarak 7x24 
kesintisiz çalışması sağlanmıştır.

Belediyemize ait sosyal tesislerin ve otoparklarımızın 
alt yapısı dahil diğer tüm hizmetler eksiksiz olarak 
verilmiş, sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalışması 
sağlanmıştır. Ayrıca İşletme Müdürlüğüne bağlı ola-
rak çalışan otoparklarımızın altyapısı da aktif halde 
tutulmuş gerekli tüm donanım ve destek hizmeti yıl 
içerisinde eksiksiz olarak verilmiştir.
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1.6 Kentli İletişim Servisi Hizmetleri

Kentli İletişim Servisimiz, Belediyemize gelen vatan-
daşların yapacakları iş ve işlemler ile ilgili ilk müra-
caat servisi olup başlıca hizmetleri; 

• Tüm hizmeti tek noktada toplama.

• Vatandaşı güler yüzle karşılama.

• Vatandaşı birim birim dolaştırmak yerine doğru bi-
rime yönlendirme.

• Vatandaşın isteği doğrultusunda servis içerisinde 
dokunmatik ekranlar yardımı ile tahsilatını yaptırma.

• Vatandaşı belediyedeki tüm işlemler için hazırla-
mak ve servise yönlendirmek.

• İstek, öneri ve şikayetleri dijital olarak kayıt altına 
alarak ilgili birime yönlendirme.

• Danışmanlık hizmeti verme.

Konum itibarıyla vatandaş ile belediye arasına yerle-
şen, teknolojiyi çok iyi kullanan Kentli İletişim Servi-
si personeli aynı zamanda 2018 yılı içerisinde Kentli 
Servisimize bağlı olarak danışmada çalışmaya baş-
lamış olan 2 personel ile hem vatandaşlarımıza daha 
kaliteli hizmet verilmekte, hem de birimlere doğru 
yönlendirilmektedir.

Kentli İletişim Servisinde vatandaş memnuniyetini 
maksimum düzeye taşımayı amaç edinmiş 1 ekip şefi 
ve 9 vatandaş temsilcisi ve 2 danışma görevlisi ol-
mak üzere toplam 12 personel hizmet vermektedir.  

2018 Yılı içerisinde toplam 79.200 vatandaş karşılan-
mış, 47.570 mükellefe işlem yapılarak müdürlüklere 
havale edilmiş, 31.630 vatandaşa da danışmanlık 
hizmetleri verilmiş, bu sayede diğer birimlerin işleri 
hafifletilmiştir.

2018 yılı başında 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name’nin Geçici 23. Maddesi çerçevesinde taşeron 
personelin şirket bünyesinde istihdamı konusunda 
müdürlüğümüze bağlı Kentli İletişim Servisi aktif ça-
lışan taşeron personelin evraklarının hazırlanmasın-
da ön çalışmayı düzenli bir şekilde tamamlamış ve 
komisyona teslim etmiştir.

1.7 Haberleşme Merkezi Hizmetleri 

Bu servisimizde görev yapan personellerimiz, insan 
ilişkileri konusunda eğitilmiş, iletişimi profesyonel 
olarak yönetebilen uzman 1 ekip şefi ve 8 vatandaş 
temsilcisi olmak üzere 08:00 – 20:00 saatleri arasın-
da toplam 9 personel ile hizmet vermektedir. 

Bu servisimiz sayesinde vatandaşlarla yapılan tüm 
görüşmeler, hizmet ve kalite standartları gereğince 
kayıt altına alınmakta, her işlem mutlaka sonuçlan-
dırılmakta olup, süreçler ve sonuçlar hakkında ilgili 
vatandaş bilgilendirilmektedir.

Vatandaşlarımızdan gelen istek, öneri, şikayet, ku-
rumsal etkinlikler ve davetler ile ilgili aramalar bu 
servisimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Organizasyon ve diğer tüm veriler ayrı ayrı raporla-
narak belirli dönemlerde üst yöneticilere sunulmak-
tadır.

İşleyişin daha sağlıklı yürütülebilmesi için gelen istek 
talep ve şikayetlerin bir plan dahilinde gerçekleştiri-
lebilmesi amacıyla müdürlüklerdeki kalemlerde gö-
revli  personeller ile her perşembe rutin toplantılar 
düzenlenmiş ve sürecin daha iyi takip edilebilmesi 
amacıyla işleyiş her geçen gün daha profesyonel 
hale getirilmiştir.

Haberleşme Merkezimizce bu faaliyet döneminde;

• Kurumsal anlamda gerçekleştirilen iletişimler kont-
rol altına alınmış,

• Müşteri memnuniyetini maksimum düzeye taşıma-
ya gayret gösterilmiş,

• İstek, öneri ve şikayetler doğru yönlendirilerek çö-
züm süreci kısaltılmış,

• Kurum kimliğinin doğru yansıtılması sağlamıştır.

Bu sayede birimlere gönderilmeden Çağrı merkezi 
tarafından çözüme kavuşturulan 83.330 adet çağrı 
diğer birimlerin işlerini hafifletmiştir.
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1.9 Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS)

Akıllı kentler oluşturabilme-
nin önemli bir parçası olarak, 
kurumların bilgi ve belgeyi 
verimli ve etkin yönetmesi, 
kurumsal hafızayı canlı tutma-

sı gerekmektedir. Kurumumuza güçlü bir platform 
üzerine konumlandırılan OpenText yazılımı üzerine 
geliştirdiğimiz kurumsal içerik ve arşiv yönetimi, ku-
rumsal hafızamızın gelecek nesillere de iletilmesini 
sağlayacaktır.

1.8 E-Arşiv Uygulamaları

Akıllı kentler oluşturabilmenin önemli bir parçası 
olarak, kurumların bilgi ve belgeyi verimli ve etkin 
yönetmesi, kurumsal hafızayı canlı tutması gerek-
mektedir. Kurumumuza güçlü bir platform üzerine 
konumlandırılan OpenText yazılımı üzerine geliştir-
diğimiz kurumsal içerik ve arşiv yönetimi, kurumsal 
hafızamızın gelecek nesillere de iletilmesini sağla-
yacaktır.

Kurum personeli günden güne artan dijital dönüşü-
mün bir getirisi olarak internet, sosyal medya ve mo-
bil uygulamaları kullanmaktalar. Hayata geçirdiğimiz 
çözüm sayesinde tüm bu ortamları kullanarak ilgili 
içeriklere (resmi belge, arşivlenen evraklar ve elekt-
ronik dosyalara) yetkileri dahilinde erişim sağlaya-
bilmektedirler.

Belediye fiziki arşivleri müdürlüğümüzce yürütülen 
dijital arşivleme çalışmaları neticesinde yaklaşık 15 
milyon belge dijitalleştirilerek birimlerin hizmetle-
rine sunulmuştur.Kurum arşiv bilgilerine sahadan 
erişim sağlanabilmesi için yapılan araştırmalar ve 
denemeler sonucunda uygun cihazlar temin edilmiş 

Haberleşme Merkezi Yıllık İcmal Raporu

Gelen Çağrı Sayısı 160.801 Adet

Cevaplanan Çağrı Sayısı 158.902 Adet

Ortalama Konuşma Süresi 1.55 Dk.

Müdürlüklere İletilen Belge 
Sayısı (İstek, Öneri, Şikayet)

75.572 Adet

Kurum Etkinlikleri Arama 
Sayısı 

19.400 Adet

Günlük Ortalama Çağrı 
Sayısı 

550 Adet

Müdürlüklere Gönderilen 
Ortalama Günlük Belge 
Sayısı

350 Adet

Müdürlüklerden Gelen 
Ortalama Günlük Belge 
Cevabı

350 Adet

Sosyal Medyadan Gelen 
(İstek, Öneri, Şikayet)

7.025 Adet

Birimlere Gönderilmeden 
Çağrı Merkezinde 
Çözümlenen Çağrı

83.330 Adet

ve ilgili müdürlüğün hizmetine sunulmuştur. Mem-
nuniyet üst seviyededir. 

Belediyemizde hayata geçirilen çözümün bünyesin-
deki güçlü arama motoru ile, kurumda arşivlenen 
ve yönetilen tüm evraklara, saniye bazında zengin 
içerik arama özelliği sayesinde erişim sağlanması 
mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, sunulan kurumsal 
İçerik ve Arşiv yönetim çözümü, belediyemizde kul-
lanılmakta olan diğer iş uygulamalarıyla (KBS, GIS, 
CBS) entegre olmuş ve bilginin tek çatı altında ortak 
havuzda yönetilmesini sağlamıştır. 

Müdürlüğümüzce planlanarak hayata geçirilen e-ar-
şiv uygulamasının verimli kullanılması ile vatandaşa 
etkin ve hızlı hizmet sunulmaktadır.
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1.10 İnternet ve İnteraktif Hizmetler

www.kagithane.istanbul kurumsal web sitemiz 2018 
yılı içerisinde tüm haber ve diğer tüm içerikleri gün-
cel tutulmuş, vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.

Belediyemize ait web sitemiz içerik ve görsel açıdan 
sürekli güncellenerek, daha fazla içerik ve interaktif 
uygulamalarla birlikte vatandaşlarımıza hizmet ver-
meye devam etmektedir.  

İhaleler ve gerekli bilgiler sitemizde yayınlanarak is-
teklilerin ihalelerden haberdar olmaları sağlanmıştır.

Başkanlık makamı, ihale odası ve nikah salonları su-
numunu online olarak gerçekleştiren kameralarımız 
IP kamera haline getirilmiş ve canlı yayına alınarak 
7x24 esasına göre kesintisiz çalışması sağlanmıştır.

Kurum hizmetlerimizden olan eğitim yardımı, spor 
işleri havuz kayıt sistemi gibi web formlar sitemize 
entegre edilerek vatandaşın belediyeye gelmeden 
işlemlerini online olarak web sitemiz üzerinden yap-
masına imkan sağlanmıştır. 

• Kültürel geziler için web sayfamızdan form doldur-
tularak 3.872 kişinin bireysel kayıtları alınmıştır

• Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 
havuz kayıtları için webden 12.813 kişinin kaydı alın-
mıştır.

• Eğitim yardımı için web den 1.244 kayıt alınmıştır.

Belediyemizin www.kagithane.istanbul web sitesine 
yeni online hizmetler eklenmiş, yapılan çalışmalar 
neticesinde ziyaretçi sayımız 2017 yılına kıyasla % 18 
oranında artmıştır. 

Web sitemizden 2018 yılı içerisinde aylık sayfa göste-
rim istatistiğimiz aşağıdaki gibidir.

Aylar
Kullanıcı 
Oturumu

Tekil 
Kullanıcı 

Sayısı

Sayfa 
Görüntüleme 

Sayısı

Ocak 45.420 32.722 135.401

Şubat 57.959 36.622 221.426

Mart 53.260 36.689 168.427

Nisan 43.542 30.988 125.179

Mayıs 70.557 49.848 177.925

Haziran 45.783 33.977 105.678

Temmuz 44.268 32.484 99.389

Ağustos 30.441 22.910 67.997

Eylül 55.973 36.599 157.933

Ekim 48.350 33.524 134.059

Kasım 50.103 37.102 130.824

Aralık 44.660 32.332 138.895

1.11 E-Belediye Hizmetleri

E-Belediye hizmetlerimiz, kaliteli hizmet sunmak, 
vatandaşın beklenti ve memnuniyetini artırmak ama-
cıyla 2018 senesi içerisinde yeni nesil e-belediye sü-
rümüne geçmiş olup, hem web hem android ve IOS 
mobil cihazlardan kolaylıkla takip edilebilir haliyle 
yayına alınmıştır. Yeni nesil e-belediye projesinin so-
runsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler 
alınarak 7 gün 24 saat aktif halde tutulması sağlan-
mış, gerekli yedekleri alınmıştır. 2018 yılı içerisinde 
e-belediye kullanıcı başvuruları titizlikle değerlen-
dirilip ilgili muhatap numaraları ile eşleştirilerek va-
tandaşlarımızın internet ortamında işlemlerini ger-
çekleştirmesi sağlanmıştır.  

2018 yılı içerisinde e-Belediye kullanıcısı olmak 
için başvuran vatandaş sayısı 2.978 kişiye ulaşmış, 
bunlardan 2.703 kişisi gerekli kriterleri taşıdığın-
dan onaylanarak e-belediye kullanıcısı yapılmıştır. 
Bu gün itibari ile genel e-belediye kullanıcı sayımız 
17.218 seviyesine ulaşmıştır.
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1.14 ISO 27001 Bilgi Güvenliği

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğinin 
sağlamasında en önemli değerlerinden 
birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi 
durumunda telafisi mümkün iken 
kaybedilen bilginin parasal bir 
karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen 
ve gelişen günümüz koşullarında 

bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek 
artmaktadır. Bilgi; yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, 
çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde 
kullanılabilir ve saklanabilir. Teknolojik gelişmeler 
sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu 
zamanla kullanılmayabilir ya da değişebilir. İşte bu 
değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin 
güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, 
bütünlüğünün, kullanılabilirliğinin korunmasıdır. 
Bu kapsamda müdürlüğümüz 2018 yılı içerisinde 
tüm altyapımızı güncelleyerek hem yazılımsal hem 
donanımsal hem de mekânsal olarak ilgili kanunun 
standartlarına uyum sağlayarak ISO/IEC 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını güncellemeye 
hak kazanmıştır.

1.15 Mobil Kağıthane ve Digital 
Kütüphane Uygulaması

Dijital Kütüphane Uygulaması; Belediyemize ait 
Gazete Kağıthane, dergiler, kataloglar, bültenler, 
broşürler, faaliyet ve hizmetlerin sunumu vb. 
dokümanların mobil uygulamayla zenginleştirilip 
yayımlanmasını sağlayan uygulamadır.

Şu ana kadar 3.107 kullanıcıya ulaşılmış.

Mobil Kağıthane Uygulaması ile vatandaşlarımıza 
her platformda hizmet verebilmek adına e-belediye 
hizmetlerimiz mobile taşınarak mekandan bağımsız 
hizmet almaları sağlanmıştır. 

Şu ana kadar 4.792 kullanıcıya ulaşılmış durumdadır.

1.12 Kurum İçi Led Ekranlar

Belediyemize ait ilan, duyuru, etkinlik 
ve diğer görsel sunumlarımızın elekt-
ronik ortamda yapılabilmesi için Be-
lediye ana hizmet binamız, Sadabad 
Kültür Merkezimiz ve Gültepe Kültür 
merkezimize tek noktadan yönetile-
bilir 62 adet Led ekran ve 2 adet vi-
deowall olmak üzere toplam 70 adet 

dijital pano takılmış ve düzenli olarak 
güncelliği sağlanmıştır. 

Dış Mekan Led Ekran;

Emniyetevler Mahallesi Bosna Hersek parkı içerisin-
de bulunan led ekran yenilenmiştir

1.13 E-Reçete Uygulaması

Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 
ülke genelinde kamu kurumlarında ıslak imzalı reçe-
te devri kapanmış, yeni sistemin altına tüm personel 
kayıtları toplu olarak atılmış ve aynı gün kullanıma 
açılmıştır. Web servislerle merkezi sistemden alınan 
destekle kurumumuzun e-reçete geçiş süreci ta-
mamlanmıştır.

Yeni Yüzü İle E-Belediye Uygulamamız
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1- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI

 1.1. Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması 
 1.2. Plastik Kapak Toplama Kampanyası
 1.3. Pillerin ve Akümülatörlerin Ayrı Toplanması  
 1.4. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  
 1.5. Kötü Koku ve Hava Kirliliğinin Kontrolü  
 1.6. İş Yerlerinin Değerlendirilmesi
 1.7. Görüntü Kirliliğinin Denetlenmesi
 1.8. Cam Atık Alım Talebi  
 1.9. Kamera ve İnternet Şikâyetleri
 1.10. Elektronik Atıkların Ayrı Toplanması
 1.11.  Bilgi İsteği Talepleri
 1.12. Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

2- PARK VE BAHÇELER ÇALIŞMALARI
 
 2.1. Mevsimlik Çiçek Dikimi 
 2.2. Ağaç Dikim Çalışmaları
 2.3. Park ve Caddelerdeki Perde ve Duvarların  
Boyanması  
 2.4. Rulo Çim Serme, Çim Biçimi ve Yabani Ot Temizliği
 2.5. Spor Aletleri ve Oyun Grubu Montajı 
 2.6. Sulama Tesisatı Döşeme  
 2.7. Ağaç Budama ve Bakım Çalışmaları 
 2.8. Ferforje ve Demir İşleri  
 2.9. Hayvan Suluğu Kedi Köpek Evi  ve Montajı 
 2.10. Park ve Meydan Aydınlatma Çalışmaları  
 2.11. Diğer Müdürlükler İle Koordinasyon
Dahilinde Yapılan Çalışmalar
 2.12. Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan 
Çalışmalar
 2.13. 2018 Yılı Yapımı ve Revizesi Tamamlanan Park-
ların Listesi
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Bugün gelişmiş ülkeler diye tanımladığımız ülkeler 
19’uncu yüzyılda sanayi devrimine girmiş, bu gelişmeyle 
paralel olarak önemli sorunları da birlikte yaşamaya baş-
lamışlardır. Doğal çevre hızla bozulurken şehir ve çevre 
temizliği kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bugün 
gelişmiş ülkeler teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak eği-
timli ve disiplinli görevlileri ile şehir temizliğinde sorun 
yaşamamaktadırlar. Ülkemizde ise modern kent kültürü-
nün gelişmemesi, çarpık kentleşme gibi nedenlerle kent 
ve çevre temizliğinde maalesef olması gereken standarda 
ulaşılamamıştır.

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü olarak vizyonumuz doğrultusunda ilkelerimizden taviz 
vermeden vatandaşımızın beklenti ve memnuniyetini en 
üst düzeyde tutmak ana hedefimizdi ve olmaya da de-

vam edecektir. Bu düşünceyle Müdürlüğümüzde ayrıca 
oluşturduğumuz Araştırma – Geliştirme ( AR-GE ) bölü-
mümüzde gerek çevre ve kent temizliği gerekse Park ve 
Bahçelerle ilgili Dış yayınlar takip edilmekte yenilikler 
izlenmekte ve uygulanabilir olması halinde koşullar göz 
önüne alınarak değerlendirilmektedir.

Amacımız gelişmiş ülkelerdeki teknolojiyi ilçemizde uy-
gulanır hale getirecek disiplinli ve eğitimli görevliler ve 
modern araçlarla hizmetin kalitesini halkımızın arzu ettiği 
seviyeye çıkarmaktır.

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü; 06  Mayıs 2009  tarihinde kurulmuş olup 1 müdür, 6 
memur, 161 şirket elemanı ile görevlerini yürütmektedir. 
Müdürlüğümüz çalışmaları, konularına göre 3 birim üzeri-
ne ayrıştırılarak yürütülmektedir. 

1.1 Bitkisel Atık Yağların Ayrı 
Toplanması    

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüke-
tilmektedir.  Tüketim sonucu özellikle kızartma işleminden 
sonra 350 bin ton atık yağ oluşmaktadır. Oluşan bu yağlar 
tüketim bilinçsizliğinden dolayı lavabolar ve çöplere dö-
külerek çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir.

Bitkisel yağlar tekrar tekrar kullanıldığında; yüksek sıcak-
lıkta kolaylıkla okside olmakta ve sonra ekostatik özellik 
göstererek kanser hastalıklarına yol açmaktadır. İlçemiz-
de bitkisel yağ kullanarak gıda satışı yapan (fastfoodlar, 
lokantalar, büfe, okul kantinleri, catering v.b.) işyerleri Be-
lediyemiz tarafından denetlenmekte ve kanuna aykırı satış 
yapan yerlere idari yaptırım uygulanmaktadır.

Belediyemiz ve lisanslı firma arasında imzalanan protokol 
sonucunda ev ve işyerlerinden çıkan bitkisel kızartmalık 
yağlar toplanarak geri kazandırılmaktadır.

Bitkisel kızartmalık yağların lavaboya dökülmesi sonu-
cunda oluşan kirlilikler şöyledir:

• Kullanılmış bitkisel yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini 
oluşturmaktadır. 

• 1 Lt Atık Yağ 1 Milyon litre içme suyunu kirletmektedir. 

• Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel yağlar, kuşlara 
balıklara ve diğer canlılara zarar vermektedir. 

1.2 Plastik Kapak Toplama 
Kampanyası    

Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kampanya 
kapsamında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını ko-
laylaştırmak adına her renk ve boyuttaki plastik ka-
pağın ayrı toplanması sağlanarak ihtiyaç sahiplerine 
tekerlekli sandalye temin edilmektedir. 

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelmiş olan 87 
adet plastik kapak alım talebi sonuçlandırılmış, 4.684 
kg kapak toplanmış ve 17 adet tekerlekli sandalye ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI

• Bitkisel atık yağlar atık su toplama sistemlerinin daral-
masına ve tıkanmasına neden olur.

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelmiş olan 887 adet 
sıvı atık alım talebi sonuçlandırılmış ve 136 ton atık yağ 
toplanmıştır.
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1.3 Pillerin ve Akümülatörlerin Ayrı 
Toplanması      

Her ne kadar masum ve küçük görünseler de; içlerin-
de bulunan ağır metallerden dolayı, (civa, kadmiyum, 
mangan, alkali metaller vs.) toprak ve suyu zehirle-
mektedir.  Pilleri evlerde, işyerlerinde, ulaşımda, sa-
nayide, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, 
kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerin-
de, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b kullanı-
rız.  Kullanım sonucu bir “atık” haline gelen pillerin, 
diğer evsel atıklardan ayrı olarak atık pil kutularına 
atılması gerekmektedir. Biriktirilen bu atık piller ge-
çici depolama alanlarında depolandıktan sonra top-
lanır

Atık piller evsel atıklardan (çöp) ayrı toplanmalıdır.  
Atık pillerin ayrı biriktirilerek Okullar, Kamu Kurum-
ları, Muhtarlıklar ve Sağlık Ocaklarındaki pil toplama 
kutularına atılması durumunda, Belediyenin sistemi-
ne dahil edilmekte ve çevreye zarar vermeden berta-
raf edilmektedir. 

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelmiş olan 52 
adet atık pil alım talebi sonuçlandırılmış, 1505 kg atık 
pil toplanmıştır.

1.4 Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi Hizmeti    

İlçemiz sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın ra-
hatını ve sükununu sağlayabilmek amacıyla; oluşan 
gürültü kirliliklerini, yönetmelik çerçevesinde en aza 
indirgemek için Müdürlüğümüz gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamakta ve denetimini yapmaktadır. 
Bu kapsamda ilçemizde bulunan küçük ve orta öl-
çekli işyerinde süreklilik arz eden makine, teçhizat, 
havalandırma üniteleri, v.b.’den kaynaklanan gürül-
tü ve titreşimler Müdürlüğümüz teknik personelince 
yapılan gürültü ölçümleri sonucunda değerlendirile-
rek sonuçlandırılmaktadır. Gürültü ölçümlerinde sı-
nır değerlerin aşılması durumunda 2872 sayılı Çevre 
Kanununun 20. Maddesine göre idari para cezası uy-
gulanmaktadır. 2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 
UKBS üzerinden 314 adet, resmi makamlar üzerin-
den 108 adet, kentli servisi üzerinden 59 adet gürültü 

Çevresel Gürültü Şikayetleri

şikayeti gelmiş olup, denetimler neticesinde şikayet-
ler ortadan kaldırılmıştır.

1.5 Kötü Koku ve Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Hizmeti    

İlçemizde faaliyet gösteren ve tiner, boya, cila gibi 
kimyasal maddelerle çalışan cila atölyeleri, boyaha-
neler, vb. iş yerlerinden kaynaklanan çevrede olum-
suzluk oluşturacak kokuların ve diğer kirletici un-
surların giderilmesi amacı ile gerekli görülen yerlere 
uygun havalandırma sistemleri kurdurulmaktadır.

Ayrıca ilçemizde bulunan catering, yemekhane, lo-
kanta, büfe, v.b. gibi işyerlerinde yemek pişirme es-
nasında oluşturdukları kokuların vatandaşlarımıza 
rahatsızlık vermeyecek düzeyde ortadan kaldırılması 
için havalandırma sistemleri yaptırılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde UKBS üzerinden 383 adet, resmi 
makamlar üzerinden 52 adet kötü koku ve ısınmadan 
kaynaklı baca şikayeti değerlendirilmiştir.
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1.6 İşyerlerinin Denetlenmesi  

İlçemizde yeni açılacak iş yerleri ile faaliyetine de-
vam eden iş yerlerinin çevresel açıdan denetimleri 
yapılmaktadır. 

Bu kapsamda 2018 yılında gelen 288 adet denetim 
talebi karşılanarak gerekli kontroller yapılmıştır.

1.8 Cam Atık Alım Talebi

İlçemizde evlerde ve iş yerle-
rinde çıkan cam atıkların çöpe 
atılarak çöp toplayıcılar için 
tehlike oluşturmasını önlemek 
ve tekrar geri dönüşümünü 
sağlamak için uygun nokta-
lara cam kumbaraları koyul-
maktadır. İlçemizde 7 tanesi 
2018 yılında koyulmak üzere 
67 noktada cam kumbarası 
bulunmaktadır.  2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 
gelmiş olan 50 adet cam atık alım talebi sonuçlandı-
rılmış ve ilçemizde bulunan kumbaralardan 1664 ton 
atık cam toplanmıştır. 

1.7 Görüntü Kirliliğinin 
Değerlendirilmesi 

İlçemizde görsel olarak kirlilik yaratan klima dış 
üniteleri, buzdolabı dış üniteleri ve benzerlerinden 
kaynaklanan görüntü kirlilikleri olumsuzluklar gide-
rilmiştir.

 2018 yılı içerisinde 24 adet görüntü kirliliği şikayeti 
değerlendirilmiştir.

İşyeri Denetimleri

1.9 Kamera ve İnternet Şikayetleri  

İlçemiz sınırları dahilinde Kamera ve İnternet Hizme-
ti kapsamında 2018 yılında park ve meydanlara 40 
adet kamera ve pano yenilenmiş olup 40 adet yeni 
kamera montajı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 267 
adet kamera ve internet hizmeti şikayet ve talebi de-
ğerlendirilerek tamamlanmıştır. Ekiplerimiz günlük 
ortalama 6 parkın kamera ve internet arızasını gider-
mektedir. Hizmet aksamasıyla ilgili şikayetler teknik 
personelimiz tarafından yapılan kontroller sonrasın-
da giderilmekte, adli vakalarda kullanılmak üzere 
Müdürlüğümüze yapılan resmi görüntü kaydı talep 
başvuruları sonrasın görüntü kayıtları ilgili makama 
iletilmektedir.  

1.10 Elektronik Atıkların Ayrı 
Toplanması  

Kullanılmaz hale gelen elektronik atıklar (bilgisa-
yar, telefon, televizyon, radyo, teyp, monitör, mutfak 
eşyaları vb.) vatandaşlar tarafından çöpe atılmayıp 
beledimizce toplanmaktadır. Toplanan elektronik 
atıkların kullanılabilir olanlarına gerekli tamir bakım 
yaptırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelmiş olan 88 
adet elektronik atık alım talebi tamamlanmıştır.

1.11 Bilgi İsteği Talepleri  

Vatandaşlarımızın Müdürlüğümüz birimlerinden öğ-
renmek istedikleri bilgi istek talepleri aksatılmadan 
karşılanmaktadır.

2018 yılı içerisinde 156 adet bilgi isteği talebi değer-
lendirilerek tamamlanmıştır.

1.12 Talep ve Şikayetlerin 
Değerlendirilmesi

Çevre Koruma Şefliğine Ukbs veya D-sis üzerinden 
gelen talep ve şikayetler ilgili personellere dağıtıla-
rak günlük düzenli olarak tamamlanmaktadır. Şefliği-
mize gelen şikayetlerin ortalama tamamlanma süre-
si 0,8 gündür.
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2.1 Mevsimlik Çiçek Dikimi  

Müdürlüğümüz, ilçemiz dâhilindeki 2.110.000 m2 bü-
yüklüğündeki yeşil alanların ve parkların temizliğini 
ve bakımını sağlamanın yanı sıra imar planlarında 
yeşile ayrılmış alanları amacına uygun hale getir-
mektedir.

2.2 Ağaç Dikim Çalışmaları

İlçemiz sınırları dahilinde cadde, sokak, park ve uy-
gun alanlarda gerekli ağaçlandırmanın yapılması, 
fidan, çiçek ve donanım malzemelerinin temin edil-
mesi birimimizin görevlerindendir. 2018 yılı içerisin-
de 1.545 adet ağaç ve 20.000 adet çalı türünde fidan 
dikimi yapılmıştır. 

Cadde ve Sokaklarda Yapılan Ağaçlandırma Ça-
lışmaları;

1- Emniyetevleri Mahallesi Seyir Caddesi Ağaçlan-
dırma

2- Seyrantepe Mahallesi Cihangir Sokak Ağaçlandır-
ma

3- Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi Ağaçlandır-
ma

4- Çeliktepe Mahallesi Gülbahçe Sokak Ağaçlandır-
ma

5- Gürsel Mahallesi Damak Sokak Ağaçlandırma

6- Merkez Mahallesi Günay Sokak Ağaçlandırma

7- Seyrantepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Cami Çevre-
si Ağaçlandırma

8- Çeliktepe Mahallesi Üsküp Sokak Ağaçlandırma

9- Çeliktepe Mahallesi İnönü Caddesi Ağaçlandırma

10- Harmantepe Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi 
Ağaçlandırma

11- Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi Ağaçlandır-
ma

12- Gürsel Mahallesi Fasıl Sokak Ağaçlandırma

13- Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi Ağaçlandır-
ma

14- Yahya Kemal Mahallesi Spor Kompleksi Ağaçlan-
dırma

15- Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Sokak Ağaçlan-
dırma

16- Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi Ağaçlandırma

17- Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi Nef Ağaç-
landırma

Müdürlüğümüz, ilçemiz dâhilindeki 2.110.000 m2 bü-
yüklüğündeki yeşil alanların ve parkların temizliğini 
ve bakımını sağlamanın yanı sıra imar planlarında 
yeşile ayrılmış alanları amacına uygun hale getir-
mektedir.

2-PARK VE BAHÇELER ÇALIŞMALARI

Mevsimlik Çiçek Dikimi

Lale Soğanı Dikimi

Lale Soğanı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi/Adet

Yapılan 
Faaliyet

2016 2017 2018

Lale Soğanı 1.000.000 1.000.000 500.000

Mevsimlik 
Çiçek 

975.915 1.240.513 1.150.000
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2.3 Park Ve Caddelerdeki Perde Ve 
Duvarların Boyanması

İlçe genelinde parklarda, cadde ve sokaklardaki du-
varların boyama işlemleri yapılmıştır.

2.4 Rulo Çim Serme - Çim Biçimi ve 
Yabani Ot Temizliği 

İlçemizde 2018 yılında toplam 20.000 m2 rulo çim 
uygulaması yapılmıştır. İlçemizde bulunan tüm 
yeşil alanlar senede 16 kere biçilmektedir.  Sert 
zeminde bulunan yabani ot temizliği, herhangi 
bir kimyasal ürün kullanılmadan mekanik yollarla 
temizlenmektedir.

Ağaç Dikimi

18- Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak Ağaçlandırma

19- Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak Ağaçlandırma

20- Gürsel Mahallesi Tonoz Sokak Ağaçlandırma

21- Gürsel Mahallesi Namzet Sokak Ağaçlandırma

22- Telsizler Mahallesi Eski Belediye Caddesi Ağaç-
landırma

23- Harmantepe Mahallesi Bizim Sokak Ağaçlandır-
ma

24- Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi 
Ağaçlandırma

25- Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi  Ağaçlan-
dırma

26- Merkez Mahallesi Günay Sokak Ağaçlandırma

27- Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi

28- Sultan Selim Mahallesi Veysel Karani Cami Çev-
resi Ağaçlandırma

Yabani Ot TamizliğiRefüj Ağaçlandırma Çalışması
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2.5 Spor Aletleri Ve Oyun Grubu Montajı 

Parklarımızda fitness aletleri ve çocuk oyun grupla-
rında 5.500 m2`lik alanda yumuşak zemin (kauçuk)  
uygulaması yapılmıştır. 

Faaliyet yılımızda 36 takım bir kuleli, iki kuleli ve altı-
gen çatılı yeni oyun grubu, 138 adet fitness aleti gru-
bu montajı yapılmıştır.

2.6 Sulama Tesisatı Döşeme 

İlçe genelinde 5.000 metre PVC boru kullanılarak 
parkların ve yeşil alanların su tesisatı bakımı ve ona-
rımı yapılmıştır. Otomatik sulama sistemleri çalışma-
ları devam etmektedir.  

2.7 Ağaç Budama ve Bakım Çalışmaları

İlçe genelinde tehlike arz edenler ile birlikte 1250 
adet ağaca bakım budama işlemleri yapılmıştır. 

Sulama Tesisatı Döşeme

Ağaç Budama ve Bakım Çalışmaları

2.8 Ferforje ve Demir İşleri 

Parklarda ve yeşil alanlarımızda çocuklarımızın gü-
venliğini aynı zamanda bitkisel varlığın devamını 
sağlamak amacıyla, işlenerek dekore edilmiş demir 
ve ferforje montajlarında  148.000kg demir kullanıla-
rak koruma alanları oluşturulmuştur. 13 adet parkı-
mıza yeni tabela yapılmıştır.

2.9 Hayvan Suluğu - Kedi Ve Köpek Evi 
Montajı 

İlçemizde sahipsiz kedi ve köpeklerin kolaylıkla ula-
şabileceği noktalarda 260 adet hayvan suluğu temini 
ve besleme noktası montajı yapılarak sahipsiz hay-
vanlarımıza beslenme alanları sağlanmıştır. İlçemiz-
de sahipsiz ve kedi ve köpekler için; 780 adet kedi evi 
ve 550 adet köpek evi montajı ile barınma ihtiyaçları 
giderilmiştir.



82

2.10 Park ve Meydan Aydınlatma 
Çalışmaları 

Daha yaşanabilir bir Kağıthane için ilçemiz cadde ve 
sokaklarındaki aydınlatma direklerine 500 adet lale 
figürlü mahyaların montajı yapılarak dekoratif bir gö-
rünüm sağlanmıştır.

2.13 Park Yapımı ve Revize 
Çalışmaları

Planlarımızda yeşil alan olarak tahsis edilen bölgele-
rimizin parklandırma çalışmaları ve mevcut parkları-
mızın revize çalışmaları bu faaliyet yılında da devam 
etmiştir.

2.11  Diğer Müdürlükler İle Koordinasyon 
Dahilinde Yapılan Çalışmalar

Müdürlüğümüz olarak; Plan Proje Müdürlüğü ile 
park planlarının tedariği konusunda veri alışveri-
şi çalışmaları; Fen İşleri Müdürlüğü ile kışın yolları 
tuzlama ve kaldırım küreme çalışmaları; Sağlık işleri 
Müdürlüğü ile sokak hayvanlarına suluk, yemlik, kedi 
ve köpek evleri temini ve montajı çalışmaları, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Belediyemiz tarafın-
dan basımı yapılan gazetenin dağıtımı, Bilgi İşlem 
Müdürlüğü ile fiber optik altyapı çalışmaları birlikte 
yapılmaktadır.

2.12 Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Toplam 4.000 m2 alan üzerine kurulu hobi bahçeleri 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 60’a yakın 
ilköğretim okuluna ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. 
Öğrencilerin haftanın belirli günlerinde Hobi Bahçe-
si’ne gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında ekolo-
jik tarımı teşvik amaçlı en güzel üç bahçe oluşturulan 
jüri tarafından ödüllendirilmiştir.

Gültepe Mahallesi Yeşilçay - Orkide Sokak Parkı

Merkez Mahallesi Eren Sokak Parkı

Sonrası

Sonrası

Öncesi

Öncesi
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Hamidiye Mahallesi  Anadolu Caddesi Parkı

Sonrası

Sonrası

Sonrası

Öncesi

Öncesi

Öncesi

Nurtepe Mahallesi Dargın Sokak Parkı

Harmantepe Mahallesi Katlı Otopark Üstü Parkı

Parkı

Sonrası

Sonrası
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Revize Yapılan Parklar 

1- Telsizler Mahallesi Benek Sokak Hanımeli Parkı

2- Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak Ören Parkı

3- Şirintepe Mahallesi Azim Sokak Şehit Dursun Ka-
ravelioğlu Parkı

4- Talatpaşa Mahallesi Yeşilay Sokak Parkı

5- Merkez Mahallesi Ece Sokak Kemal Coşkun Parkı

6- Merkez Mahallesi. Ferman Caddesi İmece Parkı

7- Seyrantepe Mahallesi Çaykara Sokak Şahin Özcan 
Parkı 

8- Çağlayan Mahallesi Latif Sokak Parkı

9- Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi Şehit Bülent 
Alkılıç Parkı

10- Talatpaşa Mahallesi Sarıtaş Sokak Sarıtaş Parkı

11- Nurtepe Mahallesi Dargın Sokak Metin Oktay 
Parkı

12- Çeliktepe Mahallesi Çiçek Sokak Mimoza Parkı

13- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birlik Parkı

Refüj ve Yeşil Alan Düzenleme Çalışmaları

1- Cendere Caddesi Adil Işık Karşısı Refüj Düzenleme

2- Cendere Caddesi Eski İski Yanı Refüj Düzenleme

3- Cendere Caddesi Graniser  ve Axis Avm Önü Yeşil 
Alan Düzenleme

4- Cendere Caddesi Hyundai Elmas önü Refüj Dü-
zenleme

5- Hamidiye Mah. Sevgi Sokak Orta Refüj ve Merdi-
ven Yeşil Alan Düzenleme

6- Ayazma Caddesi Orta Refüj Düzenleme

7- Ayazma Caddesi Nef girişi Yeşil Alan Düzenleme

8- Anadolu Caddesi Viyadük Altı Orta Refüjlerin Dü-
zenlenmesi

9- Hamidiye Mah. Fazilet Caddesi Orta Refüj Düzen-
leme

10- Merkez Mah. Çobançeşme Caddesi Orta Refüj 
Düzenleme

11- Hamidiye Mah. Girne Cad. Orta Refüj Düzenleme

12- Merkez Mah. Bağlar Caddesi Orta Refüj Düzen-
leme

13- Hamidiye Mah. Ferman Caddesi Orta Refüj Dü-
zenleme

14- İmrahor Caddesi Orta Refüj Yeşil Alan Düzenleme

15- Harmantepe Mah. Bizim Sokak Merdiven Yanı 
Yeşil Alan Düzenleme

16- Çağlayan Mah. Ekim Sokak Merdiven Yanı Yeşil 
Alan Düzenleme

17- Gürsel Mah. Havran Sokak Yeşil Alan Düzenleme
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1- İDARİ İŞLER SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 1.1 Daire Amirliği

 1.1.1 Makine ve Teçhizat Bakım - Onarım 
Çalışmaları
 1.1.2 Ses Işık ve Görüntü Hizmetleri
 1.1.3 Lojistik Destek Hizmetleri 

 1.2 Güvenlik Hizmetleri 
 1.3 Temizlik Hizmetleri 

2- SATIN ALMA VE İHALE SERVİSİ ÇALIŞMALARI

       
3- ARAÇLAR SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 3.1 Araç Sevk ve İdaresi 
  3.1.1 Engelli Çocuklara Araç Temini
  3.1.2 Spor Klüplerine Araç Temini 
  3.1.3 Dernek ve Vakıflara Araç Temini 
    3.1.4 Eğitim Kurumlarına Araç Temini
      3.1.5 Cenaze Nakil Hizmetleri
      3.1.6 Diyaliz Hastalarına Araç Temini
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Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasal mevzuat çerçevesinde Belediyemiz kaynakları-
nın kamu yararına ve ilçemiz vatandaşlarının ortak menfaatlerine hizmet etmeye yönelik kullanılması ve 
birimlerimizin talep ettikleri mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale 
sözleşmeleri kanunu ve diğer yasal mevzuat esasları çerçevesinde ihalelerde saydamlık, rekabet, gizlilik, gü-
venilirlik kriterleri esas alınarak doğru miktarda, doğru zamanda ve güvenilir kaynaktan uygun fiyatla temin 
etme görevini yerine getirmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Araçlar Servisi ile ilçemiz dahilindeki vatandaşların cenaze, ambu-
lans, engelli nakli, diyaliz hastası nakli, gerektiğinde ulaşım hizmetleri de karşılanmaktadır. Resmi plakalı ve 
hizmet alımı yapılarak filomuza katılan 219 aracımızla Kağıthane halkına ulaşım hizmeti verilmektedir.

Müdürlüğümüz, Belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda Kağıthane halkına faydalı hizmetler yapma 
çabasıyla karar almada çağdaş, şeffaf ve vatandaş odaklı, yönetim anlayışında ise adaletli hizmette eşitlik 
gibi ilkeleri esas alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları olarak ortak sorumluluklarımızın bilincinde olup, görevimizi en iyi 
şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.

Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumlulukları çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler 
aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

1.1 Daire Amirliği 

1.1.1 Makine ve Teçhizat Bakım - Ona-
rım Çalışmaları

Daire Amirliğimiz, Belediyemizin hizmetlerinin ke-
sintisiz şekilde sürdürülebilmesi için teknik altyapıyı 
sürekli olarak kontrol altında tutmakta ve bakım ona-
rımlarını yapmaktadır.  

Bu kapsamda belediyemiz hizmetlerinde kullanılan, 
elektrik, su, kalorifer tesisatı, kalorifer kazanı, tele-
fon, telsiz, faks, metal kapı dedektörü, personel takip 
sistemi, fotokopi, ozalit, baskı makinesi, para sayma 
makinesi, klima, soğutma grubu, soğutma fanları, 
yangın söndürme sistemi, jeneratör, asansör, otoma-
tik bariyer, otomatik kapı, kamera, dalgıç pompa, su 
tahliye motoru, hidrofor, su sebili ve benzeri diğer ta-
şınırların tamir ve bakım hizmetlerini yürütmektedir.

1- İDARİ  İŞLER SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bina Bakım Onarım

Su Sebilleri Bakım Onarım

Mobilya Bakım Onarım

Kazan Bakım Onarım
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1.2 Güvenlik Hizmetleri 

Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğümüze bağlı 
güvenlik amirliğimiz; 
1güvenlik Müdürü 3 
güvenlik amiri, 108 gü-
venlik personeli ile 7 
gün 24 saat 3 vardiya 

sistemiyle çalışarak 24 ayrı noktada belediye ana bi-
namız ve diğer hizmet alanlarımızda güvenliği sağ-
lamaktadır.

Görev alanları kamera sistemleriyle izlenerek, nöbet 
noktaları ve görev yapan personel sürekli kontrol 
edilmektedir. 

Tüm görev alanlarında hizmet veren güvenlik perso-
nellerimiz tam donanımlı bir şekilde güvenlik hizme-
tini yerine getirmektedir.

Güvenlik Amirliği; Belediye Ana Hizmet Binası, Has-
bahçe Tesisler, Kültür Merkezleri, 4 adet Sosyal Te-
sis (Nurtepe, Beyaz Kafe, Hamidiye, Çağlayan Kule), 
Yahya Kemal Spor Kompleksi, Yol bakım, Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ve makine ikmal ek hiz-
met binaları,  Kat otoparkları ve Sadabad Stadı olmak 
üzere toplam 24 ayrı noktada görev yapmaktadır.

Kağıthane Belediyesi Abonelik Durumu Grafiği

135

78
90

143

104

0

216

0 0

220

122

00 0 0 0 0

62

0 0 0 0 0

82

Clk Boğaziçi
Elektrik

İgdaş İski Türk Telekom Türk Telekom
Ttnet

Turkcell

Kağıthane Belediyesi Abonelik Durumu Grafiği

Hizmet Binaları Park ve Kavşaklar Kurumsal Hat İnternet Hattı

1.1.2 Ses Işık ve Görüntü Hizmetleri

Belediyemizin düzenlemiş olduğu kültür organizas-
yonlarında sahne düzeni ses ışık kurulumu ve  prog-
ramın takibini teknik ekibi ile birlikte yapar.        

1.1.3 Lojistik Destek Hizmetleri  

Belediyemiz hizmet binaları ve tesislerinde kullanı-
lan telefon, sms, adsl, data, elektrik, su, doğalgaz ve 
benzeri diğer hizmetlerin faturalarının takibini yapa-
rak düzenli olarak ödenmesini sağlar. 2018 yılı içeri-
sinde hizmet binalarımız ve tüm parklarımız olmak 
üzere mevcut abonelikleri gösterir  grafik aşağıda 
yer almaktadır, Ayrıca Daire Amirliğimiz Belediyemi-
zin tüm etkinliklerinde, iftar programlarında, her türlü 
sosyal organizasyonda tören alanlarını hazırlar   ve 
törenlerde ihtiyaç duyulan kürsü, ses düzeni, masa,  
sandalye bayrak gibi araç gereci temin eder.  Vatan-
daşın iftar ve mevlid organizasyonlarında masa ve 
sandalye desteğinde bulunur.

Lojistik Destek Çalışmaları

Konserlerde Ses ve Işık Düzenlenmesi İşi
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Araç Tipi Kullanım Şekli Toplam

Resmi Kiralık

Binek 4 73 77

Otobüs 1 19 20

Minibüs 7 7 14

Minivan 1 31 32

Ambulans 3 1 4

Kamyonet 4 6 10

Panelvan 2 3 5

Anons Aracı 2 0 2

Vinç 2 1 3

Kamyon 13 10 23

İş Makinesi 12 1 13

Vidanjör 1 0 1

Motosiklet 2 0 2

Çekici (Tır) 0 1 1

Çekici (Trafik) 0 1 1

Engelli Aracı 0 1 1

Toplam 54 155 209

3- ARAÇLAR SERVİSİ ÇALIŞMALARI

3.1 Araç Sevk ve İdaresi 

Servisimiz, belediyemizin hizmetlerinin sürekliliğini 
sağlamak doğrultusunda; ihtiyaç olunan her noktaya 
araç sevki ve idaresi için mevcut imkanları optimum 
düzeyde kullanarak 65 şoför ve 209 araçla hizmet 
vermektedir.

1.3 Temizlik Hizmetleri 

Ana binamız ve ek hizmet binalarımızda; dış hizmet 
olarak da okul ve ibadethanelerde faaliyet gösteren 
personelimiz çalışmalarını mevcut araç ve gereçler 
dahilinde (Elektrik Süpürgesi, Otomat Zemin Temiz-
leme ve Yıkama Makinesi, Binicili Yer Otomatı, Halı 
Temizleyici, Halı Yıkama Makinesi, Su Çekme Maki-
nesi, Binek Araç, Minibüs, Sepetli Araç) en kapsamlı 
bir şekilde gerçekleştirmek için sistemli ve titiz bir 
çalışma yürütmektedir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde ihalesi yapılan İç Temizlik hizmeti firma-
sı tarafından belediyemizin tüm hizmet binalarında 
149 temizlik personeli çalıştırmaktadır. Yapılacak te-
mizlikler günlük temizlik, haftalık temizlik şeklinde 
planlı bir şekilde yürütülmektedir. 

2- SATIN ALMA VE İHALE SERVİSİ 

Servisimiz, 4734 sayılı KİK (Kamu İhale Kurumu) kap-
samında Belediyemiz ana ve ek hizmet binalarının 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla her türlü makine, 
ekipman vb. tüm malzemelerin teminini yapmaktadır. 
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 3.1.2 Spor Klüplerine Araç Temini 

Kağıthane’de faaliyet gösteren spor kulüplerine ant-
renman ve müsabakalara ulaşım sağlanması için 
2018 yılında 1881 adet/sefer araç görevlendirmesi 
yapılmıştır.

3.1.3 Dernek ve Vakıflara Araç Temini 

İlçemizde faaliyet gösteren çeşitli dernek ve vakıflara 
sosyal faaliyetlerine ulaşım yardımı amacıyla  bu faa-
liyet yılı içerisinde toplam 203 adet/sefer araç görev-
lendirilmesi yapılmıştır. 

3.1.4 Eğitim Kurumlarına Araç Temini 

İlçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin eği-
tim ve kültürel amaçlı faaliyetlerine destek amacıyla 
2018 yılında toplam 1.269 adet/sefer araç görevlendi-
rilmesi yapılmıştır.

3.1.5 Cenaze Nakil Hizmetleri 

Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir aya-
ğını oluşturan cenaze nakil hizmetlerimize 2018 yı-
lında da devam edilmiş, bu kapsamda ilçemizde 
yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimleri için 
il içi ve il dışı toplam olarak 1.936 adet sefer otobüs 
görevlendirilmiştir.

Belediyemizce yürütülen; kültürel, sosyal, alt yapı gibi 
tüm faaliyetlerde ve özel projelerde birimlerimizin lojis-
tik ihtiyacı Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesin-
de bulunan Makine İkmal birimi tarafından belli bir plan 
dâhilinde karşılanmaktadır.

3.1.1 Engelli Çocuklara Araç Temini

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her engel 
grubuna, engelin özelliğine göre alanında uzman 
eğitimcilerle bireysel ve takım sporlarında eğitim su-
nulmaktadır. Farklı branşlarda verilen spor eğitimle-
riyle özürlü bireylerin özgüven ve yaşama sevinçleri 
arttırılarak, takım sporlarıyla iletişim becerileri geliş-
tirilmektedir. Bu kapsamında yıl içerisinde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenen yüzme 
etkinliklerine başvurup doktor raporu ile faaliyete 
katılan çocuklarımız için müdürlüğümüzce araç te-
mini yapılmaktadır. 

Her geçen gün yükselen hizmet standartları ve artan 
vatandaş talepleri dikkate alınarak oluşturulan araç 
sevk idare sistemiyle günlük faal araç oranı %99 sevi-
yesinde tutulmuştur.

Belediyemize ait ve müdürlüğümüz bünyesinde kayıtlı 
tüm araç ve iş makinelerimizin zorunlu trafik sigortala-
rı, egzoz muayeneleri, ruhsat yenileme işlemleri, kaza 
evrakları, fenni muayene işlemlerinin takibi gibi süreç-
ler eksiksiz olarak tamamlanmakta, araç güvenlikleri de 
sağlanmaktadır.

Belediyemiz bünyesindeki tüm araçların ve diğer birim-
lerimizde bulunan ekipmanların yakıt ihtiyaçları Araçlar 
Servisimizce karşılanmaktadır. Araçlarımızın yakıt tüke-
tim bilgileri dijital ortamda anlık olarak kayıt ve takip 
edilmektedir. 
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3.1.6 Diyaliz Hastalarına Araç Temini 

İlçemiz sınırları içeresinde bulunan ve başvuru ile 
tespit edilen diyaliz hastalarının bakımı için ücretsiz 
olarak haftalık periyotlarda Müdürlüğümüzce araç 
temini yapılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde müdürlüğümüzce ilçemizdeki di-
yaliz hastalarımızdan gelen 1.409 adet talep karşıla-
narak hastalarımıza hizmet verilmiştir.

Araç Faaliyet Tablosu 

1 Diyaliz Hastasına giden araç 1409

2 Belediyenin birimlerine gönderilen 3057

3 Eğitim kurumlarına  gönderilen araç  1269

4 Spor Kulüplerine gönderilen araç 1881

5 Derneklere  gönderilen araç 203

6 Cenazelere gönderilen araç sayısı 1652

7 Engelli servisi 440

8
Belediyenin etkinliklerine  
gönderilen araç

2428

9 Sağlık faaliyetlerine gönderilen araç 226

10
Şehirler arası cenazelere gönderilen 
araç sayısı

275

11 Gece araç faaliyetleri 10.106

GENEL TOPLAM : 22.946



91

1- TAPU İŞLEMLERİ

 1.1. Tapu Tahsis İşlemleri 
 1.2. Arsa Devir İşlemleri 

2- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ

3- KİRA VE ECR-İ MİSİL İŞLEMLERİ
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Müdürlüğümüz, İlçemiz sınırları içerisinde kanun ve 
yönetmelik çerçevesi içerisinde Belediye taşınmaz-
larının yönetimini büyük bir titizlik içerisinde yürü-
tülmektedir.

Özellikle Hazine ve Belediye mülkiyetinde bulunan 
işgalli arsaların 2981-4706-3194/17 ve 2886 sayılı ka-
nunlar uyarınca hak sahiplerine satışının yapılarak, 
mülkiyet sorununun sonlandırılmasına özen göste-
rilmektedir. İmar planlarının oluşumundan kaynak-

lanan yeşil alan ve yol güzergâhında bulunan özel 
şahıs mülkiyetindeki taşınmazların var olan bütçe 
çerçevesi içerisinde kamulaştırmaları devam etmek-
tedir.

Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazların diğer 
kamu kuruluşları adına tahsisi sağlanarak ilçemizde 
yaşayan halkımıza yerinde hizmet anlayışının sağ-
lanmasına çaba gösterilmektedir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1- TAPU İŞLEMLERİ

1.1 Tapu Tahsis İşlemleri 

Tapu tahsislerin tapuya dönüştürülmesi işlemleri ha-
zırlanan ıslah imar planları ve bu planlarda konut ve 
ticaret sahasında kalan taşınmazların satış işlemleri 
2981-3290-3366-4706-2886 ve 3194/17 sayılı yasala-
ra göre yapılmaktadır. 

2018 yılında 393 adet parselin hak sahibi 1.683 kişiye 
tapuları verilmiştir. Bu hak sahiplerinden yıl içerisin-
de Arsa bedeli olarak toplam 21.495.697,56 TL gelir 
elde edilmiştir. Hazineden devir yolu ile belediye-
mize geçen taşınmazların satışından 21.104.951,14TL 
olmak üzere toplam 42.600.648,70 TL gelir elde edil-
miştir.

2- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Kamulaştırma işlemleri 4650 sayılı yasa ve değişik 
2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8. maddesine 
göre yapılır. İmar planında yol, park ve yeşil alanda 
kalan ve ilgili müdürlüklerin (Fen İşleri Müdürlüğü, 
Plan ve Proje Müdürlüğü vs.) talebi ya da vatandaş-
ların müdürlüğümüze müracaatı doğrultusunda mü-
dürlüğümüzce yapılır. 

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 3 adet taşınmazın 
kamulaştırması yapılmıştır. Ayrıca 8 adet gecekondu 
enkaz bedeli ödenerek enkaz kaldırma işlemi yapıl-
mıştır. 

3- KİRA VE ECR-İ MİSİL İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüzde 2018 yılında belediyemize ait ta-
şınmazlardan 548.809,45 TL kira geliri elde edilmiş 
olup, belediyemize ait taşınmazlardan 508.156,72 TL 
Ecr-i Misil geliri elde edilmiştir. 

1.2 Arsa Devir İşlemleri

Tapu tahsislerin tapuya dönüştürülmesi işlemleri ha-
zırlanan ıslah imar planları ve bu planlarda konut ve 
ticaret sahasında kalan taşınmazların satış işlemleri 
2981-3290-3366-4706-2886 ve 3194/17 sayılı yasala-
ra göre yapılmaktadır.

2018 yılı içerisinde mülkiyeti Milli Emlak Müdürlü-
ğünde olan 122 adet parselin belediyemize devri ya-
pılmıştır.

Yıllara Göre Arsa Devir Sayısı

Yıllara Göre Verilen Tapu Sayısı
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1- İHALE VE İDARİ İŞLER ÇALIŞMALARI
 
 1.1 Kamu İhale Kanunu kapsamında İhaleler 

2- ETÜD PROJE ÇALIŞMALARI

 2.1 Parke Taşı Kaplama 
 2.2 Yağmursuyu Kanalı Yapımı
 2.3 Betonarme İstinat Duvarı Yapımı
 2.4 Yol ve Merdiven Korkuluğu Yapımı
 2.5 Prestij Cadde ve Yeni Yol Açma
 2.6 Otoparklar ve Gençlik Merkezleri
 2.7 Restorasyon Çalışmaları

3- YOL BAKIM ÇALIŞMALARI

 3.1 Asfalt Kaplama
 3.2 Granit Taş Döşeme
 3.3 Kışla Mücadele
 3.4 Trafik Yönlendirme ve Tabela Çalışmaları

4- TRANŞE ÇALIŞMALARI

 4.1 Havai Hatların Yeraltına Alınması ve Aydın-
latma
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Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5366 sayılı 

Eski Eser Kanunu ve yönetmeliği, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuatların verdiği yet-

kilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Müdürlüğümüz Belediye’nin yatırım programında yer alan,  

Başkanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda, Müdürlük 

görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten son-

ra Başkanlık Makamınca onaylanıp, kesinleşen yatırım, 

bakım ve onarım işleri ile ilgili ruhsat ve diğer işlemleri 

uygulamaya geçirmektedir (Kavşaklar, kültür merkezleri, 

yaşam beceri atölyeleri, gençlik merkezleri gibi ). Ayrıca 

kamu hizmetlerinde katılım boyutunu önemseyerek her 

ölçekte paydaşlar ve aktörlerle etkileşim içerisinde  (Bun-

lar; Muhtarlıklarımız, Okullarımız, Sağlık Ocaklarımız, İba-

dethanelerimiz, v.b.) hizmetler sunmaktadır.

Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili 

mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, ihalesini 

yaparak sonuçlandırmak, kontrollük hizmetlerini yapmak, 

bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak-

tadır.

Ulaşım konusunda trafik sirkülâsyonunda aksaklıklara 

mahal verilmemesi için sürekli yolları taramakta ve teknik 

olarak incelemektedir. Tespit edilen her türlü olumsuzluk 

ya da iyileştirici tedbir ve tasarımlar teknik tetkikten son-

ra Müdürlüğümüz çalışma programında değerlendirilerek 

uygulamaya konur ya da ilgili kurumlarla koordinasyon 

kurularak yüksek standartlarda hizmetler sunulması sağ-

lanmaktadır.

Yolların asfaltının yapımı, bakım ve onarımı, bordür ve 

tretuvar  yapımı ile bakım ve onarım işlerinin yapılması, 

yolların orta refüjlerinin tanzimi ile kavşak düzenlenmeleri 

yapılması da Müdürlüğümüzün temel görevlerindendir.

Diğer taraftan su şebekesi ve kanalizasyonu olmayan veya 

yetersiz olan sokakların tespiti ve bu konuda İSKİ Genel 

Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yağmur suyu kanalları 

yapımı ve bakımı yapılmaktadır. İlçemizde alt yapıyla il-

gili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine ederek 

çalışmaların bir plan dâhilinde yapılması sağlanmaktadır. 

Geçmişe duyulan saygının bir ifadesi olarak; tarihi bina ve 

çeşme restorasyonları v.b hizmetler yapılarak  doğal, tarihi 

ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedef-

lenmektedir. 

Müdürlüğümüz;  hayat kalitesini yükseltmek  amaçlı,  sür-

dürülebilir bir çevre oluşturmak ve çözüm odaklı bir anla-

yışla;  İlçemizde belirlenen kalkınma hedefleriyle uyumlu 

olarak görevlerine devam etmektedir. Belediyelerin hiz-

met kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında gelişen ve 

dönüşen İlçemizde teknoloji, bilişim ve iletişim alanların-

da kullanılan imkanlarla Fen İşleri Müdürlüğü İlçemizdeki 

tüm  altyapı ve üstyapı hizmetlerini vizyon stratejileri oluş-

turarak;  insan odaklı bir gelişme ilkesinde faaliyetlerine 

ivme kazandırmaktadır.

2018 yılı itibariyle Çağrı Merkezinden gelen Müdürlüğü-

müzün çalışmaları kapsamında toplam 13.998 adet talep/

şikayet evrakı; sorun ve çözüm sürekliliği bir sistem şema-

sı oluşturularak cevaplanmıştır.

1- İHALE VE İDARİ İŞLER

1.1 Kamu İhale Kanunu kapsamında İhaleler 

İhale ve İdari İşler Şefliği; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya 
kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacak-
ları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir) kapsamında; Açık İhale Usulü (Madde 19), Belli 
İstekliler Arasında İhale Usulü (Madde 20), Pazarlık Usulü (Madde 21) ve Doğrudan Temin (Madde 22) ile 
ihaleleri gerçekleştirmektedir. 

2018 yılı içerisinde; 38 adet Açık İhale, 17 adet Doğrudan Temin Usulü İhale ve 6 adet Pazarlık Usulü İhale 
yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2- ETÜD PROJE ÇALIŞMALARI

2.1 Parke Taşı Kaplama

Kâğıthane İlçesinin hızlı gelişimine ve büyümesine 
paralel olarak yeni açılan veya tekrardan düzenle-
nen sokaklarda 191.823 m² parke taşı çalışmaları ya-
pılmıştır. Ayrıca 17 adet mobil araç ile gün içerisinde 
devamlı olarak mahallî tamirat çalışmaları yapılmış 
olup, bu şekilde yaklaşık 27.908 noktada sorunlar gi-
derilmiştir.

2.3 Betonarme İstinat Duvarı Yapımı

Toprak zeminin kaymasını ve aşınmasını engellemek 
amacı ile ilçemiz dâhilinde bu yıl içerisinde 457 m 
uzunluğunda 2.755 m3 betonarme istinat duvarı ve 
544 m güçlendirme çalışması olarak fore kazık  ça-
lışması yapılmıştır.

2.4 Yol ve Merdiven Korkuluğu Yapımı

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içerisinde yapılan korku-
luk çalışmaları kapsamında 5.693 m. merdiven korku-
luğu ve 6.988 m. yol korkuluğu yapılarak vatandaşla-
rımızın hizmetine sunulmuştur.

2.2 Yağmursuyu Kanalı Yapımı

İlçemizdeki mevcut yağmursuyu kanallarına ek ola-
rak bu yıl içerisinde 10.266 m uzunluğunda yağmur-
suyu kanalı yapılmıştır.

İlçemiz cadde ve sokaklarına 2004 
yılından itibaren toplam 2.073.847 m2 

parke taşı kaplaması yapılmıştır.

İlçemizde, 2004 yılından itibaren toplam 
47.573 m3 perde beton ile istinat duvarı 

yapılmıştır.

Yağmursuyu Kanalı Miktarının Yıllara Göre 
Dağılımı
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4.000

8.000 7.900 7.800
6.999

10.266

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yağmursuyu Kanalı Miktarının Yıllara Göre Dağılımı

metre

İstinat Duvarı Üretim Miktarının Yıllara Göre 
Dağılımı
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1.200 1.240
2.750
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2.755
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İstinat Duvarı Üretim Miktarının Yıllara Göre Dağılımı

m³

Parke Taşı Kaplama Miktarlarının Yıllara 
Göre Dağılımı

159.835
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175.000
146.000

215.000
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191.823
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Parke Taşı Kaplama Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı
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Dağılımı
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Yıllara Göre Yol ve Merdiven Korkuluğu
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2.5 Prestij Cadde ve Yeni Yol Açma

Müdürlüğümüz;  2018 yılı içerisinde plan notlarında 
yer alan,  kaçak yapılaşma veya zorlu arazi koşulları 
nedeniyle açılamamış birçok sokakta çalışma gerçek-
leştirmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsa-
mında Merkez Mahallesinde Cendere Caddesinde; 
bağlantı yolları açılması ve yeniden düzenlenmesi işi, 
Telsizler Mahallesi Bizim Sokak ve Sazak Sokakta yol 
açma ve düzenleme işi, Şirintepe Mahallesi Atılgan 
Çıkmazı Sokağında yol genişletme işi, Gültepe Ma-
hallesi Erguvan Sokakta yol açma işi, Hamidiye Ma-
hallesi Sevgi Sokak ve Alp Sokakta, Çağlayan Mahal-
lesi Bostan Sokakta yol genişletme ve düzenleme işi 
yapılmıştır. 

Prestij Cadde sayıları artırılarak Harmantepe Mahal-
lesi Abdi İpekçi Caddesinde ve Gürsel Mahallesi To-
noz Sokak ile Namzet Sokakta,  Talatpaşa Mahallesi 
Hanımeli Sokakta, Telsizler Mahallesi Belediye Cad-
desinde prestij caddeleri yapılmıştır.

Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi ile Rumeli Cad-
desi arasında merdiven yapım işi gerçekleştirilmiştir. 
Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesinde Kültür 
Merkezi ve çevre yolların yapım işi faaliyetleri başla-
mış ve devam etmektedir.  Emniyet Evleri Mahallesin-
de Kafeterya Yapılması İşi tamamlanmıştır.

Etüt Proje Şefliği olarak; İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğü’nde Ruhsat aşamasında olan 305 adet proje için 
yol katılım harcı hesaplanarak ilgili müdürlüklere 
iletilmiştir. İlçemizde bulunan 65 okul ve 30 caminin 
talepleri doğrultusunda bakım ve onarım işleri yapıl-
mıştır.

İlçemizde, 2004 yılından itibaren toplam 
35.263 mt. Merdiven ve 66.558 mt. Yol 

Korkuluğu yapılmıştır.

Sazak Sokak Yol Genişletme ve Düzenleme İşi

Bostan Sokak Yol Genişletme ve Düzenleme İşi

Bizim Sokak Yol Genişletme ve Düzenleme İşi

Abdi İpekçi Caddesi Prestij Caddesi

Namzet Sokak Prestij Cadde
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2.6 Otoparklar ve Gençlik Merkezleri

a) Merkez Mahallesi Kültür Merkezi ve Katlı Oto-
park

Yapısal, fiziksel, sosyal iyileştirmenin önemini vur-
gulayan Müdürlüğümüz çalışmaları arasında üst-
yapı projeleri de gelmektedir.  Bunlardan; % 100 ‘e 
yakın kısmının tamamlandığı Merkez Mahallesi Kül-
tür Merkezi ve Katlı Otopark Projesi 33.200m² İnşaat 
alanı ile içerisinde ;  Kağıthane İlçe Tapu Müdürlü-
ğü Birimi, 1.000 kişilik Çok Amaçlı Salon, 340 Kişilik 
Konferans Salonu, 2.400 m² Teras ve Yeşil Alan,  Açık 
Amfi Tiyatro, Gençlik Merkezi Birimleri,  430 m² Spor 
Salonları, Muhtarlık, 9 adet Muayene ve Sağlık Bi-
rimlerine sahip Sağlık Ocağı ve 560 Araçlık Otopark, 
Mescit, Kafeterya  ve Çocuk Parkı bulundurmaktadır.

b) Emniyet Evleri Sosyal Tesisi

5393 sayılı Belediye Kanununun ‘’Belediyenin yet-
kileri ve imtiyazları’’ başlıklı 15 inci maddesinin (a) 
bendinde ‘’Belde sakinlerinin mahalli müşterek nite-
likteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü fa-
aliyet ve girişimde bulunmak‘’ hükmü yer almaktadır. 
Bu bağlamda; paylaşım-katılım-eşitlik hedefleri doğ-
rultusunda halkımızı buluşturan platformlar yapmak 
adına, kamu ve özel sektör işbirliğinde pekçok proje 
hayata geçirilmiştir. Emniyet Evleri Sosyal Tesisleri 
de bunlardan biridir. Tesis;  Emniyet Evleri Mahallesi 
Sağlık Ocağı üzerine inşa edilmiştir ve 440 m² Res-
toran Birimi, 150 m² Spor Salonundan oluşmaktadır. 

2.7 Restorasyon Çalışmaları

a) Süvari Karakolu-At Ahırı

Kadim tarihimizden hatıra olarak kalan ve geçmişte 
mesire alanının güvenliğinden sorumlu “Yeniçeri Or-
tasının”  kullandığı, aynı zamanda atlarının da kaldığı 
yer olan bina;  sembolik değeri ve mimari özellikleri 
korunarak restore edilmiştir. Toplam 520 m² inşaat 
alanına sahip, iki aşamalı bir çatısı ve çatı katına sa-
hip olan mekanda; tasarımın sosyal, kültürel, ekono-
mik ve ekolojik boyutları ile ele alınması amaçlanarak 
geleneksel el sanatlarından “Sedefçilik  Atölyesi” ola-
rak kullanılması sağlanmıştır.

Merkez Mahallesi Kültür Merkezi ve Katlı Otopark

Emniyet Evleri Sosyal Tesisleri

Süvari Karakolu-At Ahırı
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3- YOL BAKIM ÇALIŞMALARI

3.1 Asfalt Kaplama

İlçemiz içerisinde Yol Yapım ve Bakım Şefliğimiz tarafın-
dan hem parke taşı olan sokaklarımızda hem de asfalt 
kaplı sokaklarımızda tamirat faaliyetleri yapılmaktadır. 
Yaklaşık 10 kişilik ekibimizle yürütülen bu çalışmalar ne-
ticesinde 2018 yılı içerisinde 9.000 m² parke taşı tamirat 
çalışması ve buna ek olarak toplam 70.000 ton asfalt ça-
lışması yapılmıştır.

3.4 Trafik Yönlendirme Ve Tabela Ça-
lışmaları

İlçemizdeki hızlı büyümenin getirdiği, çözülmesini 
hedeflediği öncelikli konulardan olan trafik sorunu 
için;  Belediyemizin yetki alanları dâhilinde ve UTK 
kararları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir. Bu çerçevede rutin sürecinde uygulamalar devam 
etmekte ve yaya öncelikli, araç yaya ilişkisi, yaya eri-
şilebilirliği hassasiyetinde; sokaklarımızda aşırı yük-
sek ve yoğun trafiğin olduğu yollarda yön uygulaması 
çalışmaları ve gerekli yönlendirme tabelaları çalış-
maları yapılmıştır.

4- TRANŞE KONTROL ŞEFLİĞİ ÇA-
LIŞMALARI

4.1 Havai Hatların Yeraltına Alınması 
ve Aydınlatma Çalışmaları

İlçemizdeki diğer altyapı kurumlarıyla (İSKİ, BEDAŞ, TELE-
KOM, İGDAŞ, vs.)  koordineli bir şekilde çalışılarak sürdü-
rülebilir bir yerel hizmeti sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde 
İlçemiz sınırları içerisinde 14 mahallede çalışmalar yapıla-
rak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile  (TELEKOM, İSKİ, 
BEDAŞ, vb.) kazı ruhsatları düzenlenerek gerekli denetim-
ler sağlandı. Böylece bütüncül bir yaklaşımla sokaklarda 
oluşan kablo kirlilikleri önlenmiş daha görsel ve daha 
sağlıklı yaşam alanları vatandaşlarımıza sunulmuştur.

TRANŞE ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ

TELEKOM
RUHSATLARI

ka
zı

 r
uh

sa
tı

60 Adet

İSKİ 58 Adet

BEDAŞ 56 Adet

İGDAŞ 27 Adet

İSTTELKOM 17 Adet

TEİAŞ 2 Adet

MOBESE 3 Adet

BAZ İSTASYONU 1 Adet

KABLO TV 1 Adet

TOPLAM 225 Adet

3.2 Granit Taş Döşeme Çalışmaları

Etüt Proje Şefliğimiz tarafından yapılan prestij caddelerde-
ki tamiratlar; Yol Yapım ve Bakım Şefliğimizce yapılmakta-
dır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 
2018 Yılı içerisinde 2.000 m² granit taş tamiratı çalışması 
yapılmıştır.

3.3 Kışla Mücadele Çalışmaları

2018 yılında 19 mahallemizin tamamında hassasiyetle 
mevsimsel sorunlar tespit edilerek bu sorunlar doğrul-
tusunda müdahale çalışmaları yapılmıştır.  Bu kapsamda 
cadde ve sokaklarda; 30 araç ve 100 kişilik ekip kurularak,  
kış ile mücadele çalışmaları kapsamında 200 ton tuz; kar 
ve buzlanmaya karşı kullanılmıştır.

Asfalt Kaplama Miktarlarının  
Yıllara Göre Dağılımı
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23.000
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Asfalt Kaplama Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı
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1- İDARİ DAVALAR

2- ADLİ DAVALAR
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Hukuk İşleri Müdürlüğümüz, belediyemize hukuki konularda destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu ned-
enle 2018 yılında da belediyemize karşı açılan ve gerektiğinde belediyemizce de açılan davalarda Beledi-
yemizi temsil ederek gerekli işlemleri yürütmektedir.

Bunun yanı sıra Başkanlık makamınca ve müdürlüklerce talep edilen konularda hukuki görüş belirttiği gibi 
belediyenin görev alanına giren konularda mevzuatı takip ederek değerlendirmekte ve değişen mevzuatı 
birimlerimiz ile paylaşarak bilgilendirmektedir.

Bu faaliyet yılı içerisinde yapılması gereken uygulamaları gerçekleştirirken müdürlüğümüz, kendisine tah-
sis edilen bütçeyi de en tasarruflu ve verimli şekilde kullanmaya dikkat etmiştir.

İDARİ DAVALAR

İdari davalar, belediyemizce tesis edilen idari işlem 
ve eylemler ile alakalı İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemeleri nezdinde rüyet olunan davalardır. 

Faaliyet yılı içerisinde takip edilen idari dava sayısı 
390 olup, bunlar içerisinde 40 adet lehte, 14 adet 
ise aleyhte idari dava sonuçlanmıştır. Bir sonraki 
seneye ise 394 adet dava devretmiştir.

ADLİ DAVALAR

Adli davalar, adli mahkemeler nezdinde açılan 
hukuki ve cezai ihtilaflara ilişkin davalar ile icra 
takiplerinden müteşekkildir. Faaliyet yılı içerisinde 
takip edilen adli dava sayısı 619 olup, bunlar içer-
isinde 88 adet lehte, 28 adet ise aleyhte sonuçlan-
mıştır. Bir sonraki seneye ise 477 adet dava devret-
miştir.  

Mahkeme 
Adı

Devre-
den

2018 
Gelen

Toplam

2018  
Sonuçlanan

Devir
Lehte Aleyhte

İdare 
Mahkemesi

390 58 448 40 14 394

Vergi 
Mahkemesi

147 5 152 116 2 34

Sulh  Ceza 
Mahkemesi

19 1 20 2 1 17

Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi

134 31 165 18 7 140

İş 
Mahkemesi

21 23 44 8 8 28

Asliye Ceza 
Mahkemesi

236 88 324 40 8 276

Sulh Hukuk 
Mahkemesi

33 7 40 4 0 36

İcra 
Mahkemesi

8 9 17 4 0 11

İcra Takibi 25 22 47 12 2 33

Asliye 
Ticaret 
Mahkemesi

1 1 2 0 0 2

Toplam 1014 245 1259 244 44 971

Yıllara Göre Adli Dava Sonuçları

60

78

97

78

60

88 88

24 26 29 26 24 29 28
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Yıllara Göre Adli Dava Sonuçları

Lehte Aleyhte

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıllara Göre İdari Dava Sonuçları 

41
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41 41 40
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Yıllara Göre İdari Dava Sonuçları 
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1- İÇ DENETİM
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile birlikte,

Kurumumuzda, 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı resmî gazetede yayımlanan “İç Denetçi Atamalarında Uyu-
lacak Esas Ve Usuller Hakkında Tebliğ” gereği, 06.06.2007 tarihinde İç Denetçi ataması yapılmış, atanmış olan 
kurumumuz İç Denetçisi Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunca verilen Kamu İç Denetçi (A3) 
Sertifikası, İç Denetim Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası ile Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’nce 
verilen  CGAP Sertifikalı (Profesyonel, Uluslararası) Kamu Denetçisi sertifikalarına sahip olduğu, İlgili İç De-
netim Mevzuatları gereği, Belediye Başkanı adına her yıl İç Denetim Programı (2019 yılı) ile gelecek üç yıllık 
(2019-2021) İç Denetim Planları doğrultusunda denetim faaliyetlerine devam edilmektedir. 

İç Denetim Plan ve programı doğrultusunda, 2018 yıl içerisinde denetimler tamamlanmış olup, 5 adet Birim/
Süreç denetimi yapılmıştır.

DENETİM FAALİYETLERİ

Denetimin Adı
Denetim Alanının 

Kapsamı
Denetlenecek 

Birimler
Denetim Türü Denetim Sıra ve Gün Denetim Ekibi

Sağlık İşleri
Bulaşıcı Hastalığı 
Belirleme süreci

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Uygunluk ve 
Sistem 
Denetimi

1 30 Kemal KAYA

Personel İşleri
Stajyerlik İşlemleri 
ve Maaş Süreçleri 

İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim 
Müdürlüğü

Uygunluk ve 
Sistem Dene-
timi

2 25 Kemal KAYA

Bilgi İşlem 
Donanım Talepleri-
nin Karşılanması

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Uygunluk ve 
Sistem Dene-
timi

3 25 Kemal KAYA

Kültür ve 
Sosyal

Yaşam Beceri 
Atölyeleri

Kültür ve 
Sosyal İşler 
Müdürlüğü

Uygunluk ve 
Sistem Dene-
timi

4 35 Kemal KAYA

Plan ve Proje 
İşleri 

Numarataj ile ilgili 
işlemlerin Kuru-
lumu

Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Uygunluk ve 
Sistem Dene-
timi

5 25 Kemal KAYA

İÇ DENETİM BİRİMİ

1- İÇ DENETİM
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1- YAPI DENETİM ŞEFLİĞİ

2- PROJE ONAY VE RUHSAT ŞEFLİĞİ

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEFLİĞİ
 
4- KALEM VE ARŞİV ŞEFLİĞİ
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İstanbul’un eski tarihi yerleşim ve ulaşım noktalarından birisi olan Kağıthane; merkezi konum avantajının 
yanında kentsel dönüşüm projeleri ile de yeni bir sürece girerek yükselişini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, 
Müdürlüğümüz yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere bağlı; depreme dayanıklı, modern kent anlayışına uygun, 
yeşile ve tarihi dokuya saygılı şehircilik anlayışı amaç edinmiş ve uygulamıştır. Mer’i mevzuat ve plan doğ-
rultusunda yıkım ruhsatı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, tanzim etmek ve bu uygulamaları arazide 
kontrol etmek gibi rutin işlemlerin sonucu olarak yaşanılabilir bir kent oluşturmaktır. Gelişimi ve değişimi 
takip eden, kamu yararı öncelikli bir anlayışı misyon edinmiş olan güler yüzlü genç ve dinamik bir yapı da 
olan müdürlüğümüz, bünyesinde ki tüm çalışanlar ile birlikte “Evrensel değerlere ve halkın değerlerine say-
gılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Kağıthane halkının yaşam kalitesini arttırmak için yerel hizmet 
sunmak.” Misyonunu benimsemiştir. Bu anlayış içerisinde, kaynakları etkin ve verimli, teknolojiyi optimum 
seviyede kullanarak, çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme sağlamak için hizmetlere devam 
etmektedir. Kağıthane de yaşayanların sorunlarını, ”önce insan” anlayışı içerisinde çözerek, kentsel yaşam 
kalitesini arttırmak hedeflerinin başında gelmektedir.

Yapı Denetim Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorum-
lusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları 
yürüten yeterli sayıda teknik elemanlarla, vatandaş 
taleplerine cevap vermekte, vatandaşın doğru bir şe-
kilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi yapılmakta-
dır. Her türlü kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarla bilgi 
ve belgelerle ilgili yazışmalar yapılmakta olup, kamu 
kurumlarından ve mahkemelerden gelen yazışma-
lara zamanında cevap verilerek kurumlar arası bilgi 
akışını etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılanmalarla etkin 
mücadelelerde bulunmak, belediye sınırları içerisin-
deki her türlü inşaat faaliyetinin mer’i mevzuata uy-
gunluğunu denetlemek, inşaatların ruhsat ve ekleri-
ne göre yapılıp yapılmadığını denetlemek,  ruhsatsız 
veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak 
çalışmalar yapmaktadır. Ruhsatsız ya da ruhsat ve 
eklerine aykırı yapılmış binaların ruhsata kavuşturul-
ması veya yapı ruhsatı eki projeye uygun hale getiril-
mesi için ilgili şahıslara gerekli tebligatların yapılıp, 
verilen süre içinde gereken işlemleri yapmayanlar 
hakkında 3194 ve 2960 sayılı yasanın ilgili maddele-
rine göre yıkım ve para cezası kararı alınmak üzere 
Belediye Encümenine havale işlemleri için gerekli 
yazışmalar başlatılıp, bu yazışmaların takibi yapıl-
maktadır.

Belediye Encümenince alınan yıkım karalarının uy-
gulanması için,  Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 
ekip-ekipman temin etmek, teknik imkanların yeter-
sizliği halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığından makine ve teknik destek talebinde bu-
lunmak, yıkım kararı kesinleşen yapılar için gerekli 
hizmet alımı ile ilgili evraklar hazırlanarak ihale ya-
pılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilip takibi 
yapılarak, yıkım işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapan ilgililer 
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusun-
da bulunarak, ruhsatsız kaçak yapılarla ilgili olarak 
kamu hizmetlerinden (İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ) yararlanıl-
maması için ilgili kurumlara yazı yazılması, nüfus ve 
eşyadan tahliye için Zabıta Müdürlüğü’ne yazı yazı-
larak, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bina yapımları 
takip edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yapı denetim bürolarının yasa ve uygulama yönet-
meliğinde istenen gerekli evrakların (YİBF, alan ve 
denetçi değişikliği, seviye tespiti, vb) incelenmesi, 
uygun görülmesi halinde müdüriyet makamının ona-
yına sunulmaktadır.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1- PROJE ONAY VE RUHSAT ŞEFLİĞİ
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• 3194 sayılı İmar Yasası ve İstanbul İmar Yönetme-
liği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve uygulama 
yönetmeliğinde istenen belgelerin tamamlatılarak, 
inşaat harç ve ücretinin tahakkuk ettirilmesi ve yeni 
yapı, tadilat güçlendirme işlemlerini düzenler 

• Yapı ilgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara 
yıkım ruhsatı tanzim eder. 

• Vatandaşların imar ile sorularına yazılı ve sözlü ce-
vap verir. 

• Proje onay- Ruhsat Birimi; Müdürlük içindeki diğer 
birimlerle irtibat halindedir.

2- YAPI DENETİM ŞEFLİĞİ

Yapı Denetim Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorum-
lusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları 
yürüten yeterli sayıda teknik elemanla aşağıda belir-
tilen görevleri yürüten birimdir.

 • Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek. 

• Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla 
etkin mücadelelerde bulunmak, Belediye sınırları 
içerisindeki her türlü inşai faaliyetin mer’i mevzuata 
uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve ekle-
rine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız 
veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak 
çalışmalar yapmak.

 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış 
binaların ruhsata kavuşturulması veya yapı ruhsatı 
eki projeye uygun hale getirilmesi için ilgili şahıslara 
gerekli tebligatları yapmak, verilen süre içinde ge-
reken işlemleri yapmayanlar hakkında 3194 ve 2960 
sayılı yasanın ilgili maddelerine göre yıkım ve para 
cezası kararı alınmak üzere Belediye Encümenine 
havale işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak ve 
takip etmek.

• Belediye Encümenince alınan yıkım karalarının uy-
gulanması için, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 
ekip-ekipman temin etmek, teknik imkanların yeter-
sizliği halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığından makine ve teknik destek talebinde bu-
lunmak, yıkım kararı kesinleşen yapılar için gerekli 
hizmet alımı ile ilgili evrakların hazırlanarak ihale ya-
pılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne bildirerek takip 
etmek, yıkım işlemini gerçekleştirilmesini sağlamak.

Ada Bazlı Çalışma Örnekleri
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Yıllara Göre Proje Onay ve Ruhsat İşlem Grafiği

Proje Onayı İnşaat Ruhsatı Yanan Yıkılan

Yıllara Göre Proje Onay ve Ruhsat İşlem Grafiği

2018 Yılında Konut Ve Dükkan Olmak 
Üzere 16.157 Adet Bağımsız Bölüm 

Ruhsatlandırılmıştır.

2018 yılında 343 adet inşaat ruhsatı 
düzenlenmiş olup, 963.247 m2 inşaat 

alanı da izni verilmiştir.
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Yıllara Göre Yapı Denetim İşlem Grafiği

Verilen İskan İnşaat Yıkım Yapı Tatil Tutanağı Para Cezası ve Yıkım Kararı

Yıllara Göre Yapı Denetim İşlem Grafiği

2018 yılında 126 adet çatı vizesi ve 199 
adet temel vizesi onayı verilmiştir.

2018 yılında 671 adet kat irtifası 
onaylanmıştır.

• Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapan ilgililer 
hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusun-
da bulunarak, ruhsatsız kaçak yapılarla ilgili olarak 
kamu hizmetlerinden (İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ) vb. yarar-
lanılmaması için ilgili kurumlara yazı yazılması, nüfus 
ve eşyadan tahliye için Zabıta Müdürlüğü’ne yazı ya-
zılması ve takip edilmesi. 

• Yapı denetim bürolarının yasa ve uygulama yönet-
meliğinde istenen gerekli evrakların (YİBF, alan ve 
denetçi değişikliği, seviye tespiti) vb. işlemlerin ince-
lenmesi, uygun görülmesi halinde Müdüriyet maka-
mının onayına sunulması.

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞEFLİĞİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun 02.07.2013 tarih ve 28695 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile 
bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa 
ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına 
uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair 
usul ve esasları belirlemektir. 

Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yö-
netmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı 
malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakan-
lıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. 

Bu firmalar 6306 sayılı kanunda belirtilen evraklarla 
beraber, inceleme yapacakları yapının rölevesini alıp 
bina yığma ise sıyırmalar yapıp taşıyıcı duvarlarda 
kullanılan malzeme cinsi, yatay ve dikey hatılların 
tespitini yapar, betonerme ise statik rölevesi alına-
rak 400 m² oturuma kadar yapı- dan 10 tane schmidt 
(test çekiç) vurularak en düşük dayanımlı 5 tane ko-
londan karot alınır. 400 m² yi aşan yapılarda her 80 
m² için 1 karot eklenir. Yapıda bulunan kolon adetle-
rinin %20 sinden donatı kontrolü yapılır. 

Donatı kontrolünün yarısı tahribatlı yöntemle sıyırma 
yapılarak diğer yarısı röntgen yapılarak belirlenir. Ya-
pılan bu çalışmalar bilgisayar ortamında statik he-
sapla analiz edilir. Bu hesaplarda yapıların risk tes-
piti yapılır. Riskli yapı tespiti yapan firma hazırladığı 
raporun incelenmesi için belediyemize dilekçeyle 
başvuru yapar. 6306 sayılı kanunda belirtilen esas-
lara göre inceleme yapılır. Yapı riskli ise Kağıthane 
Tapu Müdürlüğüne şerh düşmesi için bildirimde 
bulunulur. Tapu maliklere bu durumu tebliğ eder bu 
tebliğe malikler 15 gün içerisinde itiraz etme hakları 
bulunmaktadır. İtiraz yoksa maliklerin başvurusu ile 
harçlardan muafiyet ve yapının yıkım yazısı yazılır. 
Altmış gün sonunda yapının yıkılması gereklidir. 

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içerisinde 185 adet riskli 
yapı tespiti yapılmıştır. Riskli yapı tespiti yapılan ya-
pılardan malikler kira yardımı veya kredi yardımından 
yararlanabilirler. Kira yardımında maliklerin sahi-
bi oldukları dairede ikamet şartı aranmaktadır. Kira 
yardımı 18 ay ve 960 TL’dir. Kağıthane Belediyesinde 
kentsel dönüşüm, ada bazında yapılı ise %30 imar 
artışı verilir. Adanın büyüklüğüne göre 15 kata kadar 
inşaat yapılmasına izin verilir.

6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
Kentsel Dönüşüm şefliğimiz tarafından 2080 adet 
yapı incelenmiş, riskli oldukları tespit edildiğinden 
tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu sü-
reçte riskli olduğu tespit edilen yapıların maliklerine 
tahliye için 60 gün süre verilmiştir. 60 gün içerisin-
de tahliye edilmeyen yapıların tahliyesi için, idare-
nin uygun görmesi halinde ek olarak 30 günlük bir 
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süre daha verilmiştir. Bu süreler içerisinde tahliye 
edilmeyen yapıların nüfus ve eşyadan tahliyesi için 
Kaymakamlık makamına, elektrik su doğalgaz gibi 
altyapı hizmetlerinden faydalandırılmaması için de 
ilgili kurumlara gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu-
nunla birlikte 6306 sayılı kanundan yararlanan yak-
laşık 3865 vatandaşımıza kira yardımı yapılmıştır. Bu 
kira yardımları kapsamında 2018 yılı sonu itibari ile 
toplamda vatandaşlarımıza 18.060.332 TL’lik ödeme 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kentsel Dönüşüm
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476

185
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Yıllara Göre Risli Yapı TespitiYıllara Göre Riskli Yapı Tespiti

Yıllara Göre Yapılan Kira Yardım Sayısı
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Yıllara Göre Yapılan Kira Yardım Sayısı

4- KALEM VE ARŞİV ŞEFLİĞİ

İmarla ilgili, vatandaşlar tarafından kentli servisine 
verilen dilekçeler ile yazı işleri müdürlüğü genel 
evrak servisine kurumlardan gelen evrakların kayda 
alınıp, içeriğine göre birim içindeki ilgili şefliklerdeki 
görevli personeller aracılığıyla iletilmesi ve geri 
dönüşüm sağlanmaktadır.

Kurumumuz içerisindeki diğer müdürlüklerle 
müdürlüğümüz arasındaki yazışmaların ve evrak 
akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bu evrak-
ların hem dijital ortamda hem de fiziki olarak dosy-
aların da muhafazasını sağlamaktayız.

Resmi kurum yazışmaları ve günlük mahkeme evrak-
ları ile sosyal güvenlik kurumu yazışmalarının hav-
alesi, cevaplanması ve imza aşamasının takibinin 
yapılarak cevaplarının ilgili kurumlara gününde ve 
yasal süresi içerisinde zimmet karşılığında teslim 
edilmektedir.

Durum ruhsat şefliğine yapılan yeni veya tadilat 
avan proje, uygulama projesi (mimar, mekanik, ele-
ktrik, statik, zemin etüdü) yıkım ruhsatı, iksa ruhsatı, 
yapı ruhsatı vb. işlemlerin ilgili raportörlere havalesi 
yapılmaktadır. Proje müelliflerince sunulan projeler-
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in evraklarının tam bir şekilde teslim alınarak tescil 
işlemlerinin yapılması sağlanarak onaya sunulması 
ruhsat ile ilgili raportöre iletilmesi,  işlem ve im-
zalarının tamamlanmasına müteakip imza ve onay 
işlemlerinin takibini yapmak onay işlemlerinin bit-
mesinden sonra çıkış işlemleri yapılarak ilgililere 
teslimi yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm şefliğimize yapılan riskli yapı tespi-
ti, harç muafiyeti, kira yardımı vb. işlemlerde vatandaş 
ile kurumlar ve müdürlüğümüz arasındaki yazışma-
ları yapmak, dijital ve fiziki olarak arşivlenmesini 
sağlamak Kalem ve Arşiv birimimizce yapılmaktadır.

Yapı denetim şefliğine yapılan vize,  hakediş, sevi-
ye, kat irtifakı vb. ilgili dilekçeler dijital ortamda ilgili 
bölge mühendisine havale edildikten sonra,  fiziki 
olarak da arşivlenmektedir. Ayrıca iş deneyimi bel-
gesi, suret onayı vb. işlemlerin harçlarının tahakkuk 
ettirilmesi, encümen para cezası,  yıkım kararı,  yapı 
tatil tutanağı, statik rapor vb. işlerin ilgililerine ve 

Mimari proje ve verilerin elektronik 
ortamda gönderilmesi uygulaması 

Türkiye genelinde ilk defa Kâğıthane 
Belediyesi tarafından hayata 

geçirilmiştir.

Yıllara Göre Yapılan Evrak İşlemleri
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Yıllara Göre Yapılan Evrak İşlemleri

Kayda Alınan Evrak sayısı Cevaplanan Evrak Sayısı

2018 Yılında Toplam 25.963 Adet 
Yazışma Yapılmıştır.
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1- EĞİTİM SERVİSİ

 1.1 Kurum içi Eğitimler
 1.2 Kurum dışı Eğitimler

2-İNSAN KAYNAKLARI SERVİSİ

 2.1- Personel İşlemleri
  2.1.1 Personel İzin İşlemleri
  2.1.2 Personel Devam Takip İşlemleri
  2.1.3 Personel Doğum Yardım Yazışmaları
 
 2.2- Stajyer İşlemleri

3-KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, davranış 
bilimleri teknikleri ile istihdam ilişkileri sorunlarında 
sürekli ve etkili bir gelişmeyi esas almaktadır. Yöne-
timinde temel amaç; verimliliğin arttırılması verimli-
liği etkileyen unsurların tespit edilmesi hizmetlerin 
kalitesi hatasız etkili hizmet alabilmek ve sunmaktır. 
Personelle ilgili bilgilerin güncellenmesi ve yeni ge-
lişmelere uyum sağlamaları amacıyla ‘Hizmet İçi Eği-
tim’ programları gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz istihdam yönetimi, işçi işveren ilişkileri, 
işgücü planlaması, performans değerleme sistemi, 
personel kariyer planlama sistemi, iç hizmetler, ku-
rum personeline yönelik kurum içi eğitim vb. faali-
yetlerini üst yönetimce belirlenmiş genel politika ve 
prensipler çerçevesinde planlayarak, organize eder. 
Bu doğrultuda öneriler hazırlayarak, araştırmalar ya-
par, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izleyerek ku-
ruluştaki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri 
sağlanmaktadır. Özellikle personel seçimi, yerleşti-
rilmesi, eğitimi, iş gücü planlaması ve organizasyonu 
konusunda gereken eğitim ve geliştirme programla-
rını, planlayarak yürütmektedir. 

Müdürlüğümüzün iş süreçlerinin ve verilerin sürekli 

çoğalması; bilgiyi üretme, saklama, işleme, raporlama 
ve karar alma süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinden 
yararlanma ve etkinliğini arttırmak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Başkanlığımızda var olan, kullanılan 
UKBS bilgisayar programında işçi–memur-sözleşme-
li memur özlük bilgileri, memur kademe ilerlemeleri 
terfi ve atamaları, hizmet bilgileri, emeklilik işlemle-
ri,  izin işlemleri, gelen giden evrak takibi, eğitim ve 
eğitim alım işi kayıt altına alınmaktadır. Tüm bu bil-
giler aynı zamanda Hizmet Takip Programı (HİTAP)’a 
işlenmekte ayrıca ISO 9001-2008 Kalite Belgesi ile 
ilgili tüm müdürlüklerin süreç el kitabı, kalite el kita-
bı, organizasyon el kitabı, oryantasyon el kitabı, kalite 
kayıtları listeleri adı altında ve form numaraları kayıt 
altına alınmıştır. 

Kariyer ve İstihdam Merkezi 16.03.2017 yılında, İlçe-
mizde işsizlikle mücadele etme, istihdama katkı sağ-
lama, istihdam konusunda çözüm üretme iş ve işçi 
bulma konularında profesyonel bir yaklaşımla çalış-
malar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda iş 
arayan vatandaşlarımızın özgeçmişleri UKBS sistemi 
üzerinde kaydedilmektedir. Özgeçmiş bilgileri e-mail 
ortamında personel arayan firmalar ile paylaşılmak-
tadır.

1- EĞİTİM SERVİSİ

1.1 Kurum içi Eğitim Çalışmaları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce yıl içe-
risinde yapılması planlanan eğitimler başkanlığımız 
birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda ger-
çekleştirilmektedir. Alınan taleplere göre Hizmet 
içi Eğitim Planı düzenlenerek personelimizin moral 
– motivasyon seviyesini yükseltmek, çalışma verim-
liliğini arttırarak hizmet kalitesinin standartların üze-
rine çıkartılması hedeflenmektedir. Çalışanlarımızda 
vatandaşa en iyi hizmeti sunabilme bilincinin sağ-
lanması için eğitimlerin sürekliliği esas alınmıştır.

Bu doğrultuda 2018 yılında düzenlenen eğitim semi-
nerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Kurumiçi İletişim Eğitimi

Armutlu Eğitim Semineri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Kurum İçi Eğitim Tablosu

S.no Eğitim Adı
Eğitim 

Süresi (Saat)
Katılan Personel 

Sayısı

1
"696 sayılı KHK ile getirilen taşeron işçiler ile ilgili düzenlemeler, 
uygulamaya ilişkin tüm hükümlerin anlatımı"

6 10

2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin hükümlerinin 
yargı kararları ışığı altında izahı

6 30

3
3194 sayılı İmar Kanununda bahsedilen cezalar ve yargı karar-
ları ile izahı

6 20

4
"5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunundan İlçe Belediyesi ile yetki ve görev paylaşımları"

6 15

5
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-
ması Hakkında Kanunun izahı

6 10

6
"İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmenlik ve 
pratikte yaşanan sorunların yargı kararları ile izahı"

6 15

7
"Kentsel Dönüşüm Kanunu ile ilçe yapı stokunun 
değişiminde halk bazlı uygulama örneklerinin 
paylaşımı"

6 18

8
"Zabıtanın görev yetki ve sorumlulukları, idari para cezaları, Ka-
bahatler Kanununda ceza hadlerinin izahları"

6 30

9 Diğer ilişkili kanunlar ile ikincil mevzuatın soru-cevaplı anlatımı. 6 25

10 Kişisel İmaj 1 15

11 Kendinizi Test edin (Kişisel Değerlendirme) 1 20

12 Kişisel Verimsizliğin Sebepleri 1 25

13 Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi 1 20

14 Yöneticiler arası iletişim 1 17

15 Protokol ve Sosyal Davranış 1 19

16 Astlarla İletişim 1 30

17 Eleman Çeşitleri 1 27

18 Çalışanların motive edilmesi 1 32

19 Başarının sırları 1 19

20 Stressiz yönetim 1 20

21 Kişisel İmaj 1 25

22 Kendinizi Test edin (Kişisel Değerlendirme) 1 27

23 Kişisel Verimsizliğin Sebepleri 1 26

24 Çalışanlar arası iletişim 1 20

25 Üstlerle (yöneticilerle) iletişim 1 14

26 Yönetici çeşitleri 1 30

27 Çalışanların motive edilmesi 1 35

28 Başarının sırları 1 10

29 Stressiz yönetim 1 12

30 Halkla Yazılı iletişim 1 14

31 Halkla sözlü iletişim 1 16

32 Halkla telefonda iletişim 1 18
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33 Sözsüz iletişim, Beden dili 1 20

34 Halk şikayetlerinin ele alınması 1 28

35 Kızgın kişilerle iletişim, Öfke Kontrolü 1 26

36 Halkla uzun dönemli iyi ilişkiler 1 20

37 Halkı geri kazanma 1 18

38 Sorular , dinleme 1 16

39 Başarının sırrı Kişisel imaj 1 14

40 Medya ilişkileri, Televizyon programı ayarlanması 1 12

41 Sosyal medya yönetimi 1 22

42 Panel organizasyonları 1 28

43 İmaj yönetimi 1 30

44 Editörlük 1 32

45 Hatalar ve özür telafisi 1 33

46 Armutlu Tatil Köyü Moral ve Motivasyon Eğitimi 36 636

50 Kuzuluk Tatil Köyü Moral ve Motivasyon Eğitimi 36 312

54 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti 1 20

55 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Zabıta Müd) 1 46

56 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Çevre Müd.) 1 41

57 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Çevre Müd.) 1 31

58 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (İşletme Müd.) 1 57

59 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Tmizlik İşleri Müd.) 1 207

60 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (İşletme Müd.) 1 70

61 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Destek Hizmetleri Müd.) 1 118

62 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Temizlik İşleri Müd.) 1 190

63 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Destek Hizmetleri Müd.) 1 66

64 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Spor İşleri - Fen İşleri Müd.) 1 67

65 Kurum Kültürü Ve Aidiyeti (Tüm Müdürlükler) 1 187

Genel Toplam 174 3011
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2- İNSAN KAYNAKLARI SERVİSİ

2.1.Personel İşlemleri

Belediyemizce çalışan personellerin memuriyete 
başlamasından emekli oluncaya kadar ki her türlü 
rutin özlük işlemlerini (atama, terfi, izin, emeklilik, ka-
deme derece ilerlemesi, nakil) yerine getirmektedir.

Başkanlığımızda görevli 285 memur, 48 işçi ve 17 
sözleşmeli memur olmak üzere toplam 350 kadrolu 
personel hizmet vermektedir. Kurumumuzda çalış-
makta olan personellerimiz için Devlet Memurları 
Kanunu’nun 36. maddesi gereğince öğrenim durum 
değerlendirmesi kapsamında 9 personelimizin bi-
tirdikleri bir üst öğrenim diplomasına göre kademe 
yükselmesi işlemleri yapılmıştır. Personelimizin eği-
tim durumları ve yaş grafiği incelendiğinde çalışan 
personelimizin genç ve eğitimli olduğu görülmekte-
dir.

2018 Yılında 628 saatlik eğitimlere 3.028 
personelimiz katılmıştır.

1.2 Kurum dışı Eğitim Çalışmaları

Müdürlüğümüz, çalışan personellerimize yönelik 
kurum dışında da kendi alanları ile alakalı eğitimler 
düzenlemektedir. Personelin performansını arttır-
mak, kendi alanlarında bilgi birikimlerini arttırmak, 
değişen kanun ve güncellenen mevzuatların takibi 
ile ilgili eğitimlere katılım işlemleri sağlanmaktadır.

S.N.
Eğitim Süresi 

(Saat)
Katılan Personel 

Sayısı

1 6 1

2 364 1

3 24 2

4 36 1

5 6 2

6 6 8

7 12 1

Toplam 454 16

PERSONEL DURUMU TABLOSU

Kadro Durumu Kadın Erkek Toplam

Memur 47 225 272

Memur (Engelli) 2 9 11

Memur (Terör 
Mağduru)

0 2 2

Sözleşmeli Memur 2 15 17

İşçi 13 28 41

İşçi (Engelli) 0 3 3

İşçi (Eski Hükümlü 0 4 4

GENEL TOPLAM 64 286 350

Yıllara Göre Eğitim Grafiği

279 120 61 158

628
941

570

1334
1075

3028

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Eğitim Grafiği

Eğitim Saati Katılan Personel Sayısı
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Sendika Üyelik Bilgileri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 74-76. Mad-
deleri gereğince Başkanlığımızda 4 personelimiz na-
kil yoluyla kamu kurumlarına atama işlemleri yapıl-
mış olup, 2 personel de nakil yoluyla Belediyemizde 
göreve başlamıştır.

Başkanlığımızda görev yapan personellerin 4688 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu Sözleşme Ka-
nunu’na göre üye oldukları sendikalara ve üye sayı-
larına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir.

Başkanlığımız birim müdürlüklerinde görev yapan 
personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Si-
gortalı ve BAĞ-KUR’lu olarak geçen hizmetlerin bir-
leştirilmesi hükümlerine göre çeşitli sosyal güvenlik 
kurumlarına tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet 
sürelerinin birleştirilmesi kapsamında 20 personeli-
miz için S.G.K. ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Personel Eğitim Durum Grafiği

Derece-Kademe İşlemleri Tablosu

Derece – Kademe Ve Terfi İşlemleri 
Memur Sayısı

285

Başkanlığımızda 2018 yılında 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı 
İş Kanunu ve Toplu iş Sözleşmesinin ilgili maddeleri 
gereğince kendi istekleriyle emekli olan personelle-
rimize ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Personel Nakil İşlemleri Grafiği

4% 2%

31%

13%

48%

2%

Personel Eğitim Durumu

İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans

Personel Emeklilik İşlemleri Tablosu

Bay Bayan

Memur 4 0

İşçi 1 0

Nakil Gelen

Nakil Giden4

2

267

24
5 6

Bem-Bir-Sen Tüm-Bel-Sen Tüm-Yerel-Sen Üye Olmayan

Sendika Üyelik Bilgileri

Personel Yaş Dağılım Grafiği

18

120

60

81

610 7
0 0 00 1

27
20

0

20-30 31-40 41-50 51-60 61-65

Personel Yaş Dağılım Durumu

Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu İşçi
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Kurumumuzdaki kadrolu personelin  
% 63’ü üniversite mezunudur.

2.1.1 Personel İzin İşlemleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak kuru-
mumuzda çalışan personellerimizin; Yıllık İzin, Ma-
zeret İzni, Yol İzni, Evlenme İzni, Refakatçi İzni, Ölüm 
İzni, Hastalık İzni, Doğum Sonrası İzni, Ücretsiz İzin 
ve Babalık İzni işlemleri yerine getirilmektedir. 2018 
yılı içerisinde bu kapsamda yapılan çalışmalar aşa-
ğıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim müdürlüklerinde görev yapan personellerden 
gerekli şartları taşıyan (kadro dereceleri 1, 2 ve 3 
olan)  20 personelimize 5682 sayılı Pasaport Kanu-
nu’nun ‘Hususi Pasaportlar’ başlıklı 14. ve ek 4’üncü 
maddesi hükümlerine göre hususi pasaport çıkarma-
ları için gerekli evraklar düzenlenmiştir.

Müdürlük Bazında Personel Durum Tablosu

 Memur Sözleşmeli İşçi

1
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

2 0 0

2
Çevre Koruma Ve 
Kontrol Müdürlüğü

7 0 0

3
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

10 1 7

4
Emlak İstimlak 
Müdürlüğü

9 0 3

5
Fen İşleri 
Müdürlüğü

18 6 10

6
Hukuk İşleri 
Müdürlüğü

6 1 1

7
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

19 8 2

8
İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

8 0 0

9 İşletme Müdürlüğü 4 0 1

10
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

5 0 1

11
Mali Hizmetler 
Müdürülüğü

7 0 0

12
Özel Kalem 
Müdürlüğü

13 0 3

13
Plan Proje 
Müdürlüğü

9 0 3

14
Ruhsat Denetim 
Müdürlüğü

10 0 1

15
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

10 0 3

16
Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü

13 1 3

17
Spor İşleri 
Müdürlüğü

6 0 1

18
Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü

28 0 4

19
Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü

3 0 0

20
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

3 0 2

21
Yazı İşleri 
Müdürlüğü

6 0 3

22 Zabıta Müdürlüğü 89 0 0

Toplam 285 17 48

Personel İzin İşlemleri Tablosu

S.no İzin Türü Sayısı

1 Yıllık İzin 1030

2 Yol İzni 192

3 Ücretsiz İzin 9

4 Evlenme İzni 11

5 Refakatçı İzni 7

6 Ölüm İzni 16

7 Mazeret İzni 15

8 Hastalık İzni 272

9 Doğum Sonrası İzin 5

10 Babalık İzni 17

Toplam 1574
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2.1.2 Personel Devam Takip İşlemleri

Başkanlığımızda görev yapmakta olan personelimi-
zin mesai saatlerine riayetlerinin, geliş ve gidişle-
rinin sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi amacıyla, 
belediyemizin bütün hizmet birimlerinde Personel 
Devam Takip Sistemi (PDTS) yıl boyunca düzenli ola-
rak uygulanmaktadır. Personelimizin 15 günde bir 
mesai saatlerine riayet edip etmedikleri müdürlü-
ğümüzce takip edilip, mesai saatlerine uymayanlar 
için gerekli uyarı ve idari işlemlerin yapılması sağ-
lanmaktadır.

2.1.3. Personel Doğum Yardım Yazışmaları

633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’ün-
cü maddesi doğrultusunda uygulanmaya başlanan  
“Doğum Yardımı” kapsamında toplam 13 personeli-
mizin bu yardımdan faydalanması için Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapıl-
mıştır. 

 
2.2 Stajyer İşlemleri

Lise ve Üniversite öğrencilerinin zorunlu stajlarını 
yapmak üzere kurumumuza yapılan başvurular de-
ğerlendirilerek işleme alınmaktadır. Yaz aylarında 
üniversite öğrencilerine, eğitim öğretim döneminde 
ise lise öğrencilerine, kurumumuzda staj imkânı sağ-
lanmaktadır. 

2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun ek-24’ üncü 
maddesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin iş 
yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajlarına ilişkin 
esas ve usuller, 4702 sayılı kanunun 4’ üncü maddesi 
ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ge-
reğince toplam 93 (lise ve üniversite) öğrencisi staj-
larını belediyemizde yapmıştır.

3- KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ

Kariyer ve İstihdam Merkezi, ilçemizde işsizlikle mü-
cadele etme, istihdama katkı sağlama, istihdam ko-
nusunda çözüm üretme, iş ve işçi bulma konularında 
profesyonel bir yaklaşımla çalışma yapmak amacıyla 
kurulmuştur. Kariyer Merkezimiz bu güne kadar ken-
disine iş için müracaat eden ilçe sakinlerini çeşitli 
firmalarda değişik sektörlerde işe yerleştirmiştir. İş 
ve işçi bulma konusunda verimlilik ve sonuç odaklı 
bir prensip ile çalışmalarını sürdürmektedir. Merke-
zimizce faaliyet yılı içerisinde yapılan çalışmalarımız 
aşağıdaki gibidir.

Kariyer ve İstihdam Merkezi Faaliyet Tablosu

Başvuru 4.283

Yönlendirilen 1.496

İşe Yerleştirilen 625

Ziyaret Edilen Firma 78
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1- SOSYAL TESİSLER

 1.1. Nurtepe Sosyal Tesisleri
 1.2. Beyaz Kafeterya Tesisi
 1.3. Hamidiye Sosyal Tesisi
 1.4. Kır Kahvesi Tesisi
 1.5. Çağlayan Kule Sosyal Tesisi
 1.6. Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

2- BÜFELER

 2.1 Sadabad Kafe
 2.2 Belediye Büfe

3- OTOPARKLAR

 3.1. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
Otoparkı

 3.2. Merkez Mahallesi Kültür Merkezi 
Otoparkı

 3.3. Telsizler Mahallesi Kültür Merkezi 
Otoparkı

 3.4. Çeliktepe Katlı Otoparkı
 3.5. Ortabayır Mahallesi Katlı Otoparkı
 3.6. Talatpaşa Mahallesi Katlı Otoparkı
 3.7. Çağlayan Mahallesi Kule Altı Katlı 

Otoparkı
 3.8. Sadabad Hizmet Binası Personel 

ve Misafir Açık Otoparkı
 3.9. Sultan Selim Mahallesi Katlı 

Otoparkı
 3.10. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı 

–Bahçeköy
 3.11. Seyrantepe Mahallesi Katlı 

Otoparkı
 3.12. Gürsel Mahallesi Katlı Otoparkı
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İnsan merkezli hizmet anlayışının daha da önem ka-
zandığı kentlerde, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam 
sürdürebilmenin şartlarını oluşturmak, yerel yöne-
timlerin öncelikli görev ve hizmet alanları arasında-
dır. Bu anlamda özellikle sağlıklı beslenme; dünyamı-
zın hızla kirlendiği, elverişsiz ve hijyenik şartlardan 
uzak bir yaşam biçimi, insan mutluluğunu negatif 
anlamda etkilemektedir. Dolayısıyla temiz, nezih ve 
hijyen kurallarının hakim olduğu tesisler oluşturabil-
menin önemi hiç kuşkusuz daha da artmaktadır. Hal-
kımızın sosyal günlerini değerlendirebileceği, güven 
duyduğu uygun fiyatlarla hizmet verilen tesislerimiz 
her geçen gün beğeni ve memnuniyet seviyesini ar-
tırmaktadır.

Kâğıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü olarak, viz-
yonumuz doğrultusunda, ilkelerimizden sapmadan, 
hijyen kurallarına riayet ederek, kaliteli malzeme 
kullanarak, eğitimli personelle halkımızın memnuni-
yetini gözeterek hizmet vermeye devam etmekteyiz. 

Halkımızın sahibi olduğu sosyal tesisler ve büfeler-
de, kaliteli hizmet ve lezzeti insanımızla buluşturmak 
suretiyle sunulan hizmetlerin her anlamda bölge-
mizde zirvede olmasını amaçlamaktayız.

İlçemiz nüfus yoğunluğu sebebi ile oluşan trafik so-
rununa çözüm olmak amacı ile müdürlüğümüzce aç-
tığımız ve açmaya devam edeceğimiz açık ve kapalı 
otoparklar sayesinde güvenilir parklanma yapılması-
nı sağlamaktayız. 2018 yılı itibari ile 12 otoparkımız 
Kağıthane halkına hizmet vermeye devam etmekte-
dir.

Gayemiz sahip olduğumuz kalite belgeleri destekli 
bir hizmet anlayışını, disiplinli ve eğitimli personeli-
miz ve nezih mekânlarımızla en üst düzeye taşıyarak 
zirveye ulaştırmak ve bu kaliteyi vatandaşlarımıza 
yaşatmaktır.

1- SOSYAL TESİSLER

1.1.Nurtepe Sosyal Tesisleri

Belediyemize bağlı, İşletme Müdürlüğü bünyesinde 
7 yıldır hizmet vermeye devam eden Nurtepe Sosyal 
Tesislerimiz 2 katlı bir yapıda olup, alt katta toplantı, 
düğün, nişan, kına, sünnet vs. hizmetleri verilmekte, 
üst katta ise restoran hizmeti verilmektedir. Tesisi-
miz toplam 4584 m2 açık ve kapalı alana sahiptir.

Sosyal tesisimizin restoran kısmında 2 vardiya ha-
linde 31 aktif çalışanı ve günlük ortalama 250 kişilik 
müşteri kapasitesi ile vatandaşlarımızın yeme içme 
taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. 

Sağlıklı gıda için hijyen kurallarına dikkat edilerek 
hazırlanan yemeklerimiz ISO 22000-2005 “Gıda Gü-
venliği Yönetim Sistemleri” ve OHSAS 18001-2007 “İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği ” kalite yönetim belgelerine 
sahiptir.

Sosyal tesisimizin toplantı ve düğün salonu 300 kişi-
lik kapasitede olup çeşitli organizasyonlara (düğün, 
nişan, kına, sünnet vs.) hizmet vermektedir. 

Organizasyonun büyüklüğüne göre personel kapasi-
tesi hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır.

Toplantı salonumuzda düzenlenecek organizas-
yonlarda belediye meclis kararıyla onaylanan tarife 
uygulanmaktadır. Ücret tarifelerimiz kurumumuzun 
basın ve yayın organlarınca güncel olarak yayınlan-
maktadır. 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Nurtepe Sosyal Tesisleri
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Nurtepe Sosyal Tesisleri İçerden Görünüm

Beyaz Kafeterya Sosyal Tesisleri

Nurtepe Sosyal Tesisleri Yıllık Kullanım Grafiği

14.349

70.000 75.894
88.052

105.757
116.558

91.357

10.911
25.000 31.298

39.285 40.290

130.670

68.010

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nurtepe Sosyal Tesisleri Yıllık Kullanım Grafiği

Restoran Toplantı Salonu

1.2.Beyaz Kafeterya Tesisi

İsmiyle müsemma olan Beyaz Kafeterya Tesisimiz 6 yıldır vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmekte-
dir. Tesisimiz tek katlı bir yapıda olup, 244 m2 kapalı alan, 368 m2 açık alan olmak üzere toplam 612 m2’lik bir 
alana sahiptir. İki vardiya halinde hizmet veren 22 aktif çalışanı ile birlikte; vatandaşlarımızın yeme içme ta-
lepleri karşılanmakta ve doğum günü kutlama programları, mini davetleri gibi küçük organizasyonlar yapıla-
bilmektedir.

Sosyal tesisimizde aynı anda kapalı alanda 70, balkon kısmında ise 130 olmak üzere toplam 200 vatandaşımıza 
hizmet verebilen kafeteryamız tüm tesislerimizde olduğu gibi gıda konusunda sahip olduğu kalite belgeleri 
standartları doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

80.000

91.912 91.726
101.525 101.945

82.814

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beyaz Kafeterya Tesisi Yıllık Kullanım GrafiğiBeyaz Kafeterya Tesisi Yıllık Kullanım Grafiği
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1.3.Hamidiye Sosyal Tesisi

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Sosyal Tesisimiz 
6 yıldır vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam et-
mektedir.

Tesisimiz tek katlı bir yapıda olup, teras ve salon kıs-
mı olarak toplam 612 m2’lik bir alana sahiptir. Tesisi-
mizde 2 vardiya halinde hizmet veren 23 aktif çalışan 
ile birlikte; vatandaşlarımızın yeme içme talepleri 
karşılanmakta ve doğum günü kutlama programları, 
mini davetleri gibi küçük organizasyonlar yapılabil-
mektedir. Aynı anda teras ve salon kısmında toplam 
190 vatandaşımıza hizmet verebilen sosyal tesisimiz 
“Fethi Okyar Parkı” içerisinde bulunduğundan dolayı 
belediyemizin yapmış olduğu oturma gruplarına self 
servis şeklinde çay hizmeti verilebilmektedir.

1.4. Kır Kahvesi Tesisi

Kır Kahvesi Tesisimiz Kağıthane’nin en büyük parkı 
olan “Hasbahçe Mesire Alanı” içerisinde bulunmakta 
ve 7 yıldır vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Tesisimiz tek katlı bir yapıda olup, 325 m2 kapalı alan, 
280 m2 açık alan olmak üzere toplam 605 m2 lik bir 
alana sahiptir. Aynı zamanda “Hasbahçe” içerisinde 
bulunduğundan dolayı ferah ve geniş bir alanı bu-
lunmaktadır.

Hizmet veren 25 aktif çalışanı ile birlikte “Kır Kahvesi 
Sosyal Tesisimiz” aynı anda toplam 130 vatandaşımı-
za kafeterya hizmeti verilebilmektedir.

Kır KahvesiHamidiye Sosyal Tesisleri
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1.5. Çağlayan Kule Sosyal Tesisi

Çağlayan Kule Sosyal Tesisimiz 2018 yılı Ekim ayın-
da hizmete açılmıştır. Özel mimarisi ile 360˚ dönebi-
len zemini sayesinde yemeğinizi yerken Kâğıthane 
merkezinin eşsiz manzarasını seyretmenize olanak 
sağlamaktadır.

Kule şeklinde 3 katlı bir yapıda olan tesisimiz 165 m²  
kapalı alana ve 60 m² seyir terasına sahiptir. Tesisi-
mizin ilk katı mutfak, ikinci katı 360˚ dönebilen resto-
ran, üçüncü katı ise 360˚ seyir terasına sahip olarak 
kafeterya hizmeti vermektedir.

Hizmet veren 4 aktif çalışanı ile birlikte “Çağlayan 
Kule Sosyal Tesisimiz” aynı anda toplam 79 Vatanda-
şımıza hizmet verebilmektedir.

1.6. Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu belediyemize ait olan 
“Şile Eğitim ve Dinlenme Tesisleri” her biri 10 gün-
den oluşan 8 dönem boyunca belediye personeline, 
emeklilerine, eş ve çocukları ile yasal olarak bakmak-
la yükümlü oldukları bireyleri ve engelli vatandaşla-
rımızın stresten uzaklaşarak güzel bir tatil yapmaları 
ve dinlenmeleri amacıyla hizmet vermeye devam et-
mektedir.

Şilede mevcut bulunan dinlenme tesislerimizde; 2 
tanesi (2+1 oda) başkanlığa ait, 38 tanesi (1+1 oda) 
personele ait olmak üzere toplam 40 adet ve tek katlı 
binalardan oluşmaktadır. Ayrıca yönetim binası, ye-
mekhane, otopark, 3 adet çocuk parkı ve 1 adet spor 
alanı mevcuttur. Engelli personelimize de 2 adet ko-
nut ayrılmıştır.

Çağlayan Kule Sosyal Tesisleri

Şile Dinlenme Tesisleri

Çağlayan Kule Sosyal Tesisleri Kullanım 
Tablosu (kişi)

2017 5.995

2018 27.038

Şile Dinlenme Tesisleri Kullanım Tablosu

Belediye 
Personeli

Engelli

1.Dönem 19 76

2.Dönem 26 247

3.Dönem 35 318

4.Dönem 35 217

5.Dönem 35 173

6.Dönem 35 322

7.Dönem 39 79

8.Dönem 21 157

2018 yılı içerisinde sosyal tesislerimiz 
toplam 661.643 vatandaşımıza hizmet 

vermiştir.
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2- BÜFELER

2.1.Sadabad Kafe

Kağıthane Hasbahçe içerisinde tiyatro binasının al-
tında bulunan Sadabad Kafe vatandaşlarımıza hiz-
mette 7. yılına girmiştir. Kağıthane güzergahında 
bulunan, tiyatro, kültür merkezi ve nikah salonunda 
bulunan vatandaşlarımıza kafeterya hizmeti vermek-
tedir.

Sadabad Kafe 50 m2 kapalı alan içerisinde toplam 5 
personel ile hizmet vermeye devam etmektedir.

3- OTOPARKLAR

Belediyemize ait otoparklarımız, ilçemizde yoğun-
laşan yaşam mekânlarının doğurduğu zorunlu ihti-
yaçlardan biridir. Bu nedenle belediyemiz, çevreye 
saygılı inşaat modelleriyle katlı otopark yapımına hız 
vermiştir. Yoğunlaşan nüfus dolayısı ile oluşan park-
lanma ve trafik problemlerine çözüm olabilmek adına 
yapılan 12 adet otoparkımız tamamlanarak kullanıma 
açılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda gerekli bölgelere 
otopark yapımlarımız devam edecektir.Otoparklarda 
hizmet veren 63 aktif çalışanımız mevcuttur.

Belediyemizce yapımı tamamlanan ve KPark ismi ile 
vatandaşların hizmetine sunulan otoparklarımızın 
2018 yılı içerisindeki kullanım oranı; 389.954 adet 
araç olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 2018 yılında top-
lamda 1.390 araç ve 136 adet motosikletli aboneye 
hizmet verilmiştir.

Müdürlüğümüzce işletmesi yapılan otoparklarımız-
da, kameralar ile 7/24 görüntü kaydı yapılmakta ve 
sürekli izlenmektedir. Tam güvenlik sağlanarak gö-
nül rahatlığı ile vatandaşlarımızın kullanımına sunul-
muştur.

2.2.Belediye Büfe

Kağıthane Belediyesi ana bina içerisinde bulunan 
büfemiz tüm çalışanlarımıza ve belediye hizmetle-
rinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza 6 
yıldır hizmet vermektedir. Büfemiz 25 m2 kapalı alana 
sahip olup, 1 personel ile mesai saatleri içerisinde 
hizmet vermektedir.

Otopark Adı
Araç 

Kapasitesi
Abone 
Sayısı

Mehmet Akif Ersoy 
Otoparkı

58 57

Çeliktepe Otoparkı 168 82

Ortabayır Otoparkı 79 81

Telsizler Otoparkı 195 195

Kültür Merkezi Otoparkı 82 56

Talatpaşa Otoparkı 155 101

Çağlayan Otoparkı 85 82

Belediye Sadabad 
Otoparkı

125 405

Sultan Selim Mahallesi 
Otoparkı

454 249

Seyrantepe Otoparkı 61 42

Gürsel Otoparkı 45 42

FSM Tabiat Parkı Oto-
parkı

500 0

Toplam 2.007 1.392
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3.1. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Oto-
parkı

Bölge trafiğinin azaltılması amacı ile kurulan otopar-
kımız, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağımızın altın-
da yer almaktadır. 

Otoparkımız 58 araç kapasiteli olup, bölge halkının 
gece aboneliği için yoğun talebinin olduğu bir oto-
parkımızdır. 

Toplam 57 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.

3.2 Merkez Mahallesi Kültür Merkezi 
Otoparkı

Merkez Mahallesi Kültür Merkezi altında bulunan 
otoparkımız toplam 82 araç kapasitesi ile hizmet 
vermeye devam etmektedir. Nikah Salonu ve Tiyat-
ro Salonuna gelen halkımızın kısa süreli parklanma 
ihtiyacını büyük ölçüde çözen otoparkımızın 56 abo-
nesi bulunmaktadır.

3.3 Telsizler Mahallesi Kültür Merkezi 
Otoparkı

Telsizler Mahallemizde hizmet vermeye devam eden 
otoparkımız toplam 195 araç kapasitesi ile bölgenin 
trafik sorununa lokal olarak çözüm sunmaktadır. 

Toplam 195 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.

3.4 Çeliktepe Katlı Otoparkı

Çeliktepe Mahallemizde hizmet veren otoparkımız 
toplam 168 araç kapasiteli olup, mahallemizin haf-
talık pazarına da ev sahipliği yapmaktadır. Haftalık 
pazarın Fatih Sultan Mehmet Caddesinden kaldırılıp 
otopark bünyesine alınması bölge trafiğine olumlu 
etki sağlamıştır. 

Toplam 82 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.
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3.5 Ortabayır Mahallesi Katlı Otoparkı

Ortabayır Mahallemizde Mahalle Konağımızın altında 
hizmet veren otoparkımız toplam 79 araç kapasitesi 
ile bölge halkına hizmet vermeye devam etmektedir.

Toplam 81 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.

3.6 Talatpaşa Mahallesi Katlı Otoparkı

Talatpaşa Mahallemizde hizmet veren otoparkımız 
toplam 155 araç kapasitesi ile bölge vatandaşlarımı-
za hizmet vermeye devam etmektedir. 

Mahallemizde kısa parklanma sorununu çözmek 
amacı ile kurulan otoparkımız bu sorunu önemli öl-
çüde azaltmayı başarmıştır. Otoparkımızın 2018 yılı 
itibari ile toplam 101 abonesi bulunmaktadır.

3.7 Çağlayan Mahallesi Kule Altı Katlı 
Otoparkı

Gün içi trafiği en yoğun mahallelerimizden biri olan 
Çağlayan Mahallemizdeki otopark ihtiyacının karşı-
lanması amacı ile kurulmuştur. Toplam 85 araç kapa-
sitesi ile bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
devam etmektedir. Mahallemizde kısa parklanma so-
rununu önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. 

Toplam 82 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.

3.8 Sadabad Hizmet Binası Personel 
ve Misafir Açık Otoparkı

Belediye ana hizmet binası önünde bulunan Sada-
bad Otoparkımız vatandaşlarımızın belediye hizmet-
lerini parklanma sorunu olmadan kullanabilmeleri 
amacı ile düzenli bir şekilde işletilmektedir. 

Açık alanda bulunan otoparkımız toplam 125 araç ka-
pasitesi ile hizmete devam etmektedir.
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3.9 Sultan Selim Mahallesi Katlı Oto-
parkı

Sultan Selim Mahallemizde bulunan ve araç kapasi-
tesi en yüksek otoparkımız olan Sultan Selim Mahal-
le Otoparkı aynı anda 454 araca hizmet verebilecek 
kapasitededir.

3.10 Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı 
–Bahçeköy

Sarıyer ilçe sınırları içerisinde bulunan Fatih Sultan 
Mehmet Tabiat Parkı Mesire Alanı belediyemizin baş-
vurusu sonucu Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 
1. Bölge Müdürlüğünden 2016 yılında 5 yıllık kirala-
narak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 

Vatandaşlarımızın piknik yapmalarına olanak sağla-
yan mesire alanımız ayrıca çeşitli organizasyonların 
(dernek programları, vakıf programları veya piknik 
organizasyonları) yapılabildiği mesire alanımızda 
araçlar için otopark alanı düzenlenmiştir. Otoparkı-
mız toplam 500 araç kapasitesine sahiptir.

3.11 Seyrantepe Mahallesi Katlı Oto-
parkı

Mahallemiz, yoğun araç trafiğinin bulunması sonucu 
park etme sorununa çözüm olmak amacı ile faaliye-
tine 2018 yılında başlamıştır. Seyrantepe Otoparkımız 
toplam 61 araç kapasitesiyle bölge halkının otopark 
ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır.

Toplam 40 abonesi bulunan otoparkımız hizmetine 
devam etmektedir.

3.12 Gürsel Mahallesi Katlı Otoparkı

Gürsel Mahallemizde hizmet vermek üzere 2018 yı-
lında açılan otoparkımız toplam 45 araç kapasitesi 
ile bölgenin trafik sorununa lokal olarak çözüm sun-
maktadır. 

2018 yılının Aralık ayında hizmet vermeye başlayan 
otoparkımızın abone sayısı 42 dir.
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Son 15 yılda bir cazibe merkezine dönüşen Kâğıtha-
ne’de millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerle-
ri araştırmak, geliştirmek, korumak, değerlendirmek, 
tanıtmak ve benimsetmek; Kültür Müdürlüğü’nün asli 
görevlerini oluşturmaktadır. Kâğıthane Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü olarak bölgenin tarihsel ve sosyal 
yapısından ilhamla; ilçemizdeki kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin gelecek kuşakla-
ra aktarılması konusundaki bu çalışmalarımızı titiz-
likle sürdürüyoruz.

Sosyal yaşamın gerekleri hususunda vatandaşların 
tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek, özellikle çocuk 
ve gençlerin şehre aidiyet duygusu kazanmaları, şe-
hir kültür ve varlıklarının yerel, ulusal ve uluslararası 
alanda bilinmesi, ilçemizin kamuoyunda her geçen 
gün artan bir değere ulaştırılması nihai hedeflerimiz-
dir. Bu hedeflerimizin doğrultusunda Kâğıthane Tari-
hi Envanteri, Osmanlı Belgelerinde Kâğıthane, Tarihi 
Demiryolu, Sözlü Tarih çalışmaları gibi birçok tarihi 
ve kültürel materyalleri bir araya getirecek birçok ya-
yın basılmış ve kitap raflarında yerini almıştır. Yine 
Gazete Kağıthane çalışması ile aylık olarak beledi-
yemiz ve ilçemiz hakkında vatandaşlarımıza bilgi ve 
haber sağlanmaktadır.

Kültür Müdürlüğü olarak; senenin her günü periyo-
dik bir takvimle, belediyemizin ilçemize kazandırdığı 
Kültür Merkezlerimizde tiyatro, sinema, panel, anma 
programları, sergi ve söyleşi gibi çeşitli kültür sanat 
faaliyetlerinin en etkin şekilde vatandaşlarımıza sun-
maktayız. 

Kâğıthane’mizin kültür ve spor turizmine katkı sağla-
yan Sadabad Yaz Etkinliklerini her yıl şehir içi ve şe-
hir dışından binlerce vatandaşımız takip etmektedir. 
Etkinlikler kapsamında; her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen cirit, yağlı güreş, geleneksel okçuluk müsa-
bakaları, bisiklet ve uçurtma yarışları, hıdırellez kut-
lamaları ve temsili şed kuşanma töreni gibi kültürel 
ve sportif değerlerin yaşatılması hususunda birincil 
sorumluluk üstlenmekteyiz.

Yine aynı şekilde her yıl şehir dışı kültür gezileri ile 
on binlerce ilçe sakinlerinin farklı kültür ve kimlikler-
le tanışmasını sağlamak, Kâğıthane Keşif Gezileri ile 
vatandaşların belediye hizmetlerini yerinde gözlem-
lemesine ve şehre duyulan aidiyet duygusunun art-
tırılmasına yardımcı olmaktayız.  Ramazan etkinlikle-
riyle ise manevi değerleri, paylaşımcı ve kucaklayıcı 
bir birlikteliği koruyup yaşatmak, Milli bayramlarda 
millet olma şuurunu 7’den 70’e yaygınlaştırmak ama-
cıyla Kültür Müdürlüğümüz tüm bu organizasyonla-
rın belediyemiz çatısı altında planlayıcısı ve uygula-
yıcısıdır.

İlçemiz köklü tarihini yeniden canlandırmak ve gele-
cek nesillere aktarmak amacıyla oluşturulan El Yapı-
mı Kâğıt Atölyesi, yaklaşık 250 yıllık bir aradan son-
ra ilçeyi yeniden adıyla müsemma bir hale getirmiş, 
yaptığı çalışmalar ile uluslararası alanda varlık ve ba-
şarı göstermiştir. Yine bu kapsamda oluşturulan Kâ-
ğıthane Şehir Müzesi ve Açık Hava Müzesi geçmiş-
ten geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir. Yakın 
bir zamana kadar metruk bir halde bulunan Tarihi 
Süvari Karakol Koğuşu, Belediyemizin tarihi varlıkları 
koruma projesi kapsamında restore edilerek yeniden 
ihya edilmiştir. Tarihi Karakol Koğuşu’nun bundan 
böyle Müdürlüğümüz bünyesinde her yaştan vatan-
daşımıza hizmet vermek üzere kültürel-sanatsal et-
kinliklere, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapması 
planlanmaktadır.

Yatırım bütçesinin büyük bir kısmını eğitim harcama-
larına ayıran Belediyemiz, her biri özel sınıflar ve özel 
mimari tasarımlarla oluşturulan, Mehmet Akif Ersoy, 
Şirintepe, Harmantepe, Hürriyet, Ortabayır, Talatpaşa 
ve Çeliktepe Mahallelerimizde açılan yaşam beceri 
atölyelerimizde çocukların yeteneklerini keşfetme-
leri ve becerilerini geliştirmeleri hususunda imkân 
sağlamaktadır. Bu eğitimlerin en verimli şekilde geç-
mesi için de Kültür Müdürlüğümüz ihtiyaçların karşı-
lanması, eğitmen ve öğrencilerin motivasyonlarının 
artırılması, velilerin memnuniyetinin kazanılması 
noktasında yoğun gayret göstermektedir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1- SADABAD YAZ ETKİNLİKLERİ

1.1 Hıdırellez, Ahilik ve Şed Kuşanma 
Etkinlikleri 

Bir ustanın çırağını kalite ve standart ölçülerine göre 
iş yapabilecek bir sanatkâr, dürüst ve güvenilir bir 
meslek sahibi olarak yetiştirdiğinin ilanı olan Ahi-
likte; kalfalıktan ustalığa geçişi sembolize eden Şed 
Kuşanma Töreni, bununla beraber bin yıllık gelene-
ğimizin 22.’si kutlanan Hıdırellez Şenlikleri ile kışın 
bitişini, baharın gelişini yine 2018 faaliyet yılı içeri-
sinde kutlanmıştır. Programımız halkın geniş katı-
lımıyla gerçekleşmiş ve bir kültürel mirasımız daha 
yaşatılmıştır. 

1.2 Bisiklet Yarışması  

İlçemizdeki ilköğretim okullarında kayıtlı öğrenici-
lerin katılımıyla büyük bir heyecanla Bisiklet Yarış-
ması’nın 23.’sü faaliyet dönemi içerisinde gerçek-
leştirilmiştir. Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında 
geleneksel olarak düzenlenen Bisiklet Yarışması, 
Hasbahçe Caddesi’nde düzenlenmektedir. İlk ve Or-
taokul öğrencilerinin dostluk ve rekabetiyle eğlenceli 
anlara sahne olan yarışma 2 km parkuruyla Sadabad 
(Aziziye) Camii arkasında son bulmaktadır. Yarışma-
dan önce katılımcılara tişört, kask, dizlik, dirseklik ve 
göğüs numarası verilmiş ve katılımcılar 6 kategoride 
yarıştırılmıştır. Yarışma sonucu kazanan yarışmacıla-
ra çeşitli hediyeler verilmiştir.

Müdürlüğümüzün düzenlediği sosyal içerikli yarış-
malarımız sonucu öğrenciler arası iletişim ve uyum 
sağlanması amaçlanmıştır. 

1.3 Uçurtma Şenliği 

Sadabad Yaz etkinlikleri kapsamında 21.’si gerçek-
leştirilen Kâğıthane semalarını uçurtma ile dolduran, 
7’den 70’e bütün Kâğıthane halkını bir araya toplayan 
uçurtma şenliği Silahtar Caddesi İETT garajı karşısın-
da yapıldı. En yüksek, en güzel ve en büyük olmak 
üzere toplam 3 kategoride yarışma düzenlendi. Şen-
liğe katılan çocuklara 5.000 adet uçurtma dağıtılır-
ken dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Ya-
rışmada her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için 
de Uçurtma Hastanesi ve Çadırı kuruldu.

1.4 Okçuluk Müsabakaları

Müdürlüğümüz tarafından geleneksel hale getirile-
rek “Sadabad Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde 23.’sü 
gerçekleştirilen Tarihî Okçuluk Yarışması, Macar 
okçuların katılımıyla gerçekleştirildi. Mehter takımı, 
cirit sahasına yürüyüş yaparak mini bir konser verdi. 
Daha sonra protokol anlatımlı Macar okçuluk ekibi 
gösterisi düzenlendi. Üst düzey protokolün katılımıy-
la gerçekleşen müsabakada; okçular tarafından için-
de altın bulunan toprak testiye atış yapıldı. Etkinlikte 
ayrıca Modern Okçular Final Yarışması da tertip edil-
di. Müsabakalar ilçemizin tarih ve kültürü açısından 
büyük öneme sahip olup tüm vatandaşlarımızın yo-
ğun katılımıyla gerçekleşti.

Bisiklet Yarışması 
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Okçuluk Müsabakası

1.5 Cirit Şöleni 

“Sadabad Yaz Etkinlikleri” kapsamında 24.’si yapılan 
Geleneksel Cirit Oyunları düzenlenmiştir. Özel yetiş-
tirilmiş atlar üzerinde maharetlerini sergileyen bini-
ciler, ata sporunun mirasçıları olarak Hasbahçe’de 
coştular. Gösteriler, tarihi cirit oyunlarına verdiği 
önemi her zaman ifade eden Belediye Başkanımız 
Fazlı KILIÇ ile birlikte üst düzey protokolün ve hal-
kın yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir. 13 Mayıs 2018 
Pazar günü Hasbahçe Cirit Sahası’nda düzenlenen 
programda Türkiye Cirit Şampiyonası’nda finale ka-
lan takımların müsabakaları ve kara cirit müsabaka-
ları yapıldı. Kocaeli, Uşak, Erzurum ve Sivas Atlı Spor 
Kulüplerinin ve Macarlardan oluşan atlı sporcuların 
müsabaka ve gösterileri sonunda ödül töreni düzen-
lendi.

1.7 Sünnet Şöleni 

Belediyemizin geleneksel hale getirerek her yıl dü-
zenlediği Sünnet Şöleni 22 Haziran Cuma günü ger-
çekleştirilmiş olup,  konserde ve diğer aktivitelerde 
başta çocuklar olmak üzere şölene katılan tüm ko-
nuklar gönüllerince eğlenmişlerdir. Programdan 
önce çocuklar; Çocuk şarkıları, Karagöz ve Hacivat, 
İllüzyon gösterisi, Şişme Maskot, Vantralog ve Kukla 
Show, gibi gösterilerle doyasıya eğlendiler.

1.6 Yağlı Güreş Müsabakaları 

Müdürlüğümüz tarafından 5 Mayıs 2018 Cumartesi 
tarihinde düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında 
Türkiye’nin en ünlü 26 başpehlivanı tarihi Kırkpınar 
güreşleri öncesinde mücadele etti. Bu yıl 27.’si dü-
zenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, 14 kategoride 
yapılmıştır. Ayrıca güreş severlerin yoğun ilgi göster-
diği müsabakalara seyircilerin yanında spor ve siya-
set dünyasından da önemli isimler katıldı.
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2-KÜLTÜREL GEZİLER

2.1 Şehir İçi ve Şehir Dışı Kültür 

Gezileri

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında on binlerce vatandaş-
larımız ile Milli ve manevi değerlerimizin üst seviye-
de tutulması, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği-
nin arttırılması tarih bilincinin arttırılması amacıyla 
Çanakkale, Edirne, Konya, Bursa ve Ankara illerine 
kültür gezileri düzenlenmektedir. Kültür Gezilerimiz 
28 Mart 2018 tarihinden 22 Mayıs 2018 tarihine ka-
dar devam etmiştir. Kültürel gezilerimiz vatandaşla-
rın yoğun talep ve ilgisiyle her yıl düzenli bir şekilde 
gerçekleştirilmiş ve 16.884 vatandaşımız gezilerimiz-
den faydalanmıştır. 

-Kağıthane Deresi Sandal Gezileri

Dere ıslah çalışmaları ve mevsim şartları dolayı-
sıyla faaliyetlerine ara verilmiş olup, ara verilen bu 
dönemde sandalların bakımları da yapılmıştır. San-
dallar,  yaz döneminde ilçe halkından yoğun ilgi gör-
müştür.

-Beyaz Gezi Programları

Gezi sırasında Saphire Seyir Terası, El Yapımı Kâğıt 
Atölyesi, Şehir Müzesi ve yemek programları takip 
edilmektedir. Geziye katılanlara hazırlanan tanıtım 
kitapçığı hediye edilmektedir.

Beyaz Gezi programlarına başlangıçtan bugüne ka-
dar 15.100 (2018’e kadar 6.500 kişi, 2018 yılı 8.600) 
kişi katılmıştır.

3-HASBAHÇE RAMAZAN  
ETKİNLİKLERİ

3.1 Ramazan Etkinlikleri

Ramazan ayı boyunca devam eden, mahallelerimi-
zin merkezi yerlerine kurulan sokak iftar sofralarıyla 
yapılan etkinliklerimiz, halkın geniş katılımıyla ger-
çekleşti. Hasbahçe Mesire alanında Ramazan etkin-
likleri, söyleşiler ve çocuk programları yapıldı. El sa-
natları, ticari/gıda stantları ve kitap fuarları kuruldu. 
Kâğıthane’miz 11 Ayın sultanı Ramazan’da iftardan 
sahura çeşit çeşit kültür-sanat etkinlikleri ile renk-
lendi.

3.2 23 Nisan Şenlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kut-
lamaları çerçevesinde; animasyon ekiplerince pal-
yaço, tahta bacak, şişme maskot, kukla şov, jonglör, 
akrobat, Hacivat ile Karagöz, konfeti şov, Nasreddin 
Hoca ve İbiş gösterileri yapılmaktadır. Ayrıca oyun 
parkurları, pamuk şeker, patlamış mısır da alanda 
hazır bulunmaktadır. Hasbahçe’de düzenlenen prog-
ramlara Kağıthaneli çocuklar büyük ilgi gösterdiler. 
Ayrıca yine çocuklara yönelik altı farklı branşta çocuk 
atölyesi çalışması yapılmıştır. Bu atölyeler minik şef-
ler atölyesi, sosis-balon atölyesi, çim adam atölyesi, 
taş boyama atölyesi, rüzgârgülü yapımı atölyesi ve 
karikatür atölyesidir. 23 Nisan Şenliklerinde çocuklar 
3 gün boyunca gönüllerince eğlendiler.

Şehir Dışı ve Kağıthane Gezileri
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23 Nisan Şenlikleri

4-İSTİŞARE VE HALK TOPLANTILARI

4.1 İstişare Toplantıları

Her yıl geleneksel olarak; muhtarlar siyasi, partiler, 
eski ve yeni meclis üyeleri, ilçe başkan ve yöneticile-
ri, sanat ve basın camiası ve sivil toplum kuruluşları 
ile yapılan istişare toplantılarında ilçemiz de yapılan 
çalışmalarla ilgili misafirler bilgilendirilmekte olup 
görüş ve öneriler alınarak değerlendirilmektedir.

4.2 Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları

Her mahallede ayrı ayrı yapılan toplantılarda va-
tandaşların görüş talep ve önerileri alınarak gerekli 
müdürlüklere iletilmektedir. Ayrıca yapılan bu top-
lantılarda Kültür gezi formları ile kültür gezilerine 
katılmak isteyen misafirlerimiz kayıt altına alınmak-
tadır.

Kadın Kent Gönüllüleri Toplantıları 19 mahallemizde 
yapılmıştır.

4.3 Halk Meclisi Toplantıları

İlçe halkımızı yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendir-
mek ve değerlendirmek amaçlı olarak çeşitli görsel 
sunumlar yapılmaktadır.

Halk Meclisi Toplantıları ve esnaf ziyaretleri 2018 yılı 
içerisinde 19 mahallemizde yapılmıştır.
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5-KÜLTÜR VE GENÇLİK  
MERKEZLERİ

5.1 Gültepe Kültür Merkezi

Kağıthanelilerin yeni buluşma adresi olan Gültepe 
Kültür Merkezi, açıldığı günden bu yana ilçe sakin-
lerine konferans, söyleşi, seminer, çocuk ve yetişkin 
tiyatroları, okur-yazar buluşmaları, yerli ve yabancı 
film gösterimleri, anma programları, konser gibi bir-
çok etkinliği düzenli ve ücretsiz sunmaktadır.  Her 
ihtiyacın düşünüldüğü kültür merkezimizde;

* 6D Özel Kağıthane Animasyon filmi ve diğer 6D 
filmler 

* Yetişkin Sinemaları

* Yetişkin Tiyatroları

* Çocuk Sinemaları

* Çocuk Tiyatroları

-Konserler

* Söyleşiler

* Anma programları

* Sergi-Tanıtımlar

* Lansman Programları 

* Kütüphan ve çocuk kütüphanesi bulunmaktadır.

2018 Yılında 231 program ile 66.688 kişiye hizmet ver-
miş olan Gültepe Kültür Merkezi Temmuz ve Ağustos 
aylarında etkinliklerine ara vermektedir.

5.2 Sultan Selim Kültür Merkezi

Sultan Selim Kültür Merkezimizin 61 Kişilik Sinema 
Salonu, 286 Kişilik çok amaçlı salona sahip olmakla 
birlikte 6D sineması da mevcuttur. Çocuk, yetişkin ti-
yatro, sinema, konser, söyleşi, anma, 6D sinema ve 
tahsislerle birlikte 188 program ile 65.770 kişiye hiz-
met vermiştir. 

Ayrıca ders çalışma alanı ile kütüphane (Üniversiteye 
hazırlık ve Kitap okuma salonu) bulunmaktadır.

5.3 Gürsel Kültür Merkezi 

Gürsel Kültür Merkezi 2017 yılında açılmış olup yetiş-
kin ve çocuk sinemaları, yetişkin ve çocuk tiyatroları, 
konser ve söyleşiler, Anma, sergi ve tanıtım program-
ları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. 

Ders çalışma alanı ve kütüphaneye de sahip olan 
kültür merkezi 2018 yılında 20.918 kişiye hizmet ver-
miştir.

Gürsel Mahallesi Kültür Merkezi
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5.5 Hamidiye Gençlik Merkezi

Hamidiye Gençlik Merkezi; bünyesinde Kağıthane Be-
lediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Mer-
kezi işbirliği ile gençlerin yeteneklerine katkı sağlamak, 
bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla 11 branşta eği-
tim verilmektedir. Şiir, söyleşi, tiyatro gibi etkinliklere 
de ev sahipliği yapan Hamidiye Gençlik Merkezi 67 
Programla 23.490 kişiye hizmet vermiştir.

Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol ile Kur’an-ı Ke-
rim, Yabancı Dil (İngilizce), Arapça, Ebru, Tiyatro-Dra-
ma, Diksiyon, İşaret Dili, Resim, Gitar, Keman, Üniversite 
Hazırlık olmak üzere 11 branşta kurslar açılmıştır. 

5.4 Seyrantepe Kültür Merkezi 

Seyrantepe Kültür Merkezi 03 Kasım 2017 tarihinden 
itibaren faaliyet göstermeye başlayan merkez, 2018 
yılında çocuk ve yetişkin tiyatro-sinema ve konser 
etkinliklerinde 89 program ile 31.722 kişiye hizmet 
vermiştir.

Yetişkin, çocuk sinemaları ve tiyatroları haricinde 
Kültür Bakanlığı Halk Kütüphanesi bulunmaktadır.

5.6 Yaşam Beceri Atölyeleri

İlçemizde Ortabayır, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy 
Mahallelerinde açmış olduğumuz yaşam beceri atöl-
yelerine 2017 yılında Harmantepe, Şirintepe, Hürriyet 
ve Çeliktepe Mahallerini de ekledik.

Yaşam Beceri Atölyelerinde genel olarak Görsel Sa-
natlar, Akıl Oyunları, Kuran-ı Kerim, Eğitici Drama, 
Hayal Odası, Robot Tasarımı, Robot Programlama, 
Osmanlı Kültürü, Müzik ve Mutfak derslikleri bulu-
nuyor. Çocukların kendi yeteneklerini keşfetme ve 
becerilerini geliştirme  fırsatı bulduğu Yaşam Beceri 
Atölyelerinden vatandaşlarımız ücretsiz faydalan-
maktadır.

Alanında uzman eğitmenlerin eğitim verdiği atölye-
lerden bugüne kadar binlerce çocuğumuz yararlandı. 
Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren atölyelerimizde 
eğitimlerin aksaksız ve en verimli şekilde devamını 
sağlamak için Müdürlüğümüz tüm gayretiyle; eksik-
liklerin giderilmesi, moral ve motivasyonun artırılma-
sı ve hizmetten tüm toplumun eşit şekilde yararlana-
bilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaşam Beceri Atölyeleri

Hamidiye Gençlik Merkezi ve Yaşlılar Evi

Seyrantepe Kültür Merkezi
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5.7 Çağlayan Bilim Merkezi

Çağlayan Bilim ve Gençlik Merkezi içerisinde 130 araç-
lık kapalı otopark, 120 kişilik panoramik restoran, 210 
kişilik konferans salonu, spor salonu, 3 adet derslik, 
1 adet bilgisayar odası ve dinlenme salonu, 200 met-
rekare çatı terası ve 250 metrekare de giriş terasıyla 
hizmete açılmıştır. İlçemiz sınırları içerisindeki okul öğ-
rencilerine bilimi deneysel ve görsel açıdan sevdirmek 
amacıyla Ekim 2015 tarihinden itibaren faaliyet göster-
mektedir. Hafta sonları ise ilçemiz ve mahallemiz ço-
cuklarının gelişimi ve faydalı zamanlar geçirmeleri için 
amaçlanan çocuk tiyatroları, söyleşi ve salon tahsisi ile 
yeni sezonda 52 program ile 14.155 izleyiciye hizmet 
vermiştir.

5.8 Kağıthane Kültür Merkezi

İBB Şehir Tiyatroları Sadabad Sahnesi

İBB Şehir Tiyatroları Küçük Kemal Sahnesi (Çocuk 
Tiyatrosu)

Belediyemiz tarafından İBB’ye tahsisli Sadabad Sah-
nesi ve Küçük Kemal Sahnesi (Çocuk Tiyatrosu) ile yıl 
boyu tiyatro ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Sadabad Sahnesinde sahnelenen oyunlar için Ekim 
ve Mayıs ayları arasında ki tiyatro sezonunda Bele-
diyemize ayrılan kontenjan biletleri düzenlenmekte 
olup,  talepte bulunan kişi kurum ve kuruluşlara bu 
biletlerden davetiye sağlanmaktadır. Her oyun için 
28 adet bilet kontenjanımız vardır. Sahnede Çar-
şamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri yetişkin 
tiyatrosu, Pazar günü ise çocuk tiyatrosu sahnelen-
mektedir.

Kağıthane Kültür Merkezi

5.9 El Yapımı Kağıt Atölyesi

559 yıl aradan sonra Kâğıthane tarihsel kimliğine, 
Kâğıthane Belediyesi’nin hayata geçirdiği el yapımı 
Kâğıt Atölyesi’yle yeniden kavuştu. Yaklaşık 8 yıldır 
hizmet veren atölyede ki çalışmalar, Osmanlıların İs-
tanbul’un fethiyle başlattıkları el yapımı kâğıt imala-
tının tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Atölyemizde 
atık kâğıt çeşitlerinden geri dönüşüm yoluyla kâğıt 
yapıldığı gibi atık bitkisel içerikli paçavra ve kumaş 
atıklarından da sanatsal kâğıt üretilmektedir. Her 
kesimden ve her yaştan ziyaretçinin geldiği Atölye-
de birçok TV kanalı belgesel ve tanıtım programları 
yapılmıştır. Buraya gelen ziyaretçilere kâğıt yapımı 
uygulamalı olarak gösterilmektedir. Bireysel ziya-
retçilerin yanı sıra üniversiteler, anaokulları, ilko-
kullar, ortaokullar, liseler, dernek ve çeşitli kurum ve 
kuruluşlar atölyede gruplar halinde bilgilendirilmiş, 
uygulamalı olarak kâğıt yapımı gösterilmiştir. Aynı 
zamanda Kâğıttan Ağaç Üretme gibi mesaj amaçlı 
çeşitli projelere de imza atan atölyemiz patentini al-
dığı yeni buluşlarla da göz doldurmaktadır. 

El Yapımı Kağıt yapımının uygulamalı bir şekilde an-
latıldığı atölyemizde;
* 100.000 adet tohumlu kâğıt üretimi yapıldı ve ilçe-
mizdeki okullarda ve esnaflara geri dönüşümün öne-

Çağlayan Bilim Merkezi
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mi için dağıtımı yapıldı.
* “Kağıttan Ağaç Üretiyoruz Geri Dönüşümü Seviyo-
ruz” sloganı ile Proje Yarışmalarına katılım sağlandı. 
Çeşitli ödüller alındı.
* Her kesimden ve her yaştan ziyaretçinin geldiği 
atölye de birçok televizyon kanalı belgesel ve tanıtım 
programları hazırlamıştır.
* Farklı üretim şekilleri ile ziyaretçilere kâğıt yapımı 
gösterilmektedir.
* Beyaz Gezi grupları, üniversiteler, anaokulları, ilko-
kullar, ortaokullar, liseler, dernek ve çeşitli kurum ve 
kuruluşlar, atölyede gruplar halinde bilgilendirilmiş, 
uygulamalı olarak kâğıt yapımı gösterilmiştir.
* Kocaeli de SEKA Kâğıtçılık Müzesi açılışına katılının-
mış ve stant açılmıştır.
* ETNO Gençlik Şöleninde stand açılmıştır. 
* Yöresel Tanıtım Günlerinde stand açılmıştır.
* Ziyaretçilere ayrıca belediyemiz yayınlarından olan 
“KÂĞIT TARİHİ ve EL YAPIMI KÂĞIT” isimli kitap takdim 
edilmektedir.

Açık Hava Müzesi

Bizans ve Osmanlı dönemi tarihi buluntuların sergi-
lendiği Açık Hava Müzesi, arkeolojik park niteliğinde 
olup, Belediyemiz Merkez yerleşkesi bahçesinde zi-
yaretçilere açılmıştır.

Kağıthane bölgesinde çeşitli yerlerde bulunan ve gü-
nümüze kadar gelebilen Bizans ve Osmanlı dönem-
lerine ait eserlerin sergilendiği müzede; eski mezar 
taşları, saray kalıntıları, kaskad mermerler, nişan 
taşları, süs havuzu kenarları, hünkar kapısı taç kı-
sım parçaları, Aziziye camii şerefe süslemeleri, Atiye 
Sultan sarayı sütunları, Cedvel-i Sim su kanalı rıhtım 
taşları ve daha birçok tarihi kalıntı ile geçmişten gü-
nümüze yolculuğun adresidir.

5.10 Şehir Müzesi ve Açık Hava Müzesi

Kağıthane Şehir Müzesi 2011 tarihinden itibaren fa-
aliyette olup Bizans ve Osmanlı dönemi ile günümüz 
sosyal yaşamını aksettiren materyallerin sergilendiği 
yine Osmanlı dönemi İstanbul’unun sosyal hayatını 
yansıtan ve Kağıthane bölgesinde bulunan eserle-
rini, yapı parçaları, tuğla, taş, sıva örnekleri, I.Dünya 
Savaşı Çanakkale Cephesinden savaş mühimmatları 
ve eski Kağıthane resimleri ve çeşitli objelerden olu-
şan bir koleksiyona sahiptir. Müze bünyesinde bir-
çok etkinlik de düzenlenmektedir.

* Kütüphane ve okuma salonu açılmıştır. Çok sayıda 
öğrenci faydalanmaktadır. Özellikle üniversite hazır-
lık öğrencileri yoğun katılım göstermektedir.

* Beyaz Gezi Turlarının durak noktası olup 2018 yılın-
da 8.600 misafirimiz bilgilendirilmiştir.

* “KAĞITHANE AÇIK HAVA VE ŞEHİR MÜZESİ ENVAN-
TERLERİ” isimli kitap yayınlandı ve ziyaretçilere bu 
kitap takdim edilmektedir.

* Müze bölümünde tarihi ve yakın dönem eserler 
sergilenmekte olup Kağıthane tarihi hakkında görsel 
sunum yapılmaktadır.

Kağıthane El Yapımı Kağıt Atölyesi

Şehir Müzesi

Kağıthane Açık Hava Müzesi
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6.2 Kültürel Yayınlar

Kültürel ve sosyal etkinliklerimizin yanı sıra Kağıtha-
ne’mizin geçmişini, geleceğe miras bırakmak adına 
Kültürel Yayın hazırlık çalışmaları yapmaktayız.

Bu kapsamda müdürlüğümüzün ilgili birimleri 2018 
yılı içerisinde 2 adet daha Kültürel Yayın hazırlamış-
tır. 

Faaliyet yılı içerisinde hazırlanan yayınlar;

1-Bir Zamanlar Kağıthane
2-Sadabad

Yeni yayın çalışmaları;

* İlk Çağdan Günümüze Kağıthane (Baskıya hazır du-
rumda)

* Osmanlı Harita ve Planlarında Kağıthane

* Mahalle Çalışmaları Broşürü

* Seyahatnamelerde Kağıthane

* 2004-2019 Dönemi Restorasyonları

* Yayınlarımız (2004-2019)6.1 Mini Kütüphane

Belediyemiz adına Kağıthane ilçemizdeki esnaf, der-
nek ve kuruluşlara hizmet amacıyla işyerlerine, içe-
risinde Dünya, Türk ve Şark klasiklerinden oluşan 
33 kitap ve 10 adet Belediyemiz kültür yayınlarından 
(Açık Hava ve Şehir Müzesi Envanteri, Kağıt Tarihi ve 
El Yapımı Kağıt, Sözlü Tarih, Karikatürlerle Kağıthane, 
Kağıthanemizi Birlikte Keşfedelim, Acil Durum Eylem 
Çalışmaları, Tarihi Eserler Z Kart, Kağıt Tarihi ve El 
Yapımı Kağıt Z Kart) kitap çalışmaları mini kütüphane 
içerisinde yerini almaktadır.

“Her Kitap Bir Hazine – Her Mekân Bir Kütüphane” 
parolası ile başlatılan projede ilçemizde 1.000 adet 
(İşyeri, Okul, Cami, Kur’an Kursu vs.) mini kütüphane 
ve içerisinde kitaplar Başkanımız Fazlı KILIÇ’ın katılı-
mıyla dağıtımı yapılmıştır.

5.11 Atlı Süvari Karakolu

Restorasyonu tamamlanan eski Atlı Süvari Karakolu-
nun içerisinde İBB tarafından tahsisi yapılmış ve içe-
risinde Hilmi EMEKLİ isimli sanatkâr tarafından sedef 
kakma sanatı icra edilmektedir.

6-DİĞER FAALİYETLER

Atlı Süvari Karakolu
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1- MUHASEBE SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 1.1 Muhasebe İşlemleri
 1.2 Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri
 1.3 Ön Mali Kontrol İşlemleri
 1.4 Taşınır Kayıt İşlemleri

2) MAAŞ BÜRO SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 2.1 Bordro İşlemleri
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Kâğıthane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ve ilgili diğer kanun ve mevzuatlara uygun olarak 
görevlerini yerine getirmektedir.

Müdürlüğümüz, mükellef memnuniyetini ön planda 
tutarak, işlerini hesap verilebilirlik anlayışıyla yürüt-
mektedir. Güvenilir muhasebe kayıtlarına sahip ol-
mak ve şeffaf muhasebecilik anlayışıyla çalışmak 

temel ilkelerimizdendir. Rehavete kapılmadan, gay-
retlerimizi arttırarak, daha iyi bir hizmet anlayışıyla 
yeni yıla belediyemizi daha ileriye götürecek ham-
leler yaparak yolumuza emin adımlarla devam et-
mekteyiz. Belediyemiz temel değerleri çerçevesinde 
Müdürlüğümüz, muhasebe şefliği ve maaş büro şe-
fliği olarak 2018 yılında da hizmet ve faaliyetlerini ye-
rine getirmeye devam etmiştir.

1- MUHASEBE SERVİSİ  
ÇALIŞMALARI 

1.1 Muhasebe İşlemleri

Servisimiz, bele-
diyemize ait tüm 
gelir ve gider ver-
ilerini muhasebe-
leştirilme işlemlerini 
gerçekleştirmektedir. 
Bu kapsamda faaliyet 

yılına ait veriler aylık dönemler halinde Muhasebat 
Genel Müdürlüğü’ne (Kamu Bilgi Sistemi-KBS) ve 
Sayıştay Başkanlığı’na elektronik ortamda gönderil-
mektedir. Ayrıca Belediye muhasebe kayıtlarına dö-
nem sonu işlemleri hariç 11.576 adet yevmiye kaydı 
işlenmiş, mali tablolar hazırlanıp ve ilgili makamlara 
sunulmuş, birimlerimizde acil olan işler ile ilgili 59 
adet avans verme işlemi yapılmış ve vergi dairesi 
gibi çeşitli kamu kurumu ödemeleri düzenli olarak 
yapılmıştır. Tahakkuka bağlanmış her turlu giderin 
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne 
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygunluğu 
araştırıldıktan sonra nakden veya mahsuben öden-
mesi yapılmıştır. Kayıtlarımız Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Usulu Yönetmeliği’ne göre ve standart-
lara uygun, saydam, erişilebilir bicimde tutulmak-
tadır.

1.2 Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri

Birimimizce her yıl yapıl-
makta olan Kağıthane 
Belediyesi bütçe 
çalışmaları, 5393 sayılı 
Belediyeler Kanunu, 
5018 Kamu Mali Yon-

etimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
Bu kapsamda faaliyet yılı içerisinde 2019 mali yılı 
analitik bütçesi ile izleyen iki yılın tahmini bütçe-
leri hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçeler sırasıyla 
Başkanlık Makamına, Belediye Encümeni’ne, Bele-
diye Meclisi’ne ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
onayına sunulmuş ve onayından sonra yürürlüğe 
girmiştir. Muhasebe Servisimiz bütçe çalışmalarının 
yanı sıra faaliyet yılı içerisinde 2017 mali yılı kesin 
hesabı hazırlanarak Başkanlık Makamına, Belediye 
Encümeni’ne, Belediye Meclisi’ne sunularak onay-
lanmıştır. Onaylanan kesin hesap, cetveller, banka 
hesap ekstreleri mutabakat yazısı ve yönetim done-
mi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gön-
derilmiştir. Belediyemiz müdürlüklrin yıl içerisinde 
yapacağı faaliyetleri için ödenek yetersizliği sebebi 
ile 113 adet bütçe ödenek aktarma işlemi, 2042 adet 
ödenek ayrılması işlemi yapılmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Yıllara Göre Gider Gerçekleşme Yüzdeleri

Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosu

Gider Adı Bütçe İle Konan Gerçekleşme Gerçekleşme Yüzdesi

Personel Giderleri 24.985.098,00 24.230.693,66 96,98

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Ödemeleri

4.280.567,00 4.248.169,01 99,24

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 177.653.090 183.189.320,65 103,12

Cari Transferler 11.569.145,00 10.779.473,54 93,17

Sermaye Giderleri 123.095.100,00 110.845.155,80 90,05

Sermaye Transferleri 1.115.000,00 1.252.361,10 112,32

Borç Verme 4.752.479,73 475247

Yedek Ödenekler 20.700.000,00

TOPLAM 363.398.000,00- 339.297.653,49 93,37

Bütçe Gelir Gerçekleşme Tablosu

Gelir Adı Bütçe İle Konan Gerçekleşme Gerçekleşme Yüzdesi 

Vergi Gelirleri 134.603.000,00 78.798.542,55 58,54

Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

42.441.000,00 29.069.415,11 68,49

Alınan Bağış ve Yardım-
lar ile Özel Gelirler 

3.690.000,00 419.994,37 11,38

Diğer Gelirler 154.561.000,00 143.201.877,30 92,65

Sermaye Gelirleri 28.108.000,00 24.022.597,06 85,47

Red ve İadeler -5.000,00 - -

TOPLAM 363.398.000,00 275.512.426,39 75,82
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2018 yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme 
Oranı %75,82’dir

2018 yılı Bütçe Gider Gerçekleşme 
Oranı %93,37’dir

Yıllara Göre Gelir Gerçekleşme Yüzdeleri

1.3 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön Mali Kontrol işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre uygulanmak-
tadır. Mal ve hizmet alımlarında, yapım işlerinde 
eşik değerini aşan ihale dosyalarının ön mali kon-
trolleri servisimizce yapılmaktadır. Bu kapsamda 
faaliyet yılı içerisinde 2 adet ön mali kontrol işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

1.4 Taşınır Kayıt İşlemleri

Belediyemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası 
ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlem-
leri için taşınır kayıt işlemleri servisimizce yapıl-
maktadır. Faaliyet yılı içerisinde 2017 mali yılına il-
işkin taşınır kesin hesabı ve taşınır yönetim hesabı 
hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.

2- MAAŞ BÜRO SERVİSİ  
ÇALIŞMALARI

2.1 Bordro İşlemleri

Maaş Büro Servisimizce belediyemiz’de çalışan 
284 memur, 48 işçi ve 17 sözleşmeli memur per-
sonelin maaş ve diğer tüm alacakları düzenli olarak 
hesaplarına yatırılmıştır. 

Bunun yanı sıra personelimize ait primler Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hesabına düzenli olar-
ak aktarılmıştır. Emekli olan 4 memur personel için 
367.148,00-TL, 

İş akdi fesh edilen 1 işçi personel için toplam 
195.018,00 TL ödenmiştir.
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1- VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ

 1.1 Halkla Buluşma
 1.2 Esnaf Ziyaretleri

2- TOPLANTILAR 
 
 2.1 Halk Meclisleri
 2.2 Kadın Kent Gönüllüleri
 2.3 Müdürlükler Değerlendirme Ziyareti
 2.4 İstişare Toplantıları
 
  2.4.1 Mahalle Muhtarları
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  2.4.3 Eski ve Yeni Dönem Meclis Üyeleri

  2.4.4 Sivil Toplum Kuruluşları
  2.4.5 Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği  
  Başkanları
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 3.1 Medya Takibi ve Güncelleme Çalışmaları
 3.2 Kayıt ve Arşiv İşlemleri
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Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
Başkanlık talimatları doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmekte olup, ilçemizde kaliteli ve kesintisiz 
belediyecilik hizmetlerinin sunumu ve kalitesini 
artırmak, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamak, belediyemizin imajını olumlu yönde 
geliştirmek, Kamu Kurum ve Kuruluşların persone-
lin ve halkımızın istek, şikâyet ve önerilerini anın-
da değerlendirerek güvenilir ve şeffaf bir yönetim  
anlayışının oluşturulmasını temel görevleri arasında 
saymıştır.

Başkanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanımızın 
çalışma alanı içerisinde gerekli olan zemini hazırlam-
akla görevlidir. İnsan odaklı hizmet anlayışı düşünc-
esiyle müdürlüğümüz, bir iletişim noktası olarak 
başkanımızın çalışma programı ile ilgili gerekli bütün 
unsurları bir araya getirmeye dönük faaliyetleri or-
taya koymakta ve takip etmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin 
detaylı bilgiler, ayrıntılı olarak 2018 yılı Faaliyet  
Raporu bilgilerinize sunulmuştur.

1- VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ 

1.1 Halkla Buluşma

Kâğıthane ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımız 15 
yıldır hafta içi her sabah saat 08:00 de belediyemize 
gelerek, Kâğıthane Belediye Yönetimi ile randevusuz 
görüşebilmektedir. 

Bu kapsamda Belediye Başkanımız, yaklaşık 10.000 
vatandaş ile görüşme yapmış olup, bu görüşmelerin 
5.441’i müdürlüğümüzce kayıt altına alınıp çözüm-
lenmiştir. 

2- TOPLANTILAR

2.1 Halk Meclisleri

Her yıl Kâğıthane’de faaliyet gösteren esnafı mahalle 
bazlı ziyaret eden Kâğıthane Belediye Yönetimi, esnaf 
ziyareti gerçekleştirilen mahallelerde Halk Meclisleri 
de düzenlemektedir. Kâğıthane’nin 19 mahallesinin 
her birinde programlı olarak düzenlenen Halk Meclisi 
toplantılarına katılan mahalle sakinleri belediye yö-
neticileriyle görüşerek öneri talep ve isteklerini dile 
getirmektedir. Vatandaşların soru, görüş ve öneriler-
inin kabul edildiği toplantılarda, konuşulan konuların 
toplantı sonrası değerlendirilmesi için kamera kaydı 
alınmaktadır. 

Toplantılarda ilçe yatırımları, sosyal ve kültürel 
çalışmalar hakkında bilgi içeren ve toplantılardan 
alınan görüş ve öneriler ile yapılan çalışmaları konu 
alan tanıtım filmi de gösterilmektedir. 

Bu kapsamda yıl içerisinde 19 mahallemizde Halk 
Meclisi düzenlenmiştir.

1.2 Esnaf Ziyaretleri

Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen ‘Esnaf Ziyaretleri’ programları ile ilçenin 19 
mahallesinde faaliyet gösteren esnafımız Belediye 
Yönetimi tarafından ziyaret edilmektedir. 

Esnaf Ziyaretleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanın Halkla Buluşması
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2.2 Kadın Kent Gönüllüleri

Kent Konseyi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Kadın 
Meclisi’nin çalışmalarıyla her yıl düzenlenen Kadın 
Kent Gönüllüleri toplantılarında Kâğıthane yönetimi 
yaşadıkları sokakların sorumluları olan kadın vatan-
daşlarla istişare yapmaktadır. 

İlçenin 19 mahallesinde özel olarak düzenlenen top-
lantılara gönüllü olarak katılan kadınlar, mahalle ve 
sokaklarıyla ilgili görüşlerini Kâğıthane Belediye Yö-
netimine anlatmakta ve önerilerini paylaşmaktadır. 
Belediye yönetiminin kadınların sorularını cevapla-
dığı toplantılarda ilçe yatırımları, sosyal ve kültürel 
çalışmalar hakkında da bilgi verilmektedir.

2.4 İstişare Toplantıları

2.4.1 Mahalle Muhtarları

Kâğıthane Belediyesinin her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği İstişare Toplantılarında toplumun farklı 
kesimlerini temsil eden gruplarla buluşulmaktadır. 
Her yıl gerçekleştirilen toplantılarda yerel yöneti-
min bir yıllık çalışmaları değerlendirilmekte, yeni yıl 
çalışma planında değerlendirilmek üzere görüş ve 
öneriler alınmaktadır. 

Yapılan istişare toplantıları ile muhtarlar ile bir 
araya gelen Kâğıthane Belediye Yönetimi, mahalle 
muhtarlarının sorularını cevaplayarak, mahalleler-
deki sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendir-
mektedir. Mahallelerinde gözlemledikleri ihtiyaçları 
Belediye Yönetimi ile paylaşan muhtarlar, mahalle 
sakinlerinden sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar hak-
kında da bilgi vermektedir. Kâğıthane Belediye-
si’nin bir yıllık projelerinin ve çalışmalarının konu-
şulduğu toplantılarda, geçmiş yılın çalışma planı da 
değerlendirilmektedir.

2.3 Müdürlükler Değerlendirme  
Ziyareti

Kâğıthane Belediye Yönetimi tarafından yılın ilk ay-
larında gerçekleştirilen ‘Müdürlükler Değerlendir-
me Ziyareti’ geçmiş dönem çalışmaları, mevcut ve 
yeni dönem çalışmalarının planlanması noktasında 
önemli bir yere sahiptir. 

Toplantılarda Belediye Yönetimi, Müdür ve Müdürlük 
çalışanları ile bir araya gelerek hizmet kalitesinin 
arttırılması, çalışanların talep ve önerileri, hedeflere 

ulaşmada mevcut durum gibi konuları görüşmekte-
dir. Toplam 22 müdürlük ve birimle Kâğıthane hal-
kına hizmet veren Kâğıthane Belediyesi müdürlük 
değerlendirme ziyaretleri ile kurum içi iletişimini 
etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Halk Meclisleri

Kadın Kent Gönüllüleri İstişare Toplantıları

Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı

Müdürlük Ziyaretleri
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2.4.2 Siyasi Parti Temsilcileri

Kâğıthane Belediyesi her yıl geleneksel olarak ilçede 
aktif olan siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığı 
istişare toplantıları düzenlemektedir. Kâğıthane Be-
lediye Yönetiminin siyasi parti temsilcilerinin soru-
larını cevapladığı toplantılarda ilçede gözlemlenen 
sorunlar konuşulmaktadır. Bu toplantılarda siyasi-
lerin öneri ve istekleri de değerlendirilmektedir. Kâ-
ğıthane Belediyesi’nin bir yıllık projelerinin ve çalış-
malarının konuşulduğu toplantılarda, yerel yönetimin 
geçmiş dönem çalışmalarının ilçeye etkisi de değer-
lendirilmektedir.

2.4.3 Eski ve Yeni Dönem Meclis Üyeleri

Kâğıthane Belediyesi her yıl geleneksel Belediye 
Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı düzenlemektedir. 
Kâğıthane Belediye Yönetiminin meclis üyelerinin 
sorularını cevapladığı toplantılarda ilçede gözlemle-
nen sorunlar konuşulmaktadır ve meclis üyelerinin 
öneri ve istekleri değerlendirilmektedir. Kâğıthane 
Belediyesi’nin bir yıllık projelerinin ve çalışmalarının 
konuşulduğu toplantılarda, yerel yönetimin geçmiş 
dönem çalışmalarının ilçeye etkisi de değerlendiril-
mektedir.

2.4.4. Sivil Toplum Kuruluşları

Kâğıthane Belediyesi her yıl geleneksel olarak Sivil 
Toplum Kuruluşları ile istişare toplantısı düzenleme-
ktedir. Kâğıthane Belediye Yönetiminin, STK’ların yö-
netici ve üyelerinin sorularını cevapladığı toplantılar-
da ilçede gözlemlenen sorunlar konuşulmaktadır. 
STK üyelerinin öneri ve isteklerinin değerlendirildiği 

2.4.5. Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği 
Başkanları 

Kâğıthane Belediyesi her yıl geleneksel olarak Okul 
Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ile İsti-
şare Toplantısı düzenlemektedir. İlçe okullarında 
gözlemlenen sorun ve ihtiyaçlarının konuşulduğu 
toplantılarda Okul Müdürlerinin ve Okul Aile Birliği 
Başkanlarının öneri ve istekleri değerlendirilmekte-
dir. Kâğıthane Belediyesi’nin ilçe sınırlarında eğitim 
hayatına devam eden öğrencilere yönelik çalışma 
ve projelerinde değerlendirildiği toplantılar da okul 
müdürlerinin gözünden, gençlerin sosyal ve eğitim 
ihtiyaçları da konuşulmuştur.

2.4.6. Sanat ve Basın Camiası Toplantıları 

Kâğıthane Belediyesi her yıl geleneksel olarak Sa-
nat ve Basın Camiası ile bir araya gelerek İstişare 
Toplantıları düzenlemektedir. İlçedeki basın men-
suplarının ve sanatçıların sorun, istek ve önerilerini 
dinleyen Kâğıthane Belediye Yönetimi, toplantıya ka-
tılanların sorularını da cevaplıyor. Kâğıthaneli basın 
mensupları ve sanatçıların arasındaki iletişim bağını 
kuvvetlendiren toplantılarda davetlilerin meslekleri-
ne yönelik ihtiyaçlar da masaya yatırılarak neler ya-
pılabileceği değerlendiriliyor.

Eski ve Yeni Dönem Meclis Üyeleri İstişareleri

Sivil Toplum Kuruluşları İstişareleri

toplantılarda STK’ların aktif çalışması için gerekli 
koşullar görüşülmektedir. Kâğıthane Belediyesi’nin 
bir yıllık projelerinin ve çalışmalarının konuşulduğu 
toplantılarda, yerel yönetimin geçmiş dönem 
çalışmalarının ilçeye etkisi de değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde toplam 455 adet 
STK ile istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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İstişare Toplantıları Kapsamında 2018 
Yılı İçerisinde Toplam 46 Adet Toplantı 

Gerçekleştirilmiştir.

3- DİĞER ÇALIŞMALAR

3.1. Medya Takibi ve Güncelleme  
Çalışmaları 

Belediye faaliyetlerimizin tanıtımı ve Kâğıthane’nin 
prestijini arttırmak amacı ile medya takibi ve gün-
celleme işlemleri de müdürlüğümüz tarafından ya-
pılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde Kâ-
ğıthane Belediyesi web sayfasının günlük takibi ve 
güncellenmesi yapılarak yıl içinde web sitesine top-
lam 166 adet haber girilmiştir.

3.2. Kayıt ve Arşiv İşlemleri 

Belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetleri kamera 
ve fotoğraflar ile belgelenerek arşivlenmektedir. Bu 
kapsamda 2018 yılı içerisinde 210 adet kamera kaydı 
ile 600 adet program fotoğraf ile takip edilerek arşiv-
lenmiştir.

3.3. Anket Çalışmaları 

Kâğıthane Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerin halk ta-
rafından değerlendirilmesi ve sorunların tespit edile-
rek strateji geliştirilmesi amacı ile müdürlüğümüzce 
belli dönemlerde anket çalışması yapılmaktadır. 

Faaliyet yılı içerisinde 2 adet anket düzenlenmiştir. 
Yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan anketlerimiz 
tüm mahallelerimizden seçilmiş 5.000 kişi ile yapıl-
mıştır. Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik 
gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet, eğitim, ma-
halle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemlerle se-
çilmiş vatandaşlar ile görüşme yapılarak anket so-
nuçları belirlenmiştir. 

3.4. Talep İşlemleri  

3.4.1. Vatandaş Taleplerinin Karşılanması

Vatandaşlar herhangi bir sorunla karşılaştıkların-
da bunu belediyemize iletmek için birçok farklı yol 
kullanabilmektedir. Talep ve şikâyetler için oluşturu-
lan kayıtlar; çağrı merkezi, sosyal medya, elektronik 
posta ve istişare programları, muhtarlar ve doğrudan 
müdürlükler aracılığıyla yapılmaktadır. 

3.4.2. Vatandaş Taleplerinin  
Neticelendirilmesi 

Belediyemiz Çağrı Merkezinden Müdürlüğümüze 
gelen 527 adet talep ve şikayet neticelendirilmiştir.

CİMER - Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden ge-
len 1.147 adet talep ve şikâyet işleme alınmış ve so-
nuçlandırılmıştır.

Sanat ve Basın Camiası İstişareleri
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1- PLANLAMA SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

 1.1 İmar Durumu Düzenleme Çalışmaları
 1.2 Uygulama İmar Planı Yapım Çalışmaları

2- HARİTA SERVİSİ ÇALIŞMALARI 

 2.1 Aplikasyon Krokisi 
 2.2 Kot Kesit-İnşaat Rölevesi 
 2.3 Birleştirme Ayırma ve Yola Terk Çalışmaları  
 2.4 Numarataj, AKS (Adres Kayıt Sistemi) Çalışmaları

3- BELEDIYE BAŞKANLIĞIMIZIN İBB KOORDINELI  
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 ÇALIŞMALARI

 3.1 Gültepe Camii Alanı Projelendirilmesi

 3.2 Harmantepe Camii Alanı Projelendirilmesi 
  
 3.3 Sultan Melik Camii Alanı Projelendirilmesi 
 
 3.4 Gürsel Mahallesi Otopark Projelendirmesi 
 
 3.5 Kağıthane Merkez Meydan Projelendirmesi 
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İstanbul’u düzenlemeye ait ilk örnek 1848 yılında çı-
karılan, binaların yapı biçimine ve şehircilik ilkeleri-
ne dair ‘’ Ebniye Nizamnameleri’’dir. Bu nizamname 
ile cadde ve sokakların genişletilmesi için yıkılması 
gereken yapıların, sahiplerinden satın alınarak veya 
istimlak edilerek yıktırılması öngörülmüştür.

Tarihi süreç içerisinde şehrin düzenlemesi, planlı 
ve medeni yaşam alanlarının oluşturulabilmesi için 
birçok düzenlemeler yapılmıştır. Ancak köyden ken-
te olan göç olaylarının ortasında bulunan Kâğıtha-
ne’de plansız, sağlıksız, sosyal ve kültürel alanlardan 
yoksun, çevre ve hava kirliliği olan, alt ve üst yapısı 
yetersiz, gelecek nesillere emanet edilemeyecek bir 
kent ortaya çıkmıştır.

Bu durum yerel yönetimlerin sorumluluklarını arttır-
mış, medeni insan en temel gereksinimi olan barın-
ma ve diğer sosyal tesislerin oluşturulması için yaşa-
nabilir bir kentleşmeye ihtiyaç duyulmuştur.

Fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun ve düzenli 
yapılaşmayı, sosyal, kültürel ve teknik altyapının ta-
mamlanmasını amaçlayan, İstanbul ve Kağıthane ve-
rilerine göre hazırlanmış, eğitim, çalışma, ulaşım gibi 
şehirsel fonksiyonları en iyi uyum ve çözüm yolları 
ile belde halkının yaşam standardını yükselten nazım 
ve uygulama imar planları etaplar halinde yapılmış 
ve ilçemizde plansız alan kalmamıştır.

Bir nevi ilçemiz için şehircilik konusu tamamlanmış-
tır. Yukarıda saydığımız amaçların gerçekleşmesi 
için gerekli olan bölgelerde parselasyon planları (18. 
madde uygulamaları) yapılmış tapu tescilleri tamam-
lanmıştır.

İlçe halkımızın ihtiyaçları için gereken fen ve teknik 
hizmetler, imar durumu, plan tadilatları, istikamet, 
kot ve röperli talepleri, adres kayıt sistemi işlemleri 
zamanında ve hızlı bir şekilde yapılmaya devam et-
mektedir.

1- PLANLAMA SERVİSİ  
ÇALIŞMALARI

Planlama Servisimiz; 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarının sayısallaştırılmasını, kadastral haritaların 
sayısal ortamda hazırlanması ve güncel tutulması, 
1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifle-
rinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu 
incelenerek meclise hazırlanması ve sonuçlandırıl-
ması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ya-
pılması, imar planlarının uygulamasının yapılması ve 
yaptırılmasını sağlamaktadır. 

Birimimiz, tüm planlama çalışmalarında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlar ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ile Plan ve Proje çalış-
malarının koordine edilmesinde görev alır.

1.1. İmar Durumu Düzenleme Çalışma-
ları

İmar durumu belgesi, ilçemiz sınırları dahilinde bulu-
nan parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planla-
rına ve İmar Yönetmeliğine göre nasıl yapılaşacağını 
kadastral sınırları ile gösteren ve parsele ait yapı ni-
zamı, kat adedi, bina yüksekliği, yollardan ve komşu 

parsellerden çekme mesafeleri, ön, arka ve yan bah-
çe mesafeleri, inşaat emsallerini ve diğer tüm yapı-
laşma şartlarını göstermektedir. Plan notları gereği 
alınması gereken kurum görüşleri de ilgili kurumlara 
(İSKİ, Karayolları vb.) yazılarak alınmaktadır.
 
Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 1461 (693 yazılı) 
adet İmar Durumu Belgesi düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 
1.461 adet İmar Durumu Belgesi 

düzenlenmiştir.
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1.2. Uygulama İmar Planı Yapım Çalış-
maları

İlçemize ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ait plan 
tadilat ve yeni plan çalışmaları ve takibi imar kanunu 
ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmakta, ilçemi-
zi ilgilendiren diğer kurumlarca (Bakanlıklar - İBB) 
vs. yapılan plan tadilatlarına kurum görüşleri oluştu-
rulmaktadır.

2- HARİTA SERVİSİ ÇALIŞMALARI  

Harita Servisimiz;

1. Plankote hazırlaması, yol kotu verilmesi, ap-
likasyon işlerinin yapılması.

2. Yapılması planlanan yol ve teknik alt yapı te-
sislerinin arazi çalışmalar ile arazide parsel tespiti-
nin yapılması.

3. Belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için grafik verilerin sayısal hale dönüş-
türülmesi ve güncel tutulması. 

4. Numarataj tespitinin ve kontrolünün yapıl-
ması.

5. Belediye ve imar mevzuatı gereğince öngö-
rülen imar yada ıslah imar planı uygulaması,(ayırma, 
birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, ir-
tifak hakkı tesisi) gibi işlemler.

6. Vatandaş ve gerekli mercilere plan örnekle-
rinin verilmesi.

7. İlçe sınırları, mahalle sınırları arasındaki 
uyuşmazlıkların mevzuata göre çözümlenmesi.

8. Teknik hizmet birimlerinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda teknik altyapı hizmetlerinin sunulması.

9. Resmi kurumların taleplerinin karşılanması.

10. İmar planı uygulamalarından kaynaklanan 
mahkeme kararlarının uygulamalarını hazırlayıp en-
cümene sunmak.

11. Caddelere, sokaklara isim vermek yada de-
ğiştirmek, binaların kapı numaralarını ve numarataj 

ile ilgili işlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 
koordineli olarak yerine getirilmesi.

12. İmar planları ve Belediye mevzuatı doğrul-
tusunda tevhid, ifraz, yola terk ve yoldan ihdas,sınır 
düzeltme işlemlerine ilişkin belgeleri Belediye encü-
menine arz etmek,

13. İnşaat projelerine altlık oluşturmak için kot 
kesit, imar istikamet ve blok aplikasyon krokisi , kon-
tur gabari ölçümlerinin yapılarak belirlenmesi.

14. İmar planlarının hazırlanması için gerekli ha-
lihazır haritaların yapılması veya yaptırılması.

15. 5490 sayılı yasada Belediyeleri ilgilendiren 
AKS (Adres Kayıt Sistemi) kısmının oluşturulması, iş-
lemlerini yürütmektedir.  

2.1.Aplikasyon Krokisi

Kanunlar çerçevesinde ilgilisinin tapu işlemlerinin 
devam ettirilmesi için, kamu kurumlarına ait parsel-
lerde işgalcilere ait yer tespiti için vatandaş talebi 
üzerine bilgi amaç olarak tanzim edilmektedir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 129 adet Aplikas-
yon Krokisi düzenlenmiştir.

 
 
 
 
 
 

2.2. Yol Profili 

İmar planlarında mevcut olan ancak fiili olarak açıl-
mamış olan yolların oluşturulması amacı ile yol ekse-
ni boyunca geçirilen düşey düzlem ile doğal zeminin 
ara kesitine boykesit (profil ) denir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 11 adet yol profili  dü-
zenlenmiştir.
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2.3. Kot Kesit-İnşaat Rölevesi

Mimari projenin hazırlanmasına altlık oluşturulması 
ve binanın parsele oturumunu göstermesi için vatan-
daş ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 
Kot Kesit-İmar İstikameti ve Blok Aplikasyon Krokisi 
düzenlenmektedir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 403 adet Kot Ke-
sit-İmar İstikameti ve Blok Aplikasyon Krokisi   dü-
zenlenmiştir.

2.4. Birleştirme Ayırma ve Yola Terk 
Çalışmaları

Vatandaş ve kamu kurumlarının talebi ile çeşitli par-
sellere ait (birleştirme, ayırma, yola terk vb.)işlemler 
için teklif folyesi hazırlanarak encümene yazılır. En-
cümen kararına istinaden tapuya tescil edilmesi için 
Kadastro müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde 212 adet evrak dü-
zenlenmiştir.

2.5. Numarataj, AKS (Adres Kayıt Sis-
temi) Çalışmaları

Numarataj Servisimizce, 1059 adet iskanlı yapılara 
ait bağımsız bölümün Adres Kayıt Sisteminde (AKS) 
cins değişikliği kaydı yapıldı. Kamu kurum ve kuru-
luşları ve vatandaş dilekçeleri üzerine 1083 adet ev-
rak adres tespiti yapılarak cevap verilmiştir.

3- DEVAM EDEN PROJE  
ÇALIŞMALARI

3.1. Gültepe Camii Alanı Projelendiril-
mesi

Gültepe camii uzun yıllardır Telsizler, Gültepe, Har-
mantepe ve diğer mahallelere hizmet etti.  Ancak 
artan nüfus trafik ve çevre koşulları ile şehrin mer-
kezinde Kağıthanenin imajı olabilecek modern oto-
parklı bir cami ihtiyacını karşılamak üzere 6201 ada 
9 parsel üzerinde 1350m2 alana sahip eski caminin 
yıkılarak yeniden projelendirilmesi yapıldı.
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3.2. Harmantepe Camii Alanı Projelen-
dirilmesi

Harmantepe camii nüfus yoğunluğu ve şehrin mer-
kezinde yer alması ile ihtiyaca cevap verememekte-
dir. Özellikle Cuma günü namaza gelen vatandaşlar 
yoğun trafik ve park sorunu ile karşılaşmaktadır. 
Mevcut ibadet alanlarını optimum kullanılamaması 
nedeniyle depreme dayanaklı, otoparklı ve cemaatin 
en güzel şekilde ibadet edebileceği, kültürel tesis-
lerle desteklenmiş, sosyal hayatın merkezinde yer 
almayı hedefleyen bir ibadethane yapmak  amacıyla 
eski camii yıkılarak 6663 ada 1 parsel 1970 m2 alan 
üzerine yeni bir camii yapılmak üzere projelendiril-
miştir.

3.3 Sultan Melik Camii Alanı Projelen-
dirilmesi 

Gürsel Mahallesi Dünür sokak üzerinde bulunan ve 
tek katlı bir binada hizmet veren Sultan Melik Ca-
miinin yıkılarak 4520 ada 20 parsel 2297.85 m2 alan 
üzerine otopark ve sosyal alanları ile Kağıthane nin  
silüyetine katkı verecek camii projelendirildi.

3.4 Gürsel Mahallesi Otopark Proje-
lendirmesi 

Kağıthane ilçemizin otopark sayısını arttırmak 
için Okmeydanı Hastanesi ve Ağız Diş Hasta-
nesi ile metrobüs durağının hemen yanında, 
Çağlayan Adliyesine 500m mesafede 3750 m2 
alan üzerine 8479 ada 1 parselde bulunan arsaya 
zemin altı otopark projelendirilmesi yapılmaktır. 

3.5 Kağıthane Merkez Meydan Proje-
lendirmesi

Kağıthane metrosu ile oluşan, Kağıthane durağının 
açıldığı  başta Merkez mahallesi olmak üzere tüm 
Kağıthanelilerin istifadesine sunulacak modern bir 
meydan için Merkez Meydan Projesi adıyla projelen-
dirildi.

Harmantepe Camii

Sultan Melik Camii

Kağıthane Merkez Meydan Projelendirmesi

Gürsel Mahallesi Otopark Projelendirmesi
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1- RUHSAT ÇALIŞMALARI

 1.1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri
  1.1.1 Sıhhi İşyeri Ruhsatları
  1.1.2 Gayrı Sıhhi İşyeri Ruhsatları

 1.2 Hafta Tatili Ruhsatı İşlemleri
 1.3 Asansör Tescil İşlemleri

2- DENETİM ÇALIŞMALARI

 2.1 Ruhsat Denetimleri
 2.2 Şikâyet Denetimleri 
 2.3 Basınçlı Kap Denetimleri 
 2.4 Asansör Denetimleri 
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Kamu düzeninin sağlanması ve kaçak işyeri faa-
liyetlerinin önlenmesi için işyerlerinin kayıt altına 
alınmaları gerekmektedir. Bu da işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatıyla sağlanır.

İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer 
tutan ve hemen herkesin işletmeci, çalışan ve va-
tandaş olarak ilişkisinin bulunduğu, günlük haya-
tın bir kısmının geçirildiği, mal veya hizmet üreten 
gayri sıhhi, (2. ve 3. Sınıf) sıhhi ve umuma açık iş-
yerlerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçeve-
sinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 
kontrol ekibimiz tarafından düzenli olarak yapılan 
çalışmalar ile toplumun işyerlerinden en iyi şekil-
de faydalanması ve ilgili kurumlardan işyerlerinin 
çevre kirliliğine yol açmaması, yangın, patlama, 
genel güvenlik, iş güvenliği, iş sağlığı, trafik ve ka-
rayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması 
ile ilgili incelemeleri yaptırılarak, insan sağlığına ve 
çevreye olumlu fayda sağlayan işyerlerinin oluştu-

rulmasını sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan 
işyerlerinin faaliyetten men ettirilerek ilçe halkımı-
zın yaşam standardını yükseltmek başlıca görevle-
rimiz arasındadır

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; şeffaflık, saydamlık 
ve hesap verilebilirlik ilkelerini gözeterek gerçek 
veya tüzel kişilerin işyeri açma süreçleri ile ilgili 
çalışmaları yürütmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Kanunu, 
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, bu kanunlara bağlı 
2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatla-
rına ilişkin yönetmelik, tebliğ ve yönergeler doğrul-
tusunda denetlemek ve ruhsatlandırmaktadır. 

Ayrıca insan ve yük asansörlerine 2014/33/AB 
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönet-
meliği hükümleri çerçevesinde asansör tescil bel-
gesi düzenlemek ile mükelleftir. 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1- RUHSAT ÇALIŞMALARI 

1.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat 
İşlemleri

Kâğıthane sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve 
yeni faaliyete başlayacak olan sıhhi, umuma açık isti-
rahat ve eğlence yeri ve gayri sıhhi işyerlerinin işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için gerekli de-
netim ve evrak takibini ruhsat servisimiz yapmakta-
dır. 

1.1.1 Sıhhi İşyeri Ruhsatları

Çevre ve insan sağlığına risk oluşturma düzeyi dü-
şük olan ve gayrisıhhî işyerleri dışında kalan (bakkal, 
market, lokanta, kasap, giyim mağazası, her türlü sa-
tış, büro vb.) işyerleri bu kapsama girmektedir.

Hizmet standartları kapsamında, işyerini yönetme-
likte belirtilen kriterlere uygun hale getiren sıhhi iş-
yerlerine ilgili yönetmelik gereğince çalışma ruhsatı 
düzenlenir. 

2018 yılında 577 sıhhi işyeri ruhsatı verilmiştir.
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1.1.2 Gayrı Sıhhi İşyeri Ruhsatları

Faaliyeti sırasında çevreye ve insanlara biyolojik, 
kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya 
çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da 
doğanın ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep 
olabilecek işyerleri bu kapsama girmektedir. Hizmet 
standartları kapsamında, işyerini yönetmelikte belir-
tilen kriterlere uygun hale getiren gayrisıhhî işyer-
lerine çalışma ruhsatı düzenlenir. Yetkili idarelerce 
alınan kararların müdürlüğümüze tebliği doğrultu-
sunda halk sağlığına ve çevreye etkisi olan bazı iş-
yerlerinin kentin belirli yerlerine toplatılması sağlan-
maktadır.

2018 yılında 304 adet gayrı sıhhi işyeri ruhsatı veril-
miştir.
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2- DENETİM ÇALIŞMALARI 

2.1 Ruhsat Denetimleri

Belediyemize yapılan Sıhhi ve gayrı sıhhi ruhsat baş-
vuruları ve vatandaş tarafından işyerlerine yönelik 
yapılan şikâyetler doğrultusunda ruhsat denetimleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde Gayrı Sıhhi ve Sıhhi 
Müesseselerde toplam; 

• 881 Adet işyerinin teknik komisyon tarafından dos-
ya kontrolü yapılmıştır. 

 * 468 Adet itfaiye kontrolü için Büyükşehir Belediye-
si itfaiye müdürlüğüne yazı yazılmıştır. 

* 933 Adet itfaiye kontrolü için müdürlüğümüzce ye-
rinde kontrolleri yapılmış ve raporlamıştır. 

* 1143 Adet sıhhi kontrol için sağlık müdürlüğüne 
yazı yazılmıştır.

*5899 Adet işyerine itfaiye, asansör ve evrak eksik-
lerinden dolayı Zabıta Müdürlüğüne kapama yazıları 
yazılmıştır.

* 881 Adet Sıhhi ve Gayrı sıhhi işyerine İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir

1.2 Hafta Tatili Ruhsatı İşlemleri

Hafta Tatili Ruhsatı 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu çer-
çevesinde verilmektedir. Kanunda hangi tür işyerle-
rinin hafta tatilinde açık olabileceği belirtilmiştir.

2018 yılında müdürlüğe müracaat eden 1 işyerine 
hafta tatili ruhsatı verilmiştir.

1.3 Asansör Tescil İşlemleri

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönet-
meliği gereği 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine 
göre ilçemiz sınırların da monte edilen asansörler 
gerekli tetkik ve kontroller yapıldıktan sonra tescil 
edilmiştir. 

2018 yılında müdürlüğümüzce 272 adet Asansör Tes-
cil Belgesi başvurusu alınmış olup, 269 adet Asansör 
Tes¬cil Belgesi verilmiştir.

Yıllara Göre Gayrı Sıhhi İşyeri  
Ruhsatlandırma Grafiği
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2.2 Şikâyet Denetimleri

2018 yılı içerisinde Belediyemizin Kentli Servisine 
vatandaşlarımızdan e-posta ve telefon aracılığıyla 
gelen ve müdürlüğümüze aktarılan 672 adet şikayet 
dikkate alınarak; çevre sağlığını tehdit eden 672 adet 
işyeri ile ilgili gerekli kontrol işlemleri yapılmıştır. İş-
yerlerinde yasal gürültü sınırlarına uyulup uyulma-
dığının kontrolünü yapılarak, çevre sağlığını tehdit 
eden, gürültü kirliliği mevcut sınırlar dışına çıkan ve 
çevreyi olumsuz yönde etkileyen mesken ve işyerleri 
hakkında yasal işlemler gerçekleştirilerek şikâyet il-
gilisine gerekli bilgiler verilmiştir.

2.3 Basınçlı Kap Denetimleri

İş Kanununa dayanarak çıkarılmış olan; İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğünün 207. maddesi gereği işlet-
melerdeki tüm kazanların (buhar, sıcak su, kızgın 
su, kızgın yağ vb. ) 223. maddesi gereği tüm basınçlı 
kapların, 244. maddesi gereği de kompresörlerin 
periyodik olarak yılda bir kere kontrol ve deneyleri 
yapılmalı, raporlandırılmalı ve bu raporların dosy-
alandırılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 98 adet Basınçlı 
Kap Kontrolü yapılmıştır.

2.4 Asansör Denetimleri 

İlçemiz sınırlarında bulunan binalardaki mevcut 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri başkanlığı-
mızla ile Türk standartlar Enstitüsü (TSE)  arasında 
yapılan hizmet anlaşması gereği (TSE)  tarafından 
yaptırılmaktadır. Uygun olanlara yeşil etiket, hayati 
risk taşımayıp, eksikliği bulunanlara sarı etiket, ha-
yati risk taşıyan ve eksiklikleri bulunanlara kırmızı 
etiket yapıştırılmaktadır. 

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 2265 Adet Asansör 
Muayenesi yapılmıştır.

Basınçlı Kap Denetimi
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Kağıthane Belediye Başkanlığı İlçe Dahilinde Yapılarda Bulunan Asansör Durum Raporu

Yıl Yapılan İşlem Adet

20
18

Asansör Tescil  İçin  Başvusu Sayısı 272

Asansör Tescil Edilen Ve Asansör Tescil Belgesi Verilen  Sayısı 269

TSE Tarafından Muayene Sonrası Kırmızı Etiket Almış Asansör Sayısı 1276

TSE Tarafından Muayene Sonrası Sarı Etiket Almış Asansör Sayısı 205

TSE Tarafından Muayene Sonrası Mavi Etiket Almış Asansör Sayısı 278

TSE Tarafından Muayene Sonrası Yeşil  Etiket Almış Asansör Sayısı 71

TSE Tarafından  Muayene Edilen Toplam  Asansör Sayısı          2265

TSE Tarafından Tarama İle Tespit Edilen Asansör Sayısı 1647

Yıl Sonu İlçemizde Denetim Altına Alınan Asansör Sayısı 3912

Tarafımızca Mühürlenen Asansör Sayısı                              1010

Uygun Hale Getirtirilen Asansör Sayısı                             1117

Kâğıthane İlçesindeki Toplam Asansör Sayısı (Kesin Olmayan)       3912
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Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçları-
nı, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, sağlıklı ve doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemizin 
ilkelerindendir.

Bu bağlamda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Kâğıthane halkının, belediye çalışanlarının ve ilçemiz dâhilinde 
diğer sağlık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık 
olmayı esas kabul eder. Halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün en 
başta gelen ve en önemli görevlerindendir. Gelecek için daha sağlıklı bir toplum oluşturma ve sağlık stan-
dardını, hem ruh sağlığı ve hem de beden sağlığı açısından yükseltmeyi hedefleyerek devletimizin tüm sağlık 
kuruluşları ile birlikte koordineli çalışarak gerçekleştirmektir. 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- BEŞERİ HİZMETLER SERVİSİ  
ÇALIŞMALARI

1.1 Poliklinik Hizmetleri

Müdürlüğümüze bağlı polikliniklerimizde belediye-
miz memur personeli ve bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireyleriyle birlikte, Kâğıthane halkına da ücret-
siz poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca bu polik-
liniklerimizde Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu hastala-
rımız da ilaçlarını ücretsiz yazdırabilmektedir. 2018 
yılında Müdürlüğümüzde 1.754 kişinin muayene ve 
sevk işlemi yapılmıştır.
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Yıllara Göre Yapılan Sevk ve Muayene Grafiği

1.2 Cenaze Hizmetleri

Şehrimizde tüm cenaze işlemleri Büyükşehir Bele-
diyesi’ne bağlı olan Mezarlıklar Müdürlüğünce yürü-
tülmektedir.

Cenaze kaldırma işlemi: 

Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gel-
miş ise; Mevtaya ait Nüfus kâğıdı aslı, aslı yoksa nü-
fus kayıt örneği ile Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne müracaat edilir. Sağlık İşleri Müdür-
lüğünde gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirildikten 
sonra Belediye tabibi, cenazeyi tespit ve muayene 
etmek amacıyla cenazenin bulunduğu yere gider. 
Cenazeye ait anormal ve şüpheli bir durumun tespit 
edilmemesi halinde Gömme İzin Kâğıdı düzenlene-
rek vefat edenin yakınına elden teslim edilir.

Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana 
Gelmiş ise; Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin 
Kâğıdı alınır.

Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak 
işlemler:

Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kâ-
ğıdı alınır.

Yurt dışından gelen cenazeler için:

Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu 
alınır.

Gömme izin kâğıdı alındıktan sonra ikamet edilen en 
yakın Mezarlıklar Müdürlüğüne (Büyükşehir Beledi-
yesine bağlı) müracaat edilir. Cenaze işleri şefliği ta-



163

1.3 Ambulans Ve Hasta Nakil Hizmet-
leri Birimi

İlçemiz vatandaşlarımızdan yatalak hasta sahiple-
rinin müdürlüğümüze yaptıkları başvurular doğrul-
tusunda, hastalarımızın evlerinden alınıp hastane-
lerdeki poliklinik hizmetlerine ulaşmaları ve tekrar 
evlerine getirilmesi hizmeti görevlendirilen hemşire-
li ambulanslarımız marifetiyle yerine getirilmektedir.

Müdürlüğümüz, Belediyemizin düzenlediği tüm sos-
yal etkinliklerde (Yaz etkinlikleri, Yağlı Güreş, Cirit 
vb.) içerisinde bir adet hemşire görevli olan bir am-
bulansı ile hizmet vermektedir.

İlçemizdeki Amatör lig maçlarında statlarımızda Am-
bulans hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda 2018 yılında müdürlüğümüze yapılan 
2.724 adet talep ambulanslarımız ile karşılanmıştır.

1.4 Halk Sağlığı Sağlığı Birimi

Kâğıthane Belediyesi olarak yapmış olduğumuz se-
minerler ile ilçemiz sınırlarında yaşayan vatandaş-
ların “Hastalık Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 
Hastalıktan Korunmanın Yolları konusunda bilinçlen-
dirilmesi amaçlanmaktadır.

Hasta okulu seminerleri kapsamında;

2018 Yılı İçerisinde Alanında Uzman Doktorlar ile or-
taklara

3 Adet Tüp Bebek Semineri

1 Adet Hipotansiyon Semineri

1 Çocuk Hastalıkları Semineri

1 Adet Menopoz Seminerleri düzenlenmiştir. 

rafından müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi 
yapılır. 

Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrul-
tusunda cenazenin evden, hastaneden, havalima-
nından alınması, cami veya Büyükşehir Belediyesi 
gasil hanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, 
kefenlenmesi, tabuta konması, cenaze aracına kon-
ması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze 
namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa 
nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde 
kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit ka-
paklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, 
lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki 
tüm dini vecibeler ve hizmetler (mezar yeri bedeli 
hariç)  Büyükşehir Belediyesince ve ücretsiz olarak 
yerine getirilmektedir.

Kağıthane İlçesinin bağlı bulunduğu Beyoğlu Cenaze 
işleri Şefliği’nin Adresi: Büyükdere Cad. Zincirlikuyu 
mezarlık alanı girişi Şişli-İSTANBUL

2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüzün Beşeri Hizmet-
leri Servisine yakınları tarafından yapılan müracaat-
lar doğrultusunda, vefat eden 180 vatandaşımız için 
tabip muayeneleri sonrası MERNİS tutanağı düzen-
lenmiştir.
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2- VETERİNER SERVİSİ ÇALIŞMA-
LARI

2.1 Hayvan Polikliniği Hizmetleri

Müdürlüğümüzün hayvan sağlığı açısından yaptığı 
çalışmalar salgın hayvan hastalıkları ile mücadele, 
aşı, teşhis, tedavi, tanı olmak üzere Evcil Hayvanlar 
Sağlık Merkezimizde sürdürülmektedir. Burada evcil 
ve özellikle sahipli hayvanlara yönelik olarak kuduz 
aşılama ve kayıt gibi poliklinik hizmetleri verilmekte-
dir. Polikliniğimizde birinci amacımız insan sağlığını 
tehdit edebilecek kuduz hastalığına karşı aşısız hay-
van kalmayacak şekilde yerli ve yabancı kuduz aşısı-
na tabii tutulmasıdır.

Bu amaca yönelik çeşitli dönemlerde kampanyalar 
düzenlemekteyiz. Bu amaçla her yıl bahar aylarında 
19 mahalle muhtarı ile ortak Kuduz Aşısı kampanyası 
düzenlenerek sahipli, sahipsiz tüm hayvanların ku-
duz hastalığından eradikasyonu (bölgeden yok edil-
mesi) sağlanmıştır.

Müdürlüğümüzün yürüttüğü Kısırlaştır, Aşılat, Yaşat 
kampanyamız sürmekte, sokak köpeği kısırlaştır, aşı-
lat, yaşat amaçlı çalışma ile rehabilitasyona tabii tu-
tulmuştur. 

Diğer yandan gerek hayvan sağlığını, gerekse insan 
sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıkların kontrolü 
açısından, uyuz, hidatik kist, sarılık, toxoplasma, bru-
cella ektoparazitler ve diğer zoonozlarla (hayvanlar-
dan insanlara geçen) ilgili bakım ve tedaviler kliniği-
mizde yapılmaktadır. 

2.2 Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Yö-
nelik Çalışmalar

Müdürlüğümüze bağlı Kemerburgaz Hayvan Barın-
dırma Merkezinde, 2 Veteriner Hekim, ve 4 bakım ve 
dezenfeksiyon elemanı görev yapmaktadır. 0 212 294 
20 42 / nolu  telefona veya 444 23 00 numaralı çağrı 
merkezi birimine ulaşıldığı takdirde, sahipsiz hay-
vanlar 5199 sayılı kanun çerçevesinde toplanarak, 
aşılanmak, kısırlaştırmak ve sahiplendirilmek üzere 
barındırma merkezine alınmaktadır. 2018 yılında il-
çemizde 4786 sahipsiz hayvan toplanmıştır. 

İlçemiz dahilinde toplanıp merkezimize getirilen sa-
hipsiz hayvanlar; kısırlaştırılmakta, aşılanmakta ve 
kimlik oluşturulmaktadır. (Küpeleme) 120 hayvanı 
barındıran merkezimiz, 2001 yılından beri hizmet yü-
rütmektedir. Yürütülen hizmetler esnasında, hayvan 
sever gönüllülerle işbirliği yapılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde merkezimizde 1.080 adet sokak 
hayvanı kısırlaştırılmıştır. Yine aynı dönemde 1080 
hayvan numaralandırılmıştır. (Küpeleme). Merkezi-
mizde sahiplendirme çalışması da yapılmaktadır. 

Bölgemizden toplanıp tedavisi ve aşıları yapılan 132 
başıboş hayvan vatandaşlarımızca sahiplenilmiştir. 

Kliniğimizde günlük olarak ortalama 30 adet sokak-
tan vatandaşlarımızın getirdiği sokak hayvanlarının 
tedavisi yapılmaktadır.

Rehabilitasyon merkezimizde bulunan hayvanlara 
günlük tedavi uygulanmakta.

Acil Olaylara 24 Saat Hizmet Vermekteyiz. 

Kırık tedavisi gereken hayvanlar için İBB Cebeci ge-
çici bakımevi ile koordinasyon sağlandı. Kırık ame-
liyatlarını cebecide yaptırıyoruz, hayvan sağlığına 
kavuştuktan sonra tekrar alarak geldiği ortama geri 
bırakıyoruz.

Yıllara Göre Tedavisi Yapılan  
Hayvan Sayısı Grafiği 
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2.3 Zoonoz Hastalıkları Kriz Merkezi 
Çalışmaları

Müdürlüğümüz; Avian Influenza (AI) gibi zoonoz has-
talıklar çıktığında Kağıthane İlçesinde bir Hastalık 
Kriz Merkezi kurarak, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Komis-
yonu Kararları doğrultusunda çalışmalar yürütmeye 
başlamıştır. Hastalık olabilme şüphesine karşı usu-
lüne uygun alınan materyaller hemen laboratuara 
gönderilmektedir. Böyle yerler, eğitimden geçirilmiş 
personellerimiz tarafından dezenfekte edilmektedir. 
Toplanan hayvanlar usulüne uygun itlaf edilmekte ve 
açılan derin çukurlara gömülmektedir. 

Bölgemizde 2018 yılında 263 adet ölü hayvan ekip-
lerimizce usulüne uygun toplanmış ve uygun yerlere 
gömülmüştür.

2.4 Sahipli Hayvanlara Yönelik Çalış-
malar

İlçemizde evlerde beslenen hayvanlara yönelik, ilk 
kuduz aşısı ve kimlik kartı (aşı kartları) işlemleri mü-
dürlüğümüzce yapılmaktadır. 2018 yılında evde hay-
van besleyen 122 hayvan sahibi çeşitli konular sebe-
biyle uyarılmıştır.

Sahipli veya sahipsiz durumu şüpheli hayvanların 
müşahede işlemleri yine müdürlüğümüzce yapıl-
maktadır. 2018 yılı içerisinde durumu şüpheli 21 hay-
van müşahede altına alınmış ve takipleri yapılmıştır.  

2018 yılı içerisinde sokak hayvanları için ilçemiz ge-
nelinde oluşturulan 250 adet besleme ve barınma 
noktamızdan mama dağıtımı, su dağıtımı ve temizliği 
günlük olarak personelimizce yapılmaktadır.

Merkezimiz tarafından 2018 yılı içerisinde 1.992 hay-
van aşılanmıştır. Merkezimizce tüm tedavileri yapılıp 
kimliklendirilen (küpeleme) 4.089 hayvan doğaya bı-
rakılmıştır.  

Merkezimiz her gün 10:00 – 12:00 ile 14:00 – 16:00 
arası ziyarete açıktır. 

1.546 1.570 1.596
1.379

2.910

3.331

4.089

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Toplanan Hayvan Sayıları Grafiği 

Yıllara Göre Toplanan Hayvan Sayıları Grafiği 
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Öğrencilerimize hayvan sevgisi kazandırmak için re-
habilitasyon merkezimize ziyaretler düzenlendi.

2018 yılı içerisinde hayvan ambulansı kurularak so-
kak hayvanlarına olan hizmetlerimiz geliştirilmiştir.

2018 yılı içerisinde veteriner hizmetleri servisimiz-
de kan tahlil cihazı, biogram cihazı, röntgen cihazi, 
yoğun bakım ünitesi gibi ekipmanların sayısı arttırıl-
mıştır. 

Belediyemiz Yaşam Beceri Atölyelerinde Görsel Sa-
natlar Kurslarına devam eden öğrencilerimiz tarafın-
dan hazırlanan renkli kuş yuvaları Hasbahçe parkı-
mızdaki ağaçlara asılmıştır.

Öğrencilerimizin Rehabilitasyon Merkezimizi Ziyareti

Öğrencilerimizin Renkli Kuş Yuvası Hazırlıkları
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2.5 Kurban Denetim Hizmetleri

Halkımızın Kurban Bayramlarını huzur içinde ge-
çirmeleri ve dini vecibelerini gönül rahatlığı içinde 
sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri amacı ile Be-
lediyemiz gerekli tedbirleri almaktadır. Bu amaçla 
ilçemizde kurban satışı ve kesimi için tahsis edilen 
yerlerde Veterinerlerimiz görev almaktadır. Kurban 
Bayramında satılan hayvanların kesim öncesi ve 
sonrası muayenelerinin yapılması Veteriner hekim-
lerimizce yapılmaktadır. Bu uygulama bayram süre-
since devam etmektedir.

Kesim sırası ve sonrasında da bölgemizdeki satış 
kesim yerlerinin dezenfeksiyon ve ilaçlamaları yapıl-
mıştır.

2.6 İlaçlama Hizmetleri

Halk sağlığı açısından çok önemli olan karasinek, 
sivrisinek, haşere ve kemirgen mücadelesine yöne-
lik ilaçlama uzman ekibimizin denetiminde yüklenici 
firma ile yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzce, her türlü vatandaş şikayeti değer-
lendirilmekte, tüm resmi okul ve kamu binalarındaki 
haşere ilaçlaması kemirgen mücadelesi ve dezen-
feksiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu müca-
delenin en önemli kısmı olan sivrisinek, larva üreme 
alanlarının (fosseptik, kullanılmayan kuyu, inşaat altı 

suları, ıslah edilmemiş dereler) azaltılması için çaba 
gösterilmekte, mevcut üreme kaynakları ise periyo-
dik olarak WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nun önerdi-
ği uygulama dozu göz önüne alınarak çevreye zarar 
vermeyecek larvasitlerle ilaçlanmaktadır.

Kentsel yerleşim alanları bir yanıyla insanların ya-
şam standartlarının yüksek olduğu yerler olmakla 
birlikte yoğun bir nüfusun bir arada yaşamasına bağ-
lı sorunları da içinde barındırmaktadır. Halk sağlığı 
açısından zararlı böcek ve kemirgenler ile insanlara 
hastalık bulaştıran (sivrisinek, karasinek, hamam-
böceği, vb.) vektörler bu zararlıların başında gel-
mektedir. Bölgemizde de sivrisinekler, karasinekler, 
hamam böcekleri, kemirgenlerde mücadele edilme-
si gereken hedef zararlılar arasında yer almaktadır. 
Bu zararlılarla mücadelede Dünya Sağlık Örgütünün 
(WHO) tavsiye ettiği ve T.C Sağlık Bakanlığınca ruh-
satlandırılmış ilaçlar kullanılmıştır.

Bu yöntem;

Biyolojik mücadele: Zararlı böcek ve kemirgen popü-
lasyonunu doğal düşmanı olan diğer canlılarla kont-
rol altına almak, kentsel yerleşim alanlarında uygu-
lanması oldukça zordur.

Kültürel mücadele: Halkın ve kuruluşların eğitimini 
içermektedir. Bu yolla halka çöplerin açıkta bırakıl-
maması, yiyeceklerin kapalı ortamlarda korunma-
sı, zararlıları cezbedecek ortam yaratılmaması için 
broşür, duyuru ve benzeri yollarla halkı bilgilendir-
mekteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp-
ler periyodik ve düzenli olarak toplanıp uzaklaştırıl-
maktadır. Pazar yerleri aynı gün temizlenmekte olup, 
akabinde ilaçlanmaktadır.

Fiziksel mücadele: Zararlı böcek ve kemirgenlerin 
üreme , barınma, beslenme yerlerinin ortadan kaldı-
rılmasına yönelik bireysel ve kurumsal önlemleri içe-
rir. İnşaatlarda biriken suların boşaltılması, derelerin 
ıslahı evlerde varil vb. suların sık sık boşaltılması, so-
kaklara çöp vb. organik atıkların atılmaması, yanında 
başta gıda işletmeleri olmak üzere zararlı girişine 
uygun yerlerin izolasyonunun ( pencerelere sinek 
teli, kapılara hava perdesi, elektrikli sinek yakalayıcı 
takılması vb.) sağlanması için gerekli uyarılar ve ta-
kipleri yapılmaktadır.

Hayvan Ambulanslarımız
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Kimyasal mücadele: En son başvurulacak yöntem 
olmaktadır. Kimyasal yöntem bir yandan kısa süre-
de sonuç almamızı sağlarken yanlış kullanımı duru-
munda çevreye ve hedef dışı canlılara zarar verebilir. 
Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlara insektisit 
(böcek öldürücü ilaç) ve rodentisit (kemirgen öldürü-
cü ilaç) denir. Farklı grup ve formülasyonda yüzlerce 
insektisit halk sağlığı alanında zararlı böcek kontro-
lünde kullanılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından önerilmekte olup, ülkemizde de Sağlık ve 
Tarım Bakanlığı tarafından bu amaçla kullanılmak 
üzere ruhsatlandırılmışlardır. Zararlıların yaşam dü-
zeylerine göre larvasit ve adultisit insektisitler vardır. 
Larvasitleri sivrisinek ve karasineklerin kurtçukları-
na karşı su birikintileri ve organik atıkların bulundu-
ğu yerlerde (çöpler, gübrelikler vb.) kullanmaktayız. 
Sivrisinek larvalarına karşı larvasit uygulama bölge-
mizde genellikle Mart ayının ikinci yarısında başla-
yıp, sivrisineklerin popülasyonunun azaldığı Ekim 
ayına kadar seçilen larvasitin özelliğine göre 7-13 
günden bir aya kadar aralıklarla düzenli olarak uy-
gulanmaktadır.

Karasinek larvalarına karşı larvasit olarak genellikle 
organik fosfat ve sentetik pyret hiroit grubu larvasit-
ler kullanılmaktadır. Bunları da karasineklerin ortaya 
çıktığı Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren Ekim 
ayına kadar 7-13 gün aralıklarla uygulamaktayız. Er-
gin karasinek ve sivrisinek mücadelesinde kullanılan 
adultisit insektisitler iki yöntemle kullanılmaktadır;

Kalıcı uygulama yöntemi: Motorlu motorsuz basınçlı 
pompalarla (sırtta taşınan yada araç üzerinde) sivri-
sinek ve karasineklerin dinlenme yerlerine püskürt-
me şeklinde uygulamaktayız. Uygulandıkları yüzeyde 
uzun süre kalması amaçlanır. Genellikle 30 gün ara-
larla uygulanır. Etkisi % 90-100.

Hacimsel uygulama: Bu uygulamada amaç karasinek 
ve sivrisineklerin havada en yoğun oldukları saatler-
de (20.00-24.00) uçkunlara karşı yapılan uygulama-
dır. Sıcak sisleme veya ULV (ultra low wolume; çok 
küçük hacimli uygulama) araçları ile uygulamaktayız. 
Bu uygulamada çoğunlukla sentetik pyrethioid gru-
bu ilaçlar kullanılmaktadır. Çevrede koku yaymayan 
ve leke bırakmayan toksititesi (zehirliliği sıfır olan) 
limpar yağ veya su ile karıştırılmış ilaç çok küçük 
damlacıklar halinde bir sis, duman bulutu şeklinde 
havaya verilir. Bu sis bulutu içinde kalan sinekler ilaç 
damlacıkları ile temas ederek ölürler. Bu uygulama-

da kullanılan ilaçlar bir, iki saat içinde parçalanarak 
kaybolur. Bu nedenle iki gün aralıklarla sinek yoğun-
luğuna göre tekrarlanabilir. 

Bölgemizde uçkun sivrisinek, karasinek mücade-
lesinde hacimsel uygulama Mayıs, Ekim arasında 
uygulanmaktadır. Etkisi % 80-95 düzeyinde olduğu 
görülmektedir. Kapalı alan, açık alan, larva ve dezen-
feksiyon mücadelesi olarak sürdürülen bu çalışma-
lar teknik olarak beş şekilde sürdürülmektedir. Açık 
alanda sıcak sisleme (termal sisleme) gün batımın-
dan sonra geç saatlere kadar yürütülmektedir.

Kağıthane’nin tüm cadde ve sokakları sezon boyu en 
az doksan kez olacak şekilde sıcak sisleme tekniğiy-
le ilaçlanır. Soğuk sisleme yine akşam ve gece saat-
lerinde yapılır. Aynı şekilde ilçenin tüm cadde ve so-
kakları belli program dahilinde sezon boyunca yine 
sıcak sisleme de olduğu gibi doksan kez ilaçlanır.

Pazar yerleri, inşaat çukurları kendiliğinden oluşmuş 
su birikintileri apartman altı suları, dere bölgeleri 
belli bir program çerçevesinde, sivrisinek, karasinek 
larvalarına karşı yıl boyu larvasit ilaçlamasına tabii 
tutulmaktadır.

Ayrıca pazar yerleri, belediyemize ait mutfak, yemek-
hane ve tuvaletler ile poliklinikler düzenli olarak ilaç-
lanıp, dezenfekte edilmektedir. Başta belediyemiz 
hizmet birimleri olmak üzere kamuya ait okullar ve 
ibadet yerleri gibi binalar ile mağdur durumda olan 
vatandaşların evleri, çöp evleri, terk edilmiş metruk 
binalar, karantina bölgelerinde yapılan her türlü ilaç-
lama ve dezenfeksiyon çalışmalarında her hangi bir 
ücret talep edilmemiştir. Yapılan bu ilaçlama çalış-
malarının neticesinde bölgemiz tamamen hijyenik 
duruma getirilmiştir.

Hamam böceği kontrolünde de kalıcı uygulama yön-
temi ile uzun süre kalıcı özelliğe sahip ve suda ıs-
lanabilir, toz, mikrokapsül formülasyonundaki insek-
tisitler kullanılmaktadır. Son yıllarda hamam böceği 
kontrolünde yemler, yapışkan tuzaklar ve jel formu-
lasyonu içeren ilaçlarda kullanılmaktadır. Müdürlü-
ğümüzde fare mücadelesi açısından gerek ev fare-
leri, gerekse lağım fareleriyle mücadele açısından 
bunların kaynağına yönelik çalışmalar önem kazan-
maktadır.

Bu açıdan pazar yerleri ve problemli sokak logarla-
rında mum blok ve pelet yemler kullanılmaktadır. Ka-
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palı alanlarda ise okul, hastane vb. resmi dairelerde 
çabuk etkili antikoagülan rodentisitler (kan pıhtılaş-
masını düşüren) kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda 
özellikle insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde 
çok dikkatli plan yapılıp zehirlerin konulacağı nokta-
lar önceden tespit edilip ilgili birim sorumlusunun da 
yardımıyla yapılmaktadır. Bu zehir ve ilaçların insan-
larla temasına kesinlikle mahal vermemeye dikkat 
edilmektedir. Uygulama yapılan yerde belli bir süre 
sonra, kalan ilaç ve zehirlerin kaldırılması bu açıdan 
önemlidir

3- GIDA GÜVENLİĞİ VE HALK SAĞ-
LIĞI KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERVİSİ 
ÇALIŞMALARI

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı 
Koordinatörlüğü Gıdanın hazır-
landığı, sevk ve servis edildiği 
noktalar, Gıdanın  hazırlandığı 
ve tüketildiği noktalar, Gıdanın 
depolandığı, yeniden ambalaj-
landığı  ve satışa sunulduğu nok-
talar, Çiğ süt toplama merkezleri 

ve süt ürünleri işleme noktaları, Kırmızı et ve kanatlı 
et kesimhaneleri ile parçalama ,üretim,  işleme ve 
paketleme tesisleri, nakil araçları ve depolandığı 
noktalar, Gıda, gıda katkı maddeleri, su ürünleri ve 
yem ile gıda ile temas eden ürünlerin üretim alanları, 
nakil araçları ve satış noktaları, Otellerde gıda / ye-
mek ürünlerini hazırlama, depolama ve servis nokta-
larında Faaliyet gösteren Gıda iş yerlerinin Hijyen ve 
Sanitasyon Muayenelerini uluslararası standartlarda 
izlenebilirliği olan TS EN İSO IEC 17020 muayene di-
siplini ile, ortak akıl ve müzakerelerle sık sık kendini 
test eden  ve doğrulayan çalışma metotları ve yetkin 
denetçileri ile tarafsız olarak gerçekleştirmektedir.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın teşvikleriy-
le 2013 yılında Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 
diğer birimlerden bağımsız olarak kurulan Gıda Gü-
venliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü, Dünya gene-
linde 71 ülkenin üye olup anlaşma imzaladığı, ILAC 
(Uluslarası Laboratuvar Test, Kalibrasyon ve Muaye-
ne Birliği)’a üye olan ulusal kurumumuz TÜRKAK ta-
rafından Hijyen ve Sanitasyon muayenesi konusunda 
akredite edilerek IS0 17020 belgesini alan ilk kamu 
kuruluşu oldu.

TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardı sayesinde ulu-
sal ve uluslar arası metotlarla laboratuar analizlerine 
dayalı muayeneler yapılarak, uygunsuz durumlara 
karşı kontrol mekanizmasının geliştirildiği, ayrıca 
iyi hijyen uygulamalarının muayenesi aşamalarında 
izlenebilirlik ve ölçülebilirlik sağlaması açısından 
Kağıthane Belediyesine kazandırdığı itibar ve pres-
tijin de yüksek olduğu belirtildi. Bu bağlamda diğer 
kamu kuruluşlarına da örnek teşkil eden Kağıthane 
Belediyesi, işletmelerin , gıda kalitesi ve temizlik ko-
nusunda kapsamlı ve bilimsel olarak somut analiz-
lerini ortaya koyarak, rastgele denetim ve sonuçları 
ortadan kaldırıp vatandaşların daha kaliteli hizmet 
almasını sağlamış oluyor. Böylece işletmelerin ürün 
gerçekleştirme aşamalarının tümü muayene edile-
rek, vatandaşa risk oluşturabilecek durumlar önce-
den tespit edilip önlem alınıyor. Ayrıca ISO 17020 bel-
gesi sayesinde, işletmelere verilen rapor uluslararası 
geçerliliğe de sahip oluyor.

350 Bilimsel Muayene

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde aralarında otel, ha-
vuz, su satış istasyonları, kasap, manav, fırın, pasta-
ne, balıkçı, restoran ve belediye sosyal tesislerinin de 
bulunduğu 537’e yakın işletmeye muayene yapıldı. 
Yapılan muayeneler kapsamında ise gıda işyerleri-
nin, ekipman ve personel hijyen muayenesi, ortam 
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havası hijyen muayenesi, risk analizleri, sıcaklık ve 
nem ölçümleri , yağlarda polar madde ölçümleri ve 
helal gıda kontrolleri gibi kapsamlı kontrollerden 
geçirildiği aktarıldı. Ayrıca gıda işletmelerinin per-
sonellerine hijyen, ekipman kullanımı, temizlik gibi 
konularda eğitimler de veriliyor.

3.1. Analiz Amaçlı Gıda ve Su Numune-
si Alma Hizmeti

Uzman ekiplerimiz tarafından Ulusal ve uluslararası 
Gıda Mevzuatı hüküm ve metotlarına göre gıda ve su 
numuneleri bulunduğu noktalardan alınarak isteni-
len gıda analizlerini yaptırmak üzere Bakanlık tara-
fından yetkilendirilmiş ve ISO 17025 akreditasyonu 
olan taşeron laboratuarımıza teslim edilir ve numu-
nelerin uygunluk değerlendirilmesi yaptırılır.

3.2. Personel ve Ekipman Hijyen Mua-
yenesi Hizmeti

Kullanılan ekipman, personel el ve önlüğünün etkin 
bir şekilde temizlendiğinin kontrolü için  ekipman, 
önlük ve el yüzeylerinden yüzey swap veya dip slides 
besiyerleri ile numune alınarak taşeron laboratua-
rımızda istenilen parametrelerin  analizleri yaptırıl-
maktadır.

3.3. Ortam Havası Hijyen Muayenesi 
Hizmetleri

Hava örnekleme cihazı kullanılarak ortam havasının 
laboratuar analizi ile mikrop yükünün referans de-
ğerlere göre uygunluk değerlendirmesi yapılmakta-
dır.

3.4. GMP(İyi Üretim Uygulamaları)
HACCP, PAS 220 Rehberliğinde Mua-
yene Hizmeti 

Uluslararası gıda güvenliği standartlarında ve ulusal 
gıda mevzuatı hükümlerinde belirtilen ön gereksinim 
koşulları ve iyi üretim uygulamaları rehberliğinde 
denetimler yapılarak detaylı raporlar hazırlanmakta-
dırdır.

3.5. Sıcaklık, Nem ve PH Ölçümleri

Muayene  ve kontrollerde özel ölçüm cihazları ile 
depo, dolap, oda sıcaklıkları ve gıda ph ‘sı ölçümleri 
yapılarak ulusal ve uluslar arası referans değerlere 
göre uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır.
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3.6. Yağlarda Polar Madde Ölçümleri

Kızartmalık yağlarda polar madde ölçümleri, özel  ci-
hazlar kullanılarak  ulusal ve uluslar arası referans 
değerlere göre uygunluk değerlendirmesi yapılmak-
tadır.

3.7. Hijyen Eğitimleri Hizmeti

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü  Top-
lum sağlığı açısından gıdaların kaynağından tüke-
ticiye ulaşana kadar geçirdiği her aşamada ”Hijyen 
ve Sanitasyon” üzerinde titizlikle durulması gereken 
koşulların başında gelmektedir.  Gıda Hijyeni, kişisel 
hijyen, işyeri hijyeni ve hijyenik gıda üretim aşama-
ları “gibi konulardan oluşan “ HİJYEN” konulu eğitim 
programları gerçekleştirilir. Koordinatörlüğümüz ta-
rafından söz konusu gıda satış yerlerinde mahalle 
bazlı rutin denetimler yapılmakta olup, eğitim prog-
ramlarımız çeşitlendirilerek devam etmektedir. 

4- İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ 
ÇALIŞMALARI

Kağıthane Belediyesi ve (BİT) Belediye İktisadi Te-
şekkülü olan (Kağıthane Turizm Personel İnşaat San.
Tic.A.Ş.)’nin 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 
getirmiş olduğu yükümlülükleri ile ilgili tüm çalışma-
lar Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı Güven-
liği Birimi tarafından yürütülmektedir.

4.1. Yıllık Çalışma Planı

Yıllık çalışma planı, yıl içerisinde gerçekleştirilen 
çalışmaların belirlenmesi, planlanması ve çalışma-
ların plana uygun şekilde aksatılmadan yürütülme-
si anlamında bir rehber doküman, bir nevi stratejik 
plan mahiyeti taşıması anlamında önemlidir. Gerek 
iş güvenliği uzmanı, gerek işyeri hekimi ve diğer 
sağlık personeli, gerek de İşveren/İşveren vekili yıllık 
çalışma planına uygun şekilde çalışmaları yürüttü-
ğünde işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları 
daha bilinçli,etkili ve verimli şekilde yürütülecek, bu 
da işletme yönetimi başta olmak üzere, işyerinin tüm 
birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği algısının yüksel-
mesini sağlayacaktır.

4.2. Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği  
Eğitimleri

6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışan-
larımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mes-
leki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş 
sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu 
alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güven-
li çalışmalarını sağlamaktır.

4.3. Risk Değerlendirmeleri

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehli-
kelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşme-
sine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kont-
rol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması 
gerekli çalışmalardır.

4.4. Acil Durum Eylem Planları

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapla-
rın patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda 
işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin 
neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tat-
bikatların yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmak-
tadır.
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4.6. Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma 
ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına 
yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili 
iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri ve işyeri ortamın-
da çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi 
için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri belli 
aralıklarla bu konuda akredite olmuş firmalara yap-
tırılmaktadır.

4.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Top-
lantıları

İş sağlığı güvenliği kurulu işyerinde, 6331 sayılı ka-
nun hükümleri gereğince 6 aydan fazla süren işlerde 
oluşturulması zorunludur. işverenin 50 ve daha fazla 
çalışanı veya ona bağlı çalışan işverenin 50 ve daha 
fazla çalışanı olduğu durumlarda daha fazla çalışanı 
olan tarafiş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.

4.8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığıyla Entegrasyonu Yapılacak 
Web Tabanlı İş Sağılığı ve Güvenliği 
Programı 

www.isg.kagithane.bel.tr alan adıyla Belediyemize 
özgü olarak geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği web 
tabanlı yazılım sistemi bilgi güvenliği gerekçesiyle 
sadece belediyemize ait server lerde kullanılır du-
rumdadır. Programın amacı tüm birimlerde en etkili 
şekilde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı tüm 
personelimizide içine katarak yürütmektir. Program, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü ile entegre olacak şekil-
de tasarlanmıştır.

4.5. Sağlık Gözetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Mad-
desine göre,

İşveren;  

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve 
güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine 
tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenele-
rinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle 
tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dö-
nüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen 
düzenli aralıklarla.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve 
itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli 
tutulur.
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4.9. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
Başvurularının İş Sağlığı ve Güvenliği 
Açısından Denetimlerinin Yapılması

İş güvenliği uzmanı ve zabıta personelimiz ile Ruh-
sat ve Denetim Müdürlüğü tarafından denetim ya-
pılması istenilen işyerlerine gidilerek iş sağlığı ve 
güvenliği kanunu kapsamında değerlendirme yapıp 
işyeri sahiplerine ilgili kanunun getirmiş olduğu ya-
sal yükümlülüklerle ilgili yol gösterici olarak hizmet 
vermek.

4.10. Bölge Esnaflarımıza Yönelik Ge-
zici İsg Mobil Sağlık Araçları İle Sağlık 
Muayenesi  Hizmetleri

Esnaflarımızın çalışanlarına belli aralıklarla yaptır-
mak zorunda olduğu sağlık muayenelerini, birimimi-
ze bağlı mobil sağlık araçlarımızla iş yerlerine gide-
rek yapmaktayız.

Gezici isg mobil sağlık araçlarında yapılan tıbbi tet-
kikler;

* Akciğer filmi (cr)

* Kan tahlilleri ve tam idrar testi

* İşitme testi (odyogram)

* Solunum fonksiyon testi (sft)

4.11. İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

Kağıthane Belediyesi  olarak benimsemiş olduğumuz 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde ya-
şadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

Kağıthane Belediyesine bağlı müdürlüklerin faaliyet 
gösterdikleri her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloga-
nı ile bu anlayışını ifade eder. 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek 
üzere, tüm çalışanlarımız kendi yetki sınırları içinde 
gerekeni yapmakla yükümlü olduklarının bilincinde-
dirler. 

En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanları-
mızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun 
olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

Müdürlüklerde ve alt birimlerinde çalışanların, alt 
yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan 
şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin 
etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına 
ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her 
türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu 
Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını 
sağlamayı,

* Müdürlüklerde ve alt birimlerinde; iş kazası ve mes-
lek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve ha-
reketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlen-
dirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan 
kaldırmayı,

* Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğit-
meyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine eriş-
melerini sağlamayı,

* Kağıthane Belediyesine hizmet veren alt yüklenici 
ve ziyaretçilerin de Kağıthane Belediyesinin koymuş 
olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uy-
malarını sağlamayı,

* Kağıthane Belediyesini  İSG uygulamaları açısın-
dan, örnek bir belediye haline getirmeyi,

* Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, 
gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugün-
den tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumu-
zu gözden geçirmeyi,

* Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG 
Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG po-
litikamız olarak taahhüt ederiz.
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Sivil Savunma Amirliğimiz, kurumumuzun savunma 
planını hazırlar. Sivil savunma malzeme ve tedarik 
temini mevcutların bakım ve korunmalarını takip 
ederek olası bir afet anında çalışır bir vaziyette ol-
masını sağlar. Binalarımızda arama ve kurtarma, ilk 
yardım, itfaiye servisleri kurarak ve kurulan servis-
lerin eğitimlerini vererek  olası bir afete karşı hazır 
olmaları sağlamaktadır. 

AFAD ile koordinasyon içinde faaliyetler yürütmek-
teyiz.

Afet yönetimi konusunda yapılacak çalışmalar Afeti 
Önleme, Afete Hazırlıklı Olma, Afete Etkin Müdahale 
ve İyileştirme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak-
tır.

Etkin bir afet yönetimi için afet durumlarının zama-
nında teşhisi, afet durumlarında takip edilecek usul-
lerin önceden tespiti ve bunların işler olarak muhafa-
zası ve afete müdahalenin gecikmeden uygulamaya 
konması esasına dayanır. Afet yönetimi, bir afet du-
rumunun teşhisinden başlayarak, gerekli yönlendi-
rici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve 
kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyet kombinas-
yonudur. 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu 53. Maddesi ‘’Belediye; yangın, sanayi 
kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 
veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin 
özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil du-
rum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum planlarının hazırlanmasında il ölçeğin-
deki diğer acil durum planlarıyla da koordinasyon 
sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek 
teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli ida-
relerin görüşleri alınır. 

Amirliğimiz, hazırlamış olduğu Sivil Savunma Planı 
doğrultusunda halkın eğitimine de önem vermekte-
dir. Bu kapsamda ilgili kurumlar ile ortak eğitim se-
minerleri düzenlemektedir.

İlçe, ilçe sınırları dışında yangın ve doğal afetler mey-
dana gelmesi durumunda bu bölgelere yardım ve 

destek sağlayabilir.’’  hükümleri ile verilen görevle-
rinin yürütülmesini, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş 
şartlarına göre plan yapılmaktadır. 

Afet sırasında ve afet sonrasında ilgileneceği afet 
konuları şunlardır;

a) Deprem, 

b) Sel baskını, 

c) Çığ düşmesi, toprak kayması veya kaya düşmesi, 

ç) Büyük ölçekteki kazalar (kara, hava, demiryolu ve 
deniz), 

d) Diğer meteorolojik afetler, 

e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar, 

f) Büyük yangınlar (bina, tesis ve orman yangınları), 

g) Nükleer ve kimyasal madde kazaları, 

ğ) Meteorolojik olaylar (tayfun, kasırga, tornado gibi), 

h) Salgın hastalıklar, 

ı) Nüfus hareketleri, 

i) Savaşlar. 

SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ
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1-FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

1.1. Eğitimler

1.1.1. Afete Hazır Çocuk Eğitimi

Kağıthane Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ile İlçe 
Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlü-
ğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği program kapsa-
mında 1.600 öğrenciye AFAD İl Müdürlüğü’nde Afet 
Eğitim Semineri verildi.

Bireylerin bir afet durumunda doğru adımları ata-
bilmesi, temelde can ve mal kaybını engellemek için 
doğru planlama yapılmasıyla mümkündür. Önceden 
yapılacak planlama ve hazırlık çalışmaları afetten 
en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır. Başta 
deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afet-
lere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve son-
rasında yapılacak doğru davranışları çocuklarımıza 
kazandırmak amacıyla bu programı gerçekleştirdik.

1.1.2. Deprem Simülasyonu Eğitimi

1 – 7 mart deprem haftası münasebetiyle AXİS AVM 
önünde yapmış olduğumuz Deprem Simülasyon 
eğitimi ile depremi yaşamadan önce afet bilincinin, 
deprem bilincinin toplumumuzda yaygınlaşmasını, 
“önlem alırsak zarar görmeyiz, hazır olursak afeti ön-
leriz” farkındalığı oluşturmayı amaçlayıp halkımızın 
ve ilçemiz sınırlarında bulunan okullarımızın katılım-
larını sağlayarak öğrencilerimizin deprem konusun-
da ki bilinçlerini arttırmayı hedeflemekteyiz.

Unutma! 
Önceden Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır.
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1.1.3. Yangın Söndürme Eğitimi

Belediyemiz personellerinden oluşan 136 kişilik 
ekibe yangından korunma ve tahliye eğitimleri al-
dırıldı. Yangın eğitimi;

– Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu mey-
dana gelebilecek yangınların önlenmesini,

– Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,

– Başlangıç halinde meydana gelen yangın olayla-
rında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,

– İşletmenin veya kurumun prestijinin korunmasını,

– Verim ve kalitenin artmasını,

– Personelin öz güveninin artırılmasını,

– Çalışanlara doğru ve etkili eğitim vermenin başa-
rısını sağlamıştır.

1.2.Tatbikatlar 

1.2.1. Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Sivil Savunma Amirliği olarak hazırladığımız senar-
yo gereği, Belediyemizin dış birimlerinde, Makine 
İkmal Araç Amirliği, Yol Bakım Şefliği, Temizlik İş-
leri Müdürlüğü ve Geri dönüşüm Tesisi, Çevre Ko-
ruma Müdürlüğü Şantiyesinde 110 İtfaiye Ekibinin 
Katılımı ile geniş çaplı bilgilendirici ve tatbik ediği 
yangından korunma ve tahliye tatbikatları gerçek-
leştirildi.

Tatbikat sırasında, yangın senaryosu gereği mah-
sur kalan personeller kurtarılarak ilk yardım müda-
haleleri yapıldı.
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1.3.Dökümantasyon

1.3.1. Afetlerle İlgili Afiş ve El Broşürleri

Birey, aile, toplum ve kurumların sorumluluk bilinci 
ile hareket etmesini ve olası bir afet durumunda 
daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacı ile ilçe-
mizde dağıtılmak üzere 20.000 adet “İlk 72 Saat” ve 
“Afetlerle Birlikte Yaşamak” konulu el broşürleri 
dağıtıldı.

1.3.2. Afet  Bilinçlendirme Afişleri

Afet ve acil durumlar konusunda hazır-
lanan “İlk 72 Saat” ve “Bilgilen Planla 
Hazırlan” afişleri; toplumda farkındalık 
oluşturmak, afetleri başa çıkılabilir bir 
olguya dönüştürmek ve yeterlilik bilin-
cinin toplumun tüm kesimine yerleşti-

rilmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak kamusal 
alanlara asılmıştır.
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1.3.3. Acil Durum Eylem Çalışmaları

Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin top-
yekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve 
azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl 
yapılacağını açıklayan “Acil Durum Eylem Çalışmala-
rı” kitapçığı hazırlanarak 10.000 adet olarak dağıtıl-
mıştır.

2.2. AFİS Konteynerlerin Kontrolü

Aylık olarak konteynerlerin periyodik bakımları ya-
pılmaktadır. Noksan olan teknik malzemeler tedarik 
edilmiş olup, tarihi geçmiş olan sağlık malzemeleri 
de imha edilerek yenilenmiştir. Ayrıca Belediyemiz 
personellerimize de AFİS konteynerlerin tanıtımı ya-
pılmıştır.

2.3. Deprem Parklarının Kontrolü

Belediyemiz tarafından afet durumlarında kullanıl-
mak üzere kendi elektriğini üretecek şekilde tasar-
lanmış olan deprem parklarının kontrolleri ve içinde-
ki kurtarma malzemelerinin bakımları yapılmaktadır.

2-KONTROL VE DENETİM

2.1. Yangın Hortumları ve Tüplerinin 
Kontrolü

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönet-
melik gereği belediyemize bağlı tüm binalar olası bir 
yangına karşı denetlenerek, düşük tehlike sınıfında 
her 500 m2’de, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfın-
da her 250 m² ‘de 1 adet olacak şekilde 6 kg’lık yan-
gın söndürme tüpü yerleştirilmiştir.

Bunun yanı sıra yangın anında su ile müdahale 
edilebilmesi amacıyla her 25 metre de bir Yangın 
Hortumu Dolabı yerleştirilmiştir.
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1- AYNİ YARDIMLAR

 1.1. Gıda Yardımı
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 1.7. Evsizlere Yapılan Yardımlar
    1.8.Yaşlı ve Kimsesizlere Yapılan Yardımlar

2- NAKDİ YARDIMLAR

 2.1. Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı

3- SOSYAL HİZMETLER

 3.1. Sünnet Organizasyonları
 3.2. Aşevi Hizmeti
 3.3. Sokak İftarları
 3.4. Taziye Ziyareti
 3.5. Taziye Yemeği
 3.6. Evde Bakım Maaşı Tespiti
 3.7. Aile Danışmanlık Birimi
 3.8. Danışmanlık Hizmeti
 3.9. Hamidiye Yaşlılar Evi
    3.10. Sosyal Koruma Masası

4. DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

 4.1. Gündüz Çocuk Bakım Evi
 4.2. Kadın Konuk Evi
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Ülkemiz, modern ve küresel şehirleşme hayatına 
uyum sağlama noktasında hızla ilerlemektedir. 2014 
te %54 olan şehirleşmenin 2050 yılında %66 olacağı 
öngörülmektedir. Tarım toplumundan sanayi toplu-
muna geçişle beraber değişen yaşam koşulları hem 
toplumun hem de bireylerin üzerinde farklılıklar 
meydana getirmektedir. Bu değişikliklerin farkında 
olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Kâğıthane 
ilçemizdeki komşularımıza yardım etmeye devam et-
mektedir. Sosyal alanlardaki yardımlarımızı ilçemiz-
deki ya da ilçemiz dışındaki diğer kamu kuruluşları 
ile koordine ederek gerçekleştirmekteyiz.

Yardımlarımız her yaştan bireyleri kapsamaktadır. 
Doğumdan ölüme hayatın her alanına yönelik çalış-

malar yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yar-
dımı, bebek giyiminden yaşlı giyimine kadar her yaş-
tan vatandaşlara giyim yardımı yapılmaktadır. Yaşlı 
ve engelli vatandaşlarımıza yönelik medikal ürünle-
rin yanı sıra toplum sağlığını korumaya yönelik da-
nışmanlık hizmetleri, evde bakım maaşı tespiti, yetim 
öksüzlere yönelik rehabilitasyon çalışmaları devam 
etmektedir. Ayrıca Kadın Sığınma Evi ve Yaşlı Yaşam 
Merkezimizde de vatandaşlarımıza hizmet verilmek-
tedir.

Bir ecdat mirası olan sosyal dayanışma ve yardımlaş-
manın bizlere verdiği manevi huzurun en büyük ka-
zanç olduğu inancıyla yolumuza devam etmekteyiz.

Yıllara Göre Gıda Yardım Grafiği1- AYNİ YARDIMLAR

1.1.Gıda Yardımı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze yapılan müra-
caatlar doğrultusunda, sosyal yardım tespit ekiple-
rimiz, vatandaşlarımızı adreslerinde ziyaret ederek 
tespit çalışmaları yapar. Tespiti yapılan dosyalar ko-
misyona girer ve komisyon kararınca ihtiyaç sahibi 
olduğu tespit edilen vatandaşlar daha önce belirle-
diğimiz ölçütler doğrultusunda derecelendirilir. Yar-
dım alacak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda 
yardımları evlerine götürülüp tutanakla teslim edilir.

1.2.Giyim Yardımı

Müdürlüğümüze başvurarak yardım talebinde bu-
lunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı giydirmek için 
kültür merkezimizdeki giyim mağazamıza davet edi-
yoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mont, ayakka-
bı, kazak, pantolon vb. giyim eşyaları, küçük çocukla-
ra oyuncak, okul öğrencilerine de kitap verilmektedir. 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafınca, faaliyet yılı 
içerisinde yapılan giyim yardımları ve yıllara göre ya-
pılan giyim yardımları tablo ve grafikler ile aşağıdaki 
gibidir.

1726 1650

3500

4500

6000

4400

6026

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gıda Yardımı Grafiği

Yardım Adedi

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Yıllara Göre Giyim Yardım Grafiği

Yıllara Göre Eşya Yardım Grafiği

1.3.Eşya Yardımı

İlçemizde İkamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 
içerisinde, gelir seviyesi çok düşük olan vatandaş-
larımıza, yeni evli çiftlerimize, yangın ya da sel gibi 
doğal afetler nedeni ile eşyaları zarar görmüş olan 
mağdur vatandaşlarımıza eşya yardımı yapmaktayız. 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce, faaliyet yılı içeri-
sinde yapılan eşya yardımları ve yıllara göre yapılan 
eşya yardımları tablo ve grafikler ile aşağıdaki gibidir.

Eşya Yardımı Tablosu 2018

Yardım Çeşidi Yardım Adedi

Çekyat 99

Halı 83

Soba 119

Elektrikli Soba 4

Battaniye 98

Uyku Seti 22

Toplam 425

Giyim Yardımı Tablosu 2018

Yardım Çeşidi Yardım Adedi

Aile Giyimi 2200

Ramazan Bayramı 1775

Kurban Bayramı 750

Sünnet Yardımı 550

Öğrenci Giyimi 6250

Toplam 11525

2100

4512
6105 6300 6900

9753
11550

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Giyim Yardımı Grafiği

Yardım Adedi
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Eşya Yardımı Grafiği

Yardım Adedi



184

1.6.Yetim Çalışması 

Kâğıthane Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü olarak Kâğıthane ilçesinde ikamet eden yetim ve 
öksüz aileler için sosyal çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Yetimlerin bizlere,  emanet olduğu bilinci ile ha-
reket ediyor bu ailelerimize tüm sosyal çalışmalarda 
öncelik veriyoruz.

Müdürlüğümüz, ilçemizdeki diğer kurum ve kuruluş-
lardan elde ettiği yetim aile bilgileri ile bir “Yetim Veri 
Tabanı” oluşturarak bunların bir havuzda toplanma-
sını sağlamıştır. Bu sayede sistemimize kayıt edilen 
toplam 300 yetim ailemize en kolay ve hızlı şekilde 
ulaşılarak ihtiyaçları tespit edilmektedir.

Yetim ailelerimize; düzenli olarak gıda yardımı, kışlık 
giyim yardımı, yazlık giyim yardımı ve eşya yardımı 
yapılmaktadır. Suriyeli ailelerimiz arasındaki Suriyeli 
yetimleri de sosyal yardım açısından aynı şekilde de-
ğerlendirmekteyiz.

Müdürlüğümüzce kayıt altına alınan 22 yaş altı yetim 
çocuğu sayısı 420 kişidir. 

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilçemiz-
de bulunan Şehit, Yetim ve Öksüz çocukların aileleri-
nin ekonomik, sosyal destek çalışması yapılmaktadır.

1.4.Sağlık Malzemesi Yardımları

İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza sos-
yal hayata daha iyi adapte olabilmeleri için tekerlekli 
sandalye yardımı yapmaktayız. Konusunda eğitim al-
mış personelimiz ile engelli vatandaşlarımız ziyaret 
edilerek gerekli yardım malzemesi verilmektedir. 

Aynı zamanda yatalak durumda olan ya da yeni ame-
liyat olmuş bir müddet evde özel bakıma ihtiyacı 
olan vatandaşlarımıza hasta yatağı, yatalak durumda 
olanlara vücut yarası olmaması için havalı yatak ve 
hasta bezi yardımları yapılmaktadır.

1.5.Okul Çantası ve Eğitim Seti  
Yardımı

Belediyemiz adına, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü-
müz her yıl yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında 
ilçemizde bulunan tüm okullar ile irtibata geçerek 
ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz başta olmak üzere okul 
çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapmaktadır. 
Bu kapsamda geçmiş yıllarda ve faaliyet döneminde 
yapmış olduğumuz yardımlar hakkındaki veri grafiği 
aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık Malzemesi Yardımı Tablosu 2018

Yardım Çeşidi Yardım Adedi

Tekerlekli Sandalye 78

Akülü Tekerlekli Sandalye 9

Hasta Yatağı 130

Hasta Bezi 80

Havalı Yatak 131

Toplam 428

Yıllara Göre Sağlık Malzemesi Yardım Grafiği

72 88
144

285
230

378
428

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sağlık Malzemesi Yardım Grafiği

Yardım Adedi

Yıllara Göre Çanta ve Eğitim Seti  
Yardım Grafiği
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1692
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Çanta ve Eğitim Seti Yardım Grafiği

Yardım Adedi
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1.7.Evsizlere Yapılan Yardımlar 

Kâğıthane Belediyesi olarak yardım talebi toplumun 
hangi kesiminden gelirse gelsin tüm imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Evsizler, sokakta yaşayanlar yar-
dım ettiğimiz bir başka dezavantajlı sosyal grup. Ge-
rek ailevi, gerek ekonomik gerekse ruhsal nedenlerle 
sokakta yaşayamaya başlayan, park, bahçe ve köprü 
altlarını mesken etmiş vatandaşlarımızın giyecek ve 
günlük yemek ihtiyacı karşılanmaktadır. Saç, sakal tı-
raşı ve banyo ihtiyacı giderilmektedir. 

Gerektiği takdirde evsiz vatandaşımızın sağlık prob-
lemleri ile yakından ilgilenip hastaneye yatış ve teda-
vi süreçleri takip edilmektedir.

1.8. Yaşlı ve Kimsesizlere Yapılan Yar-
dımlar

Bugünün gençlerinin yarının yaşlıları olacağı bilinci 
ile yaşlılarını el üstünde tutan bir medeniyetin ema-
netçileri olarak, yalnız yaşayan yaşlılarımızın her tür-
lü ihtiyaçlarını karşılama noktasında yaşlı ziyaretleri 
çalışması başlattık. Ziyaretler uzman psikolog, bele-
diye sosyal yardım işleri tespit ekipleri ve konuyla il-
gili gönüllü katılımcılarla gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz 65 yaş üstü yalnız yaşayan yaşlıları-
mıza ayni yardım, nakdi yardım, evde sağlık hizmeti, 
bakım, tamirat onarım gibi teknik hizmetler, ev te-
mizliği, kişisel bakım hizmeti (vücut temizliği, kuaför 
ihtiyacı), yemek hizmeti (aşevi), sosyal etkinlik ve ge-
zilere katılım sağlanması, psikolojik destek hizmeti, 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ulaştırılması 
doğrultusunda alanı içerisindeki kurum ve kuruluş-
lar ile yaşlı vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi 
görmektedir.

Yıllara Göre Üniversite Öğrencilerine Yapılan 
Eğitim Yardımı Grafiği

984
1089

1253 1318 1333
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1124

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımı Grafiği

Öğrenci Sayısı

3- SOSYAL HİZMETLER

3.1.Sünnet Organizasyonu

Kâğıthane’de yaşayan dar gelirli ve muhtaç ailelerin ço-
cuklarına yönelik geleneksel sünnet şöleninde her yıl 
ortalama 480’e yakın çocuk sünnet ettirilmiştir. Okulların 
kapanmasını müteakip başlayan sünnet organizasyonu 
ilçe halkına yapılan duyurularla kayıtlar alınmaktadır. Belli 
noktalardan velileri eşliğinde otobüslerle alınan çocuk-
larımız Kâğıthane Devlet Hastanesinde uzman doktorlar 
tarafından sünnet edilerek, ardından tekrar evlerine bıra-
kılmaktadır.

Sünnet programına katılan çocukların sünnet kıyafetleri 
ve sürpriz hediyeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından kendilerine takdim edilmektedir.

2- NAKDİ YARDIMLAR

2.1.Üniversite Öğrencilerine Eğitim 
Yardımı

İkametgâhı ilçemizde bulunup, il dışında 4 yıllık üniversi-
tede okuyan öğrencisi bulunan ailelere müdürlüğümüzce 
sosyal yardım yapılmaktadır. Faaliyet yılı içerisinde 1.246 
öğrenci için ailesine yardım yapılmıştır. 

Eski Hali Yeni Hali
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3.2. Aşevi Hizmeti

Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel 
örneklerinden biri olan aşevleridir. Belediyemize 
bağlı Aşevi, ilçemizdeki yoksul, yaşlı, engelli yüzler-
ce ilçe sakinine günlük iki öğün sıcak yemek ulaştır-
maktadır.

Belediyemize müracaat eden yardıma muhtaç vatan-
daşlarımız Aşevi Hizmetinden yararlanabilme nokta-
sında tespite tabi tutulur ve uygun bulunması halinde 
ihtiyaç sahibi hanelere haftanın 6 günü 2 öğün 3 çe-
şit sıcak yemek ve ekmek hizmeti günlük olarak ulaş-
tırılır. Ayrıca kahvaltılıklar verilmektedir.

2018 yılında; toplam 96.130 adet yemek verilmiştir.

3.3.Sokak İftarları

Kâğıthane Belediye Başkanlığı olarak her yıl olduğu 
gibi bu yılda Ramazan ayında Kâğıthane halkını iftar 
sofralarında buluşturduk. Ramazan ayı boyunca gün-
de ortalama 1.500 ile 2.000 vatandaşımız iftarlarını 
Kâğıthane Belediyesi tarafından hazırlanan sofralar-
da açtı. Belediyemiz tarafından komşuluk ilişkilerini 
pekiştirmek ve bu ayın bereketini iftar sofralarında 
birlikte paylaşmak için her gün ayrı bir mahallede, 
merkezi yerlerde kurulan iftar sofralarında binlerce 
vatandaşımız iftarlarını açmak için bir araya geldi. 
Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkesin davetli ol-
duğu iftar sofralarımız vatandaşlarımızdan büyük ilgi 
gördü.

Yıl içinde toplam 96.130 adet yemek 
verilmiştir.

Yıllara Göre Sünnet Organizasyonu Grafiği
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3.4.Taziye Ziyareti

Hayatın bir gerçeği olarak ölüm, her canlı için kaçınıl-
maz bir sondur. Müdürlüğümüz bu kapsamda vatan-
daşlarımıza son yolculuklarında, son görevini yerine 
getirmek adına vefat eden vatandaşlarımızın evlerine 
taziye için din görevlisi memuru göndererek önce 
merhum ya da merhume adına Kuran-ı Kerim okut-
makta daha sonra okunan Kuran-ı Kerim’i Belediye 
Başkanımızın taziyelerini sunarak hediye etmektedir. 
Aylara göre dağıtım grafiğimiz aşağıdaki gibidir.

3.5.Taziye Yemeği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Kâğıthane Belediyesi 
olarak, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, bu acı 
günlerinde kurum olarak yanlarında olmak bir neb-
zede olsa acılarını paylaşmak adına taziye ziyareti ve 
yemek ikramında bulunulmaktadır.

2018 yılı aylık taziye yemeği çizelgesi aşağıdaki gi-
bidir.

3.6.Evde Bakım Maaşı Tespiti

İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürütmüş 
olduğu evde bakım maaşı işlemleri, yoğun talepler-
den ötürü yavaş ilerlemektedir. İşlemlerin hızlandı-
rılması amacı ile ilçemizden yapılan başvurulara bu 
konuda eğitim almış personellerimizden oluşan bir 
ekip ile çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda 6 yıldır 
devam ettiğimiz bu hizmetimiz ile toplam 2.613 va-
tandaşımıza evde bakım maaşı bağlanması sağlan-
mıştır.

Taziye Ziyaretleri (Kuran-ı Kerim Dağıtım) Grafiği
Yıllara Göre Taziye Yemeği Yardım Grafiği

Aylara Göre Taziye Yemeği Yardım Tablosu

İkram Adedi
Vefat Eden 
Kişi Sayısı

Ocak 7990 100

Şubat 8730 108

Mart 9460 110

Nisan 9580 102

Mayıs 5780 69

Haziran 8520 87

Temmuz 8190 87

Ağustos 7290 81

Eylül 6140 70

Ekim 7460 84

Kasım 9660 113

Aralık 9250 104

Toplam 98.050 1.115
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98 100

Kuran-ı Kerim Dağıtım Grafiği

52330 58440

75990
84250

96510 99950 98050

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taziye Yemeği Yardım Grafiği

Yardım Adedi

Yıl içinde 59.214 vatandaşımız ile 
sofralarımızı paylaştık.
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3.7.Aile Danışma Birimi

Birimimiz, aile içi huzur ve paylaşımın artması, eşle-
rin ilişkilerini güçlendirerek etkin yollarla sorunları-
nı çözebilmeleri, ebeveynlerin ailenin mimarı olarak 
sağlıklı çocuk yetiştirebilme bece-rilerinin geliştiril-
mesi kısacası sağlıklı bireyler ve ailelerin oluşmasını 
hedeflemektedir. 

Belirlenen hedefler doğrultusunda evlilik öncesi, çift-
lere psikolojik destek adı altında evlilik öncesi eğitimi 
verilmektedir. Bunun yanı sıra ailelere, parçalanmış 
(tek ebeveynli) ailelere, engeli çocuğu olan ailelere, 
yaşlı bakımı veren ailelere, risk altındaki çocuklar ve 
ailelerine, alkol ve madde bağımlısı bireylerin ailele-
rine aile terapisi ve psikolojik destek hizmeti veril-
mektedir.

3.8.Danışmanlık Hizmeti

Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

eden vatandaşlarımız her türlü sıkıntı ve sorunlarını mü-

dürlüğümüzde rahatlıkla dile getirirler. Kadın, erkek, yaşlı, 

genç her kesimden vatandaşlarımız gerek kendilerine ge-

rek ailelerine gerekse çocuklarına dönük her türlü sorunu 

müdürlüğümüz aracılığı ile çözüme kavuşturulmaktadır.

Şiddet görmüş kadınlar, korunmaya muhtaç çocuklar, 

bağımlılar, hükümlüler, işsizler, özürlü ve özürlü yakınla-

rı; Kaymakamlık ve Valilikler, İl Sosyal Hizmetler, İl Sağlık 

Müdürlüğü, Zihinsel ve Bedensel Özürlüler Merkezleri, 

konuyla ilgilenen dernek ve vakıflar, Kadın ve Çocuk Sığın-

ma Evleri, Darülaceze, AMATEM ve Gençlik Merkezleri ve 

ilgili birimlere yönlendirilmekte, bu süreç içerisinde bele-

diyemizin tüm imkânlarından yararlanmakta ve durumla-

rı tarafımızdan takip edilmektedir. Kâğıthane Belediyesi, 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, talepte bulunan bağımlı 

ve bağımlı ailelerini, gerekli kurum kuruluşlarla bir araya 

getirerek, tedavi noktasında maddi manevi tüm imkânla-

rını kullanmaktadır. 

Patolojik Biriktirme hastalığına sahip olan vatandaşların 

çöp ev haline dönüştüğü yaşam alanları gerekli müdür-

lüklerle işbirliği yapılarak temizlenmesi noktasında ge-

rekli çalışmaları koordine etmektedir.

 Sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan va-

tandaşlarımızın öncelikli olarak evleri temizletilip eşya 

notasında da yardımları kendilerine ulaştırılmaktadır. 

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın evlerine taziye zi-

yaretlerinde bulunarak aileye cenaze yemeği desteği mu-

tat olarak yapılmaktadır.

Günlük ortalama 45 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. Yıllık ortalama 9000-10000 arası görüşme 

yapılmaktadır. Faaliyet yılı içerisinde toplam 10.973 adet 

kayıtlı işlem, 6972 tespit yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde 150 vatandaşımıza 
Evde Bakım Maaşı bağlanması 

sağlanmıştır.

Aile Danışma Birimi Tablosu

Aile Danışma Merkezine Yapılan 
Başvuru Sayısı

1219

Psikiyatrik Muayenede Yapılan 
Görüşme Sayısı

442

Wiscar Test ( Zeka Testi) Sayısı 49

223

648

480 500

612

150

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gıda Yardımı Grafiği

Kişi Sayısı
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3.9.Hamidiye Yaşlılar Evi

Ev dışında zaman geçiremeyen yaşlı yakınları için 
haftada bir gün merkezimizde bakım yardımı yapı-
larak vatandaşlarımızın kendilerine ve özel işlerine 
zaman ayırabilmesi hedeflenmektedir.

Yaşlı Yaşam Merkezinde; fiziksel, ruhsal, sosyal ve 
kültürel olarak kendilerini geliştirmek ve daha kaliteli 
zaman geçirmek isteyen yaşlılarımız için sosyal faali-
yetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerimiz aşağıdaki 
tabloda detaylıca anlatılmıştır. 

3.10.Sosyal Koruma Masası

Suriye’de krizin başladığı 2011 yılından bu yana mil-
yonlarca kişi yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda 
bırakılmış ve kendileri için emniyetli ülkelere sığın-
mak zorunda kalmışlardır. Ülkelerini terk etmek zo-
runda kalan mültecilerin misafir oldukları ülkemizde 
çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları için be-
lediyemiz, ilçemizde yaşayan Suriyeli mültecilerle 
iletişim halindedir.

İlk yıllarda barınma, beslenme, sağlık gibi konularda 
acil yardıma ihtiyaç duyulmuşken şimdi eğitim, huku-
ki koruma, psikolojik danışmanlık, sosyal uyum gibi 
konular gündeme gelmiştir.

Belediyemiz bu ihtiyaçları dikkate alarak bu yıl WALD 
(Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Vakfı) işbirliği 
ile “Sosyal Koruma Masası” kurmuştur. Bu merkezde; 
gıda, kıyafet vb.gibi yardımların yanında hukuki, psi-
kolojik danışmanlık, eğitim, sağlık ve çeşitli kültür ve 
sanat aktivitelerinden faydalanabilme imkanı sunul-
maktadır. 2018 yılının Temmuz ayında kurulan “Sosyal 
Koruma Masası” nda 4,5 aylık sürede 1011 mülteciye 
destek verilmiştir.

Yine merkezimizde; Kağıthane Belediyesi Mentörlük 
Aktivitesi, çocuklar için folklor kursu, çocuklarla ak-
ran zorbalığı etkinlikleri, sosyal uyum kapsamında 
kidzania etkinliği, kent konseyi bünyesinde gerçek-
leştirilen sağlık taraması, Kent Konseyi Kadın Mecli-
si Eğitimi, Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü Personel Eğitimi, Türkçe Dil kursları, Ka-
ğıthane Belediyesi Odak Grup çalışması yapılmıştır.

Ruhsatlandırma Çalışması

Ayrıca mültecilere ait işyerlerinin ruhsatsız ve ver-
gisiz olarak işletilmesi, yerel esnaf açısından haksız 
rekabet yarattığı, kayıtsız istihdamı arttırdığı, vergi 
kaybına neden olduğu ve belediyelerin bu işletme-
ler üzerinde kontrollerinin zorlaştığı ve bu durumlar 
neticesinde toplumsal gerginliğin arttığı tespit edil-
miştir.

Bu sebeple ilçemizdeki ruhsatsız çalışan mültecilere 
ait işyerleri teker teker tespit edilip ruhsatlandırılma-
sı sağlanmaktadır.

Hamidiye Yaşlı Yaşam Evi 2018 Yılı Yapılan
Faaliyetler

Aylar Kurs
Katı-
lımcı

Soh-
bet

Gezi Katı-
lımcısı

Ocak Kuran/Ebru Kursu 36 25 29

Şubat Kuran/Ebru Kursu 36 28 60

Mart Kuran/Ebru Kursu 36 29 19

Nisan Kuran/Ebru Kursu 36 31 20

Mayıs Kuran/Ebru Kursu 36 29 32

Haziran Kuran/Ebru Kursu 36 13 -

Temmuz Kuran/Ebru Kursu 36 9 -

Ağustos Kuran/Ebru Kursu 36 - -

Eylül Kuran/Ebru Kursu 36 29 -

Ekim Kuran/Ebru Kursu 36 40 43

Kasım Kuran/Ebru Kursu 36 34 -

Aralık Kuran/Ebru Kursu 36 - -

Toplam 432 267 203
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4- DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

4.1.Gündüz Çocuk Bakım Evi

Belediyemiz personelinin çocuklarına yönelik faa-
liyet gösteren kreşimizde 2 öğretmen ve 2 hizmetli 
personelle faaliyetler yürütülmektedir. 36-60 aylık 
çocukların kabul edildiği kreşimizde çocuklarımıza 
sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı 
ikramı yapılmaktadır. Kreşimizden 2018-2019 döne-
minde 15 çocuğumuz faydalanmaktadır.

2011 Yılından Bugüne Suriyeli Mültecilere 
Yardımı Tablosu

Yardım Çeşidi Adet

Aile Giyimi 7.000

Çanta - Kırtasiye 5.000

Gıda Yardımı 10.532

Toplam 22.532

4.2.Kadın Konuk Evi

Belediyemizin ilçemiz sınırları içinde açmış olduğu 
40 kişi kapasiteli kadın sığınma evi; şiddete uğra-
mış, evinden atılmış ya da kalacak yeri olmayan ka-
dın ve çocuklarına hizmet vermektedir. 

İşletilmesi Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tara-
fından yapılan Kadın Konuk Evinin her türlü ihtiyacı 
Belediyemiz tarafından müdürlüğümüz aracılığıyla 
karşılanmaktadır.

YIllara Göre Gündüz Çocuk Bakım Evi Grafiği

12 12

22 22 21

10

15

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gündüz Çocuk Bakım Evi Grafiği

Yararlanan Çocuk Sayısı
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Kâğıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yasal 
mevzuat çerçevesinde belediyemizin kaynaklarını 
kamu yararına spor hizmetleri alanlarında verimli, et-
kin kullanarak vatandaşların ortak menfaatlerine hiz-
met etmeye yönelik ilçemizde bulunan spor kulüpleri 
ile dayanışma içerisinde amatör spor kulüpleri ve 
lisanslı sporcuları desteklemektedir. İlçemizin ma-
hallelerine spor merkezleri açarak, spor hizmetlerini 
çeşitlendirerek, geliştirerek, yaygınlaştırarak, gençle-
rin ve çocuklarımızın milli ve manevi değerleri be-
nimsemiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip, çevreye 
duyarlı, yaşama becerilerini geliştirmiş ve spor kül-
türünü kazanmış bireyler olarak yetişmelerine katkı 
sağlamayı sürdürmek görevini yerine getirmektedir.      

Her geçen gün büyümekte olan Spor İşleri Müdür-
lüğümüz alanında uzman eğitmen kadrosu ve diğer 
tüm personeli ile belediyemizin Misyon ve Vizyonu 

doğrultusunda Kâğıthane halkına spor hizmetlerinde 
vatandaş odaklı, çağdaş ve şeffaf yönetim anlayışın-
da ise adaletli hizmette eşitlik gibi ilkeleri esas ala-
rak hizmet vermektedir.

Kâğıthane Belediyemizi spor alanında temsil edecek 
en iyi sporcularımızla farklı platformlarda başarıla-
rımızı göstermek adına 2017 yılında Belediye Baş-
kanımız Sayın Fazlı KILIÇ’ın desteğiyle kulüpleşme 
faaliyetlerine başlamış ve 2018 yılında Kâğıthane Be-
lediyesi Spor Kulübü’nü kurma çalışmasını tamamla-
dık 

Spor İşleri Müdürlüğü çalışanları olarak ortak sorum-
luluklarımızın bilincinde olup, Saygı değer Belediye 
Başkanımız Fazlı KILIÇ’ın ‘’üçüncü güvenli alanlar’’ 
sloganıyla nitelendirdiği spor tesislerimizde sağlık-
lı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde spor faaliyetlerini 
sürdürmekteyiz.

1- SPORTİF FAALİYETLERİMİZ

1.1.Yaz Dönemi Spor Okulları

Sağlıklı toplum ve bireylerin oluşması hedefiyle 
yeni projeler ve aktiviteler düzenleyerek sporun 
tabana yayılması, çocukların kötü alışkanlıklardan 
uzak ve yaz tatilini spor yaparak verimli geçirebil-
meleri amacıyla müdürlüğümüzce 4-16 yaş arası 
çocuklara yönelik yaz spor okulları düzenlenmiştir.

2017 – 2018 yılı Eğitim - Öğretim döneminin tamam-
lanması ile başlayan yaz tatili sürecinde yerel yöne-
timler arasında bir ilke imza atarak öğrencilerin yaz 
tatillerini verimli ve aktif geçirebilmeleri için her yıl 
düzenlenen yaz dönemi spor okulları 2018 yılında 
da düzenlenmiştir. 

Yaz dönemi spor okullarına katılan tüm çocukla-
rın spor kıyafetleri önceki yıllarda olduğu gibi 2018 
yılında da müdürlüğümüzce ücretsiz karşılanmış 
olup, 24 branşta 13.559 çocuğa uzman eğitmenler 
gözetiminde hizmet verilmiştir.

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da 
Yaz Spor Okullarıyla Çocuklara Spor 

Sevgisini aşıladık.

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2.Kış Dönemi Spor Okulları

Müdürlüğümüzce, branşlarında bilgi birikimine sa-
hip, tecrübeli ve kariyer sahibi spor eğitmenlerinin 
ve antrenörlerin görev aldığı kış dönemi spor okulla-
rımıza 4-16 yaş arası  çocukların  sportif etkinliklere 
katılmaları sağlanmıştır. Açmış olduğumuz bu okullar 
kapsamında çocukların “fiziksel, ruhsal ve düşünsel 
gelişimlerine katkıda bulunmak, arkadaşlığı, dost-
luğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini 
sağlayıp, topluma kişilik sahibi, sağlıklı dinamik genç 
insanlar olmaları ve sportif anlamda ilgi ve yetenek-
lerini ortaya çıkararak kendi alanlarında geleceğin 
şampiyon ve rekortmenleri arasına katılmaları he-
deflenmektedir. 

Kış spor okulları 09 Ekim 2018 tarihinde başlamış ve 
halen devam etmektedir. Kış spor okulları 2019 yılı 
Mayıs ayının son haftasına kadar devam edecektir.

Kış Dönemi Spor Okulları’nda 22 
branşta 9.667 çocuğa spor eğitimi 

verilmiştir

Kış dönemi spor okulu

Kış dönemi spor okulu

Yaz Dönemi Spor Okulları Tablosu

S.
No

Branşlar Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

Toplam

1 Atletizm 11 14 25

2 Badminton 6 8 14

3 Basketbol 400 745 1145

4 Basketbol Engelli 19 15 34

5 Buz Pateni 90 83 173

6 Cimnastik 782 611 1393

7 Cimnastik Engelli 5 3 8

8 Futsal 0 20 20

9 Futbol 0 913 913

10 Futbol Engelli 0 4 4

11 Mini Golf 30 69 99

12 Güreş 0 104 104

13 Hentbol 5 5 10

14 Karate 184 160 344

15 Masa Tenisi 176 149 325

16 Okçuluk 206 245 451

17 Santranç 145 255 400

18 Taekwondo 211 213 424

19 Tenis 75 42 117

20 Voleybol 247 148 395

21 Yüzme 3744 2175 5919

22 Yüzme Engelli 100 86 186

23 Boks 60 155 215

24 Oryantiring 5 6 11

Yüzme (Sivil 
Toplum Kuruluşları 
Dernek, Kurs vs.)

175 655 830

Genel Toplam 6676 6883 13559

Yaz Dönemi Spor Okulları’nda 24 
branşta Toplam 13.559 çocuğa spor 

eğitimi verilmiştir
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Kış Dönemi Spor Okulları Tablosu

S.
No

Branşlar
Kız 
Çocuk

Erkek 
Çocuk

Toplam

1 Badminton 0 0 0

2 Basketbol 205 210 415

3 Basketbol  Engelli 12 12 24

4 Bisiklet Engelli 92 165 257

5 Voleybol 81 38 119

6 Buz Pateni 16 20 36

7 Cimnastik 528 490 1018

8 Cimnastik Engelli 0 0 0

9 Karate 78 72 150

10 Futsal 0 26 26

11 Futbol 0 149 149

12 Futbol  Engelli 0 0 0

13 Taekwondo 74 69 143

14 Güreş 0 62 62

15 Hentbol 0 0 0

16 Tenis 30 17 47

17 Masa Tenisi 45 69 114

18 Mini Golf 0 0 0

19 Okçuluk 91 100 191

20 Santranç 185 165 350

21 Yüzme 3270 2410 5680

22 Yüzme Engelli 57 77 134

Yüzme (Stk. Dernek, 
Kurs vs.)

350 402 752

Genel Toplam 5.114 4.553 9.667

1.3. İlçe Okullarımızda Okçuluk Eğitimi

‘’Kağıthane’de ok atmayan kimse kalmasın’’ sloganıy-
la 2016 yılında yola çıktığımız Ata sporumuz okçu-
luk eğitiminde 2018 yılı içerisinde 12 okulda 9.174 
öğrenciye okçuluk eğitimi verildi. Okullarda verilen 
okçuluk eğitimi 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim döne-
mi sona erene kadar devam edecektir. 

İlçemizdeki bütün okullarda sırasıyla verilecek der-
sler neticesinde uygun görülen ve okçuluk yapmaya 
müsait çocuklar yine eğitmenlerimiz tarafından be-
lirlenerek okçuluk sporuna yönlendirilecekler. 

Ata Sporumuz Okçuluk

Hasbahçe okçuluk eğitimi

Yahya kemal spor kompleksi okçuluk branşı

Müdürlüğümüzün desteğiyle daha profesyonel bir 
eğitim alarak ileride ilçemizi ülkemizde, ülkemizi ise 
yurt dışında temsil edebilecek önemli sporcular olar-
ak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

İlçemizdeki bütün okullarda sırasıyla verilecek der-
sler neticesinde uygun görülen ve okçuluk yapmaya 
müsait çocuklar yine eğitmenlerimiz tarafından be-
lirlenerek okçuluk sporuna yönlendirilecekler. 

Müdürlüğümüzün desteğiyle daha profesyonel bir 
eğitim alarak ileride ilçemizi ülkemizde, ülkemizi ise 
yurt dışında temsil edebilecek önemli sporcular olar-
ak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik 
Faaliyet Grafiği

1.4. Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik 
Sporlar

Yaz dönemi ve kış dönemi spor okulları ile birlikte 
ilçemizdeki engelli ve sosyal dışlanma riski altında 
olan öğrenci ve gençlere yönelik önceki yıllarda old-
uğu gibi 2018 yılında sportif aktiviteler oluşturulmuş 
olup, 5 branşta 714 engelli öğrencimize hizmet ver-
ilmiştir.

2018 Yılında Engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan 
sportif aktivitelerin faaliyet tablosu aşağıdaki gibidir.

Okullarda Okçuluk Eğitimi Tablosu

S. 
No

Okullar
Kız 
Öğrenci

Erkek 
Öğrenci

Toplam

1
Ali Fuat Cebesoy 
Ortasokulu

450 501 951

2 Atatürk Ortaokulu 319 300 619

3
Cemil Meriç 
Ortaokulu

422 500 922

4
Cengizhan 
Ortaokulu

607 660 1267

5
Cevdet 
Şamikoğlu 
Ortaokulu

409 480 889

6
Çeliktepe 
Ortaokulu

202 350 552

7
Gültepe İmam. 
Ortaokulu

300 307 607

8
Hacı Ethem 
Üktem Ortaokulu

350 450 800

9
Hamidiye İmam 
Hatip Ortaokulu

496 700 1.196

10
Harmantepe 
Ortaokulu

180 350 530

11
Hamidiye 
Ortaokulu

98 113 211

12
Hasbahçe 
Ortaokulu

300 330 630

Genel Toplam 4.133 5.041 9.174

41

92

14 0

145

292

45

165

0 8

204

422

Basketbol Bisiklet Cimnastik Futbol Yüzme Toplam

Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Faaliyet Grafiği

Kız Çocuk Erkek Çocuk

Engelleri Sporla Aşıyoruz
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1.5. Yüzme Havuzu

Kağıthane’de yüzme kültürünün oluşmasına öncelik veren, 

sağlıklı yaşam ve yüzme sporunu yaşam tarzına dönüş-

türmek için ilçemizde yaşayan herkese yüzme sporunu, 

bilimsel metotlarla öğretiyoruz.

Belediyemizin ilçemize kazandırdığı en önemli yatırım-

lardan biri olan Yahya Kemal Spor Kompleksinin yanı sıra 

Hamidiye Mahallesi Spor kompleksinde yüzme eğitimi 

hizmeti vermektedir. 

Yahya Kemal Spor Kompleksi ve Hamidiye Mahallesi Ha-

midiye Mahallesi Spor Kompleksi yüzme havuzlarımızda 

ilçe halkımıza yüzme sporunu bilimsel metotlarla alanında 

uzman eğiticilerle öğretmekteyiz. Yetişkin ve çocuklara 

yüzme kültürünü kazandırarak sevdirmekteyiz. Çocukla-

rın ilerde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yüzme 

sporu dallarında tüm müsabakalarda ilçemizi, ülkemizi en 

iyi şekilde temsil edecek sporcuların ilk eğitimlerine katkı 

sağlamaktayız. 

Bunların yanı sıra omurilik (Skolyoz) hastaları ve engelli 

vatandaşlarımıza fiziksel tedavi (kinetoterapi) ile tedavisi 

mümkün olan rahatsızlıkların, giderilmesine katkı sağla-

maktayız. 

Müdürlüğümüz tarafından rutin bir şekilde günde 4 kez 

denetlenen yüzme havuzu ve çevresinin temizlik ve genel 

bakımları zamanında aksatılmadan alanında uzman teknik 

personellerimizce yapılmaktadır. 

2018 yılında 33.134 vatandaşımıza 
sağlıklı, ücretsiz yüzme hizmet 

verilmiştir.

Spor kompleksi yüzme havuzu

Yüzme Havuzu Faaliyetleri Tablosu (Yahyakemal)

Seans Adı Seans Kontenjan Katılımcı

Kız Çocuk 59 60 3.716

Erkek Çocuk 59 60 3.648

Bayan 
Yetişkin

43 60 3.479

Bay Yetişkin 43 60 2.610

Bayan Engelli 12 60 103

Bay Engelli 12 60 127

Bayan Serbest 12 60 836

Bay Serbest 12 60 915

Kamu Bayan 2 40 48

Kamu Bay 2 40 57

Grup (Stk, 
Dernek, Kurs, 
vs.)

 -  - 1.255

Toplam 16.794

Yüzme Havuzu Faaliyetleri Tablosu (Hamidiye)

Seans Adı Seans Kontenjan Katılımcı

Kız Çocuk 59 60 3.754

Erkek Çocuk 59 60 3.675

Bayan 
Yetişkin

47 60 3.536

Bay Yetişkin 47 60 3.140

Bayan Engelli 12 60 43

Bay Engelli 12 60 54

Bayan Serbest 12 60 991

Bay Serbest 12 60 820

Grup (Stk, 
Dernek, Kurs, 
vs.)

 -  - 327

Toplam 16.340



197

1.6. Spor Tesisleri (Halı Sahalar)

Müdürlüğümüze ait spor tesislerinden istifade et-
mek isteyen amatör spor kulüpleri, dernekler, üniver-
siteler, okullar, özel eğitim kurumlarının yazılı talep-
leri müdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup, saha 
programları doğrultusunda tahsis edilmekte olup, 
futbol sahalarımızda hafta içi ve hafta sonu Türkiye 
Futbol Federasyonunun Amatör lig müsabakaları da 
oynanmaktadır. 

Ayrıca yıl içerisinde müdürlüğümüz tarafından plan-
lamalar yapılarak sportif faaliyetler düzenlenmekte-
dir. 

Tesislerimizde yıl içerisinde 13.071 
kişiye tamamen ücretsiz hizmet 

verilmiştir

İstifade 
Eden

Sayısı
Kişi 
Sayısı

Açıklamalar

1
Amatör Spor 
Kulüpleri

30 6.000

Spor tesislerimizden 2018 yılında 
ilçemizde faaliyet gösteren 30 amatör 
futbol kulübünün 6000 lisanslı sporcusu 
istifade etmiştir. 

2 Dernekler  - 17.000

2018 yılında ilçe dışında faaliyet 
gösteren kuluplerin sporcuları 
tesislerimizden futbol müsabakası  ( 
amatör lig müsabakaları ), antrenman 
ve çeşitli aktiviteler nedeni ile 
yararlanmıştır.

3
Dostluk 
Turnuvaları

10 2400

Çeşitli il, ilçe ve köy takımlarının 
düzenlemiş oldukları turvunalarda 
Müdürlüğümüz tarafından tahsisi edilen 
spor tesislerimizden 2018 yılında 2400 
vatandaşımız yararlanmıştır.

4
İlçe Spor 
Şenlikleri

5 1.775

2018 yılında Müdürlüğümüz tarafından 
15 Temmuz Şehitleri futbol turnuvası, 
Gençlik kolları turnuvası, Mehmet 
Akif Ersoy Esnaflar futboll turnuvası 
Juniorcap ve Haftalık dostluk futbol 
maçları düzenlenmiştir. 

5 Üniversiteler  - 1.286
Masa Tenisi, Voleybol, Mendil Kapmaca  
Santranç turnuvaları  Vs. yapıldı

6 Okullar 17 510
İlçemizdeki 17 okula talepleri 
doğrultusunda tesislerimiz tahsis 
edilmiştir.

7
Özel Eğitim 
Kurumları

 - 1.100

İlçemizde faaliyet gösteren  özel 
eğitim kurumlarının yazılı talepleri 
doğrultusunda tesislerimizden istifade 
etmeleri sağlanmıştır.

Genel Toplam 30.071

Spor Tesislerimizin Faaliyet Tablosu

Haftalık Dostluk Turnuvaları

Haftalık Dostluk Turnuvaları
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1.7. Geleneksel Sporlar

Müdürlüğümüz tarafından geleneksel sporların ya-
şatılması ve desteklenmesi amacıyla her yıl çeşitli 
spor dallarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa 
müsabakalar düzenlemektedir.

İlçemizi sporun merkezi haline getiren müdürlüğü-
müz her yıl olduğu gibi 2018 yılında da ortak projeler 
düzenleyerek öğrencilere sosyal olmayı, paylaşmayı 
ve birlikte hareket etmeyi öğreterek gelecekte aktif 
hayatta daha başarılı olabilmeleri amacıyla yürüttü-
ğü geleneksel sporları yaşatarak ve destekleyerek 
yüzlerce öğrenciye zihinsel ve bedensel anlamda 
fayda sağladı. 

Yahya Kemal Spor Kompleksinde düzenlenen gele-
neksel sporları yaşatma ve destekleme müsabaka-
larına ilçemizdeki okulların katılımıyla “Oryantiring, 
Junior Cup, Futsal, Taekwondo Kuşak sınavı, Mendil 
Kapmaca, Fiziksel Etkinlik Yarışması, Mas Güreşi, 
Seksek, Yakan Topu” gibi sportif faaliyetler binlerce 
sporcunun katılımı ile tamamlanmıştır.

Ayrıca eski milli güreşçimiz Fevzi Şeker anısına her 
yıl gerçekleştirdiğimiz “Türk Dünyası Fevzi Şeker 
Güreş Turnuvası” geleneksel sporların yaşatılması ve 
desteklenmesi kapsamında müdürlüğümüzce yapıl-
maktadır.

1.7.1 Türk Dünyası Fevzi Şeker Güreş Turnu-
vası  

Eski Milli Güreşçimiz Fevzi Şeker anısına her yıl 
gerçekleştirdiğimiz Fevzi şeker Güreş Turnuvasının 
14.sü ülkemizle birlikte toplam 8 farklı ülke sporcu-
larının katılımıyla Yahya Kemal Spor Kompleksinde 
yapıldı.

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında’ da ata sporu şam-
piyonumuz rahmetli milli sporcumuz Fevzi Şeker’in 
adını yaşatmanın ve 300 milyonluk Türk dünyası 
arasında dostluğu pekiştirmenin ve kaynaştırmanın 
mutluluğunu yaşadık.

Geleneksel Türk Dünyası Fevzi Şeker Güreş Turnuvası

1.7.2 Junior Cup Minikler Futbol Turnuvası

Müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenlenerek ge-
leneksel hale gelen Junior Cup Minikler Futbol Tur-
nuvasının 3.sü 2018 yılında Yahya Kemal Spor Tesis-
leri Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz koordinesinde 22-25 ocak tarihleri 
arasında gerçekleştirilen turnuvaya yaşları 8-12 ar-
asında değişen sporcuların yer aldığı 16 takımın 
katılımıyla 15’er dakikalık 2 devre şeklinde oynandı.

Sabah saatlerinde başlayarak gün boyunca devam 
eden Minikler junior Cup Futbol Turnuvasında Hürri-
yet Gücü Spor – İstanbul Bayburt Spor’u 5-0 yenerek 
Şampiyon oldu.

Junior Cup Minikler Futbol Turnuvası
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1.7.3 Taekwondo Kuşak Sınavı

Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar net-
icesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcu-
ların kuşak töreni 27 Şubat 2018 de Yahya Kemal Spor 
Kompleksi kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklar sınav kap-
samında belli gruplar halinde jürinin karşısına gelen 
çocuklara, temel teknik bilgiler, kemer derecelerine 
göre pooemsea bilgileri ve Taekwondo hakkında teor-
ik sorular soruldu.

Sorulara doğru cevap veren çocuklar daha sonra jüri 
karşısında yeteneklerini sergilediler. Birçok zorlu 
gösteriye imza atan çocuklar (öğrenciler) hem bi-
reysel olarak hem de grup halinde çeşitli muhteşem 
görsel şovlar gerçekleştirdiler. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, kuşak 
atlamaya hak kazanan öğrenciler Taekwondo yemini 
ederek profesyonel sporculuğa ilk adımı attı.

1.8. İlçe Spor Şenlikleri

2018 yılı içerisinde farklı tarihlerde müdürlüğümüz, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

İlçe Spor Şenlikleri kapsamında yakar top, masa teni-
si, basketbol, voleybol, santranç, mendil kapmaca, 
mangala, seksek, futsal, okçuluk, oryantiring, capoei-
ra, Bo-ce dağ bisikleti, Engelli survivor, Masa futbolu 
langırt, Yüzme yarışmaları ve çocuk oyunları düzen-
lenerek binlerce öğrencinin katılımıyla tam bir festi-
val havasında geçti. 

İlçe Spor Şenlikleri Yahya Kemal Spor Kompleksi ve 
diğer spor tesislerimizde gerçekleştirildi.

İlçe spor şenlikleriyle öğrenciler kendini 
geliştiriyor,  öz güven kazanıyor
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1.9. Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve 
Nakdi Yardımlar

Müdürlüğümüz tarafından İlçemizdeki Amatör 
Spor Kulüplerinin malzeme sıkıntılarını gidermek, 
kulüplere destek olmak ve gençleri spora teşvik et-
mek amacıyla her yıl düzenli olarak spor malzemeleri 
ve nakdi (para) yardımı yapılmaktadır.

2018 yılında ilçemizde bulunan futbol ve mücadele 
spor kulüpleri olmak üzere toplamda 60 spor 
kulübüne spor malzemesi desteği sağlanmıştır.

Futbol ve mücadele sporlarında 49 spor kulübü, 18 
Antrenör ve 152 sporcuya ödül yönetmeliğine isti-
naden toplamda 589.200,00 TL nakdi  (para) ödülü 
yardımı yapıldı.

Ayrıca 2018 yılında ilçe genelindeki 20 okula spor 
malzemesi dağıtan müdürlüğümüz her yıl olduğu gibi 
okullara önemli bir destekte daha bulundu.

Sporun ve sporcunun desteklenmesi için temin 
edilen Forma, Antrenman Çanağı, Antrenman Yeleği, 
Basketbol Topu, Voleybol Topu, Futbol Topu ve Ço-
rap gibi spor malzemeleri destek paketleri Belediye 
Başkanımız, Başkan Yardımcıları ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürü’nün katılımlarıyla Yahya Kemal Spor Kompl-
eksinde gerçekleştirilen törenle okullara takdim edil-
di.

1.10. Kadınlara Özel Spor Salonu 
(Şirintepe)

Spor İşleri Müdürlüğümüz Şirintepe mahallemizde 
2015 yılında açmış olduğu spor merkezi ile kadın-
lara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak, kendilerini 
güvende hissedebilecekleri bir ortam oluşturmuştur.

İlçemizde 18 yaş üstü Kağıthane’ li kadınlara ayrı-
calıklarının olduğunu hissettirmek ve alternatif bir 
aktivite kazanmalarını sağlamak için kadın eğitmen-
ler eşliğinde sadece kadınlara hizmet veren Şirin-
tepe Spor Merkezi ücretsiz hizmet vermeye devam 
etmektedir.

2018 yılında 60 spor kulübüne 
spor malzemesi, 49 spor kulübüne 

589.200,00 TL para yardımı yapılmıştır

2018 yılında Şirintepe spor merkezinde 
742 vatandaşımıza hizmet verilmiştir

Spor kulüplerine malzeme yardımı Şirintepe spor merkezi

Yıllara Göre Nakdi Yardım Grafiği

600.000,00  

552.250,00  
557.000,00  

589.200,00

2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Nakdi Yardım Grafiği
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1.11. Spor Komplekslerimiz

Müdürlüğümüz uhdesinde faaliyet gösteren Yahya 
Kemal Spor Kompleksi Fitness salonunda  ve Hamidi-
ye Mahallesi Spor Kompleksi içerisinde Fitness, Step 
ve Aerobik salonlarında vatandaşlarımıza ücretsiz 
olarak hizmet vermeye  başlamıştır.

Yahya Kemal Spor Kompleksi ve Hamidiye Spor Kom-
pleksi 2018 yılı Fitness, Step ve Aerobik katılımcı 
tabloları aşağıdaki gibidir.

2018 yılında tüm tesislerimizde toplam 
108.219 kişiye tamamen ücretsiz hizmet 

verilmiştir

Spor Kompleksleri Faaliyet Tablosu

Yıllara Göre Şirintepe Spor Merkezi 
Faaliyet Grafiği

S.
No

Spor Salonu Bay Bayan Toplam

1

Yahya 
Kemal Spor 
Kompleksi 
(Fitness)

1554 3095 4649

2

Hamidye 
Spor 
Kompleksi 
(Fitness)

1662 3265 4927

3

Hamidiye 
Spor 
Kompleksi 
(Step, 
Aerobik)

 - 310 310

Genel Toplam 9.886

1.500
1.589

1.710

742

2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Şirintepe Spor Merkezi Faaliyet Grafiği
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2018 YILI FAALİYETLERİ VE KATILIMCI SAYISI

Yüzme 
Havuzla-
rı  Yahya 
Kemal ve 
Hamidiye

Fitness 
salonu 
Yahya 

Kemal ve 
Hamidiye

Yaz Spor 
Okulları

Spor 
Okulları

Şirintepe 
Spor 

Merkezi

İlçe Spor 
Şenlikleri

Okullarda 
Okçuluk

33.134 9.886 13.559 9.667 742 1.272 9.174

Tesislerden 
Faydalanan Kişi 

Sayısı

Engelli 
Sayısı

İlçe Dışı Amatör 
Kulüp

13.071 714 17.000

GENEL TOPLAM 108.219



203

1- STRATEJİ GELİŞTİRME SERVİSİ 

 1.1. Strateji Servisi
  1.1.1 Stratejik Planlama 
  1.1.2 Performans Programı 
  1.1.3 Performans Takibi
  1.1.4 İdari Faaliyet Raporu
  1.1.5 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışmaları

 1.2. AB Ofisi 

2- GELİRLER SERVİSİ 

 2.1 Emlak Tahakkuk Çalışmaları
 2.2 Tahsilat Çalışmaları
 2.3 İcra Takip Çalışmaları



204

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara ilişkin Esaslar doğrultusun-
da faaliyetlerini yürütmektedir.

2007 yılında kurulan müdürlüğümüz  1 müdür 29 memur, 4 işçi ve 13 şirket personeli olmak üzere toplam 47 
personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz çalışmaları, konularına göre 5 birim üzerine ayrıştı-
rılarak yürütülmektedir.

2018 yılı itibariyle EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemine içerisinde müdürlüğümüzün çalışmaları kapsa-
mında 17.489’u gelen evrak ve 2.456’sı giden evrak olmak üzere toplam 19.945 adet evrak kayıt işlemi yapıl-
mıştır. 

Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerin 2018 yılı içerisindeki faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.

1- STRATEJİ GELİŞTİRME SERVİSİ

1.1 Strateji servisi

1.1.1 Stratejik Planlama 

Stratejik planlama, 
kuruluşun bulundu-
ğu nokta ile ulaşma-
yı arzu ettiği durum 
arasındaki yolu tarif 
eder. Uzun vadeli 

ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluşun 
amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanaklı 
kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Bütçe-
nin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefle-
re dayandırılmasına; kurum içi kaynak tahsislerinin 
hedefler ve öncelikler bazında dağıtılmasına rehber-
lik eder. 

Bu bileşenler bize sadece plan yapmayı değil, yapı-
lan planın gerçekçi maliyetler üzerinden uygulama-
sını ve sonuçlandırılmasını ifade etmektedir. 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; 
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzey-
de ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet 
ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planla-
rına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans gösterge-
lerine dayandırmak zorundadırlar.

DPT Müsteşarlığının hazırladığı ve 26.05.2006 tarih 
ve 26179 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu İda-

1.1.2 Performans Programı

10.12.2003 tarihli ve 
5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrolü 
Kanununun 9. mad-
desi ve DPT Müste-
şarlığının hazırladığı 
Kamu İdarelerinde 
Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince Ka-
ğıthane Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı doğrul-
tusunda 2019 yılını kapsayan Performans Programı 
hazırlanmış ve Belediye Meclisinde yo çokluğu ile 
kabul edilmiştir.

Performans Programı hazırlık sürecinde tüm birimler 
ile görüşülerek konu ile alakalı bilgi verilmiştir. Bu 
doğrultuda 50 faaliyet 186 performans göstergesi ile 
ölçümlemesi yapılarak toplam bütçe %69,55 oranın-
da performans kriterleri ile kontrol altına alınmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

relerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esas-
lar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince 
hazırlanan Kâğıthane Belediyesi 2015-2019 Stratejik 
Planına ait tüm çalışmalar müdürlüğümüz tarafından 
yapılmıştır.
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1.1.4  İdari Faaliyet Raporu

Maliye Bakanlığı tarafından 10.12.2008 tarih ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. 
Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17.03.2006 ta-
rih ve 2611 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkın-
daki Yönetmelik’ kapsamında belediyemize ait 2017 
yılını kapsayan İdari Faaliyet Raporu 2018 yılı içeri-
sinde, müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

2017 yılı Faaliyet Raporu hazırlık sürecinde tüm bi-
rimler ile görüşülerek genel bilgilendirme yapılmıştır. 
Bu bilgilendirme doğrultusunda birimlerden gelen 
faaliyet raporları derlenerek İdari Faaliyet Rapor tas-
lağı oluşturulup, başkanlık makamına sunulmuştur. 
İdari Faaliyet Raporu 2018 yılı Nisan ayı meclisinde 
görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

1.2 AB Ofisi 

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan AB 
Ofisimiz, başta AB fonları olmak üzere, belediye-
nin çeşitli projelerine ulusal ve uluslararası kay-
nak sağlamak amacı ile diğer müdürlüklerimiz ile 
sıkı işbirliği içerisindedir. Belediyemizce hayata 
geçirilmesi planlanan projeler Ofisimizin proje ha-
vuzunda toplanmakta ve takip edilen proje prog-
ramlarına uyanlar projelendirilerek sunulmaktadır. 
Bunun yanı sıra Belediyeyi ilgilendiren ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri izleyerek, belediyenin ve 
sunduğu hizmetlerin gelişen şartlara uyumu için 
önerilerde bulunmaktadır.

1.1.3  Performans Takibi

Performans programları, 
Stratejik Planın yıllık uy-
gulama dilimlerini oluş-
turmakta, ayrıca bütçe-
nin hazırlanmasına da 
esas teşkil etmektedir. 

Bu anlamda performans hedeflerimiz Stratejik Pla-
nımızla uyumlu ve bütçeye gerekçe oluşturacak ni-
telikte hazırlanmıştır. Strateji Servisimiz, hazırlanan 
Performans Programının takibini yıl içerisinde 3’er 
aylık dönemler halinde düzenli olarak yapmıştır. 

1.1.5 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum 
Eylem Planı Çalışmaları

10.12.2003 tarih 5018 sayılı kanunun 55. Maddesi ve 
Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarihli Kamu İç Kont-
rol Standartları Uyum Genelgesi gereğince kuru-
mumuz adına 2014 yılında hazırlanmış olan İç Kont-
rol Eylem Planı doğrultusunda İç Denetçi tarafından 
yapılan, müdürlüklere ait süreçlerin Uygunluk De-
netim Raporları ile ilgili izlemeler müdürlüğümüzce 
yapılmaya 2018 yılı içerisinde de devam etmiştir.
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2- GELİRLER SERVİSİ  
ÇALIŞMALARI

2.1 Emlak Tahakkuk Çalışmaları

Emlak Tahakkuk servisimiz, 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu gereği arsa, arazi ve bina vergilerinin tarh ve 
tahakkukları ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-
nu’nun mükerrer 44. Maddesine göre Çevre Temizlik 
Vergisinin tarh ve tahakkuklarını gerçekleştirmekte-
dir.

2018 yılı içerisinde Servisimize başvuru yapan 44.907 
vatandaşımızın Tahakkuk işlemleri yapılmıştır. Va-
tandaşlarımız tarafından verilen 575 adet Taşınmaz 
Tespit Dilekçesi doğrultusunda yerinde tespitler ya-
pılarak ilgili taşınmazlara ait Emlak Beyanları düzel-
tilmiştir. Ayrıca tek meskeni bulunan 3.092 emekli ve 
ev hanımı olan vatandaşımıza talepleri doğrultusun-
da gerekli incelemeler yapılarak Emlak Vergisi mua-
fiyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizde işyeri niteliğindeki 1.411 adet taşınmazın 
malikleri tarafından verilen boş işyeri dilekçeleri için 
gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ilgili taşınmaz-
ların Çevre Temizlik Vergisi muafiyetleri gerçekleşti-
rilmiştir.

Çeşitli Vergi Türlerinde Tahakkuk Tahsilat 
Oranı Tablosu (2018)

Vergi 
Türü

Tahakkuk Tahsilat Oran

Emlak 
Vergisi

59.150.631,32 
TL

37.576.388,84 
TL

63,53%

Çevre 
Temizlik 
Vergisi

10.576.514,08 
TL

3.826.417,84 
TL

36,18%

İlan ve 
Reklam 
Vergisi

1.146.209,20 TL 867.878,39 TL 75,72%

2018 Yılı Tahakkuk Tahsilat Tablosu

Tahakkuk 288.167.217,09 TL

Eksilten 11.608.067,32 TL

Net tahakkuk 276.545.546,77 TL

Tahsilat 241.976.043,99 TL

Oran 87,50%

2018 Yılı Tahakkuk / Tahsilat Oranı

%87,50

Yıllara Göre Çeşitli Vergi Türlerinde Tahakkuk 
Tahsilat Oranı

93%
88%

79%

67% 64%63%

46%
51%

33% 36%

79% 75%
67%

55%

76%

2014 2015 2016 2017 2018

Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi İlan ve Reklam Vergisi
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2.2 Tahsilat Çalışmaları

Tahsilat şefliğimizce 2018 yılı itibari ile her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerden elde edilen gelir mik-
tarı 241.976.043,99 TL’ dır.

2018 yılı içerisinde veznelerimize, 83.292 kişi gelmiş ve bu vatandaşlarımıza ait 181.045.018,66 TL’lık vergi 
tahsilatı veznelerimizde yapılmıştır. Genel tahsilatın %74,82’sı veznelerimizde gerçekleşmiştir.

Değişik yıllara ait vatandaş ödeme tercihlerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Yıllara göre yapılan genel tahakkuk - tahsilat miktarı ile ilgili tablo aşağıda yer almaktadır.

Yıllara Göre Genel Tahakkuk Tahsilat Oranları 

2014 2015 2016 2017 2018

Tahakkuk 226.594.690,68 TL 229.264.832,42 TL 268.251.882,99 TL 322.790.249,93 TL 288.167.217,09 TL

Eksilten 20.803.883,29 TL 27.306.877,53 TL 19.998.115,70 TL 36.333.717,70 TL 11.608.067,32 TL

Net tahakkuk 205.765.515,51 TL 201.923.196,65 TL 248.180.872,59 TL 286.438.242,29 TL 276.545.546,77 TL

Tahsilat 196.399.598,88 TL 186.640.565,85 TL 225.274.837,31 TL 251.749.090,72 TL 241.976.043,99 TL

Oran 95,45% 92,43% 90,77% 87,89% 87,50%

Yıllara Göre Vatandaş Ödeme Tercihleri

  2014 2015 2016 2017 2018

ORAN TAHSİLAT ORAN TAHSİLAT ORAN TAHSİLAT ORAN TAHSİLAT ORAN TAHSİLAT 

BANKA 16,86% 32.118.206,76 TL 17,16% 32.763.939,30 TL 23,95% 54.742.365,22 TL 27,53% 75.008.459,14 TL 18,85% 45.608.892,65 TL

POSTA 0,10% 191.445,73 TL 0,15% 294.339,99 TL 0,08% 178.394,39 TL 0,07% 177.531,11 TL 0,07% 158.867,95 TL

WEB 3,78% 7.209.314,87 TL 4,64% 8.865.643,98 TL 4,49% 10.275.222,09 TL 4,36% 11.883.523,65 TL 6,27% 15.163.264,73 TL

VEZNE 79,26% 151.029.152,00 TL 78,04% 149.008.918,56 TL 71,48% 163.405.743,97 TL 68,04% 185.397.157,61 TL 74,82% 181.045.018,66 TL

TOPLAM 100,00% 190.548.119,36 TL 100,00% 190.932.841,83 TL 100,00% 228.601.725,67 TL 100,00% 272.466.671,51 TL 100,00% 241.976.043,99 TL

2.3 İcra Takip Şefliği Çalışmaları

İcra Takip şefliğimiz; Belediyemize ait her türlü ver-
gi, rüsum, harç vb. alacaklar konusunda   6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanun 
gereğince takip ve tahsilat işlemi yapmaktadır.

Yıllara Göre Vergi Takip Çalışmaları

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ödeme 
Emri 
Tebliği

24.103 12.207 5.000 8.793 407 10.637

Dilekçe 
Tespiti

2.207 2.320 1.838 2.062 3.785 1.411

Yoklama 1.408 2.304 2.048 4.158 3.490 960
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1- ÖN İNCELEME YAPILAN DOSYA

2- İDARİ İNCELEME YAPILAN DOSYA
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Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre  oluşmuş  denetim organı olup, 
doğrudan doğruya Belediye Başkanına bağlıdır. Genel  anlamda faaliyet görevini iktisadi ve idari yönünden 
Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilecek Belediye İk-
tisadi Teşekküllerinde (Belediye Meclis üyeleri ile Belediye Encümenin Başkan ve seçilmiş üyelerinin en-
cümendeki işlemleri hariç) belediyemiz adına yapılan çalışmalar sırasında belediye personelinin görevleri 
nedeniyle içinde bulundukları davranışları ve faaliyetlerini, kanun, tüzük ve çalışma yönetmelik hükümlerine 
uygunluğu hususlarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak görevleri arasındadır.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz işçi personeli ile genellikle 4857 Sayı-
lı İş Kanunu olmak üzere, konu itibarıyla ilgili diğer 
kanunlar çerçevesinde; memur personel ise ekseri-
yetle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yine ko-
nunun ilgilendirdiği diğer kanunlar kapsamında idari 
ve disiplin açısından  Başkanlık Makamının emir ve 
onayları doğrultusunda denetleme yapılır. Ayrıca bu 
görevlerinin yanı sıra belediyemizin uygulamaları 
ve çalışanlarının görevleri nedeniyle davranışları-
na dair vaki her türlü  şikayet, ihbar v.b. başvurular 
4483 Sayılı  Memurlar ve Diğer Kamu  Görevlilerinin 
Yargılanması hakkında kanun hükümleri çerçevesin-
de Kaymakamlık Makamınca yapılan görevlendirme 
doğrultusunda şikayet konusu ile ilgili gerekli ince-
leme,araştırma ve tahkikat yapılır.Yapılan her türlü 
inceleme ve araştırmanın sonucu bir rapora rabt edi-
lerek karar alınmak üzere ilgili makama arz olunur.  

Müdürlüğümüz her türlü  araştırma, soruşturma ve 
inceleme dosyalarıyla ilgili söz konusu bu çalışma-
ları yaparken yasal şartlar çerçevesinde yerinde in-
celeme yapmak, ifade almak, bilirkişi talep etmek, 
dosya ihzar etmek v.b her türlü yazışmayla beraber 

dosyayı ikmal etmek görevleri arasındadır.

Belediyemiz personeline yönelik faaliyet yılı içerisin-
de çeşitli kurum ve kişilerin şikayetleriyle, belediye 
personeline ait şikayetlerini kapsayan 4483 sayılı 
yasaya göre işlem yapılmak üzere Kaymakamlık Ma-
kamı tarafından Müfettişliğimize havalesi yapılan 
8 adet soruşturma işlem dosyası üzerinde gerekli 
soruşturma, tahkikat, Ön İnceleme yapılarak sonuç-
landırılmış olup, bu işlem dosyaları hakkında gerekli 
kararların alınması yönünde İlçe Kaymakamlık Ma-
kamına gönderilmek üzere  “İnceleme” Tevdi” ve “Ön 
İnceleme Raporu” hazırlanmıştır. Ayrıca İncelemesi 
Belediyemiz dışındaki müfettişler tarafından yapıl-
mış olan soruşturmalara ilişkin ilgili makamlarca 
alınmış olan ve karar tebliği olarak Müdürlüğümüze 
gönderilen 5 adet dosya ile ilgili karar tebliği ilgilile-
rine tebliğ edilmiştir. Bu faaliyet dönemi içerisinde 
müdürlüğümüzce diğer belediye birimleri, belediye 
harici kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu yazışma-
lar neticesinde gelen evrak sayısı 199 adet,  giden 
evrak sayısı 164 adettir.

Yıllara Göre İncelenen Dosya Sayısı 
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Hızla gelişen dünyamızda, gelişmeye paralel olarak 
insanlara sağladığı refah ve teknolojik kolaylıkla-
rın yanında açığa çıkan atıkların tamamen bertaraf 
edilememesinden dolayı, insan sağlığını tehdit eden 
çevre kirliliği, yüzyılımızın en büyük sorunudur. Do-
ğal çevre hızla bozulurken, şehir ve çevre temizliği 
kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bugün ge-
lişmiş ülkeler teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak 
eğitimli ve disiplinli görevlileri ile şehir temizliğinde 
sorun yaşamamaktadırlar. Belediyemizin çevre te-
mizliğine verdiği önem ve disiplinli çalışmalar neti-
cesinde dünya standartlarına ulaştık. Müdürlüğümüz 
ülkemizde 2 kalite belgesine (ISO 14001:2015-OHSAS 
18001:2007) sahip tek müdürlük olma özelliğini sür-
dürmektedir. Bu da bizim için ayrı bir övünç kaynağı 
olup, çalışmalarımızda bizi motive etmektedir. 

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan 
bir öğesidir. Olaya nesillerin sağlığı açısından bakıl-
dığında, bazı kuralların uygulanması zorunluluktur. 
Hiç kuşkusuz bu kuralların en önemlisi de temizlik-
tir. Dünyamız hızla kirleniyor. Kullandığımız hava, su 
ve toprağı ne kadar temizlemeye çalışsak ta başarılı 
olamıyoruz. Temizlemek kadar korumanın ve kirlet-
memenin önemi de tartışılmazdır.

Kâğıthane Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, 
vizyonumuz doğrultusunda ilkelerimizden taviz ver-
meden vatandaşlarımızın beklenti ve memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmak ana hedefimizdi ve olmaya 
da devam edecektir. Bu düşünceyle Müdürlüğümüz 
çevre ve kent temizliği ile ilgili dış yayınlar takip et-
mekte, Bu yenilikler izlenmekle, beraber uygulanabi-
lir olması halinde koşullar göz önüne alınarak değer-
lendirilmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen çevre eğitimi 
ve geri dönüşüm toplama çalışması eğitimi ile ilgili 
sıfır atık projesi kapsamında 9 eğitmen ile beraber 
ilçemizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
(80 adet) ilk ve orta okullarla beraber ana okullarında 
geri dönüşüm bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. 
Bununla beraber 19 mahallemizde de aile bireylerine 
ve başkanlığımızca düzenlenen kadın kent gönülleri 
toplantılarında çevre eğitimi ve geri dönüşüm topla-
ma çalışması eğitimleri verilmiştir.

İlçemizde bulunan kamu kurumları, okullar, sivil top-
lum kuruluşları, iş yerleri ve sitelere yeterli miktarda 
geri dönüşüm kutuları verilmiştir. Konutlar da geri 
dönüşüm teşvik amacıyla geri dönüşüm poşeti (mavi 
renkli poşet ) dağıtılmıştır.

1- TEMİZLİK FAALİYETLERİ

1.1 Temizlik ve Takip Çalışmaları

Müdürlüğümüzce, belediyemiz kentsel gelişim ala-
nında kaliteli yaşamın tesis edilmesi, daha temiz 
mekânlar ve alanların oluşturulması amacı temizlik 
çalışmaları devam etmektedir. İlçemizde 19 mahalle 
yer alan 2187 sokak ve caddelerde günlük düzenli 
olarak çöp toplama ve süpürme çalışması yapılmak-
tadır. 

Zamansız atıkla mücadele, temiz bir Kağıthane için 
her zaman önceliklerimiz arasında yer almıştır. Za-
mansız çöp atanların tespitini yapmak ve uyarmak, 
başıboş bırakılan inşaat, yıkıntı atıkların tespitini 
yapmak ve olumsuzluklara anında müdahale etmek 
amacıyla sürekli seyir halinde olan 32 kişiden oluşan 
acil müdahale motorize ekibi ile zamansız çöp çıka-
rılması engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çöp atılma-

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

sı alışkanlık haline gelmiş belirli noktalar 10 kişiden 
oluşan bölge kontrolörleri ile sürekli gözetimde tutu-
larak zamansız çöp atılmasına engel olmaya çalışıl-
mıştır. Anonslar, broşürler ve sözlü ikazlarla yapılan 
uyarılara rağmen çöp atanların ve molozunu kal-
dırmayan vatandaşlarımızın motorize ekiplerimizce 
tespitleri yapılmış, zabıta memurlarımız marifetiyle 
2018 yılı içerisinde 78 adet cezai işlem uygulanmıştır.

Motorize Ekiplerimiz
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1.2 Evsel Atık Toplama Çalışmaları

Her türlü evsel ve çeşitli nitelikteki katı atıkların top-
lanması ve nakli Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün temel 
sorumluluk alanlarındandır. İlçemizde çöp toplama 
saati gece 23:00 ve sabah 06:00 saatleri arasında 
gerçekleştirilmektedir. Bu saatler arasında vatan-
daşlarımız çöplerini kapılarının önüne çıkarmakta 
ve çöpler kapılarının önünden alınmaktadır. Aynı za-
manda tüm caddelerimizden çöpler gündüz 5, gece 
4 ring aracı ile 4-5 kez alınmıştır.

Atık toplama ve nakli faaliyeti kapsamında 19 ma-
halleden günde yaklaşık 439.34 ton olmak üzere, 12 
aylık çalışma sonunda 160.359 ton çöp toplanmıştır. 

Atık toplama ve nakli faaliyeti kapsamında 19 ma-
halleden günde yaklaşık 439.34 ton olmak üzere, 12 
aylık çalışma sonunda 160.359 ton çöp toplanmıştır.

Motorize Ekiplerimiz

Aşırı trafik yoğunluğu ve sokakların müsait olmama-
sından dolayı sadece müsait alanlara yer altı ve yer 
üstü konteynır konulması çalışmaları yapılmaktadır.  
2018 yılı içerisinde 300 adet yer üstü çöp konteynırı 
konulmuş, 460 adet metal, 240 adet ahşap çöp kovası 
montajı yapılmıştır.

165.000

162.000

166.326 166.000

160.359

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Çöp Toplama Grafiği

Ton

Yıllara Göre Evsel Atık Toplama Grafiği

2018 yılı içerisinde toplam 160.359 ton 
evsel atık toplanmıştır.

Konteyner ve Çöp Kovası Çalışmaları
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7.349.700 7.493.500

6.285.800

1.810.270

3.978.500

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Katı Atık Toplama Grafiği

Ton

Yıllara Göre Evsel Katı Atık Toplama Grafiği

1.4 Süpürme Çalışmaları

Belediyemiz kentsel gelişim alanında kaliteli yaşa-
mın tesis edilmesi amacı ile temiz mekanlar ve alan-
lar oluşturmak için çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu kapsamda müdürlüğümüz, Süpürme çalışmaları 
hem elle hem de süpürge araçları ile gerçekleşti-
rilmekte olup, 180 cadde, 2007 sokak, 17 pazar yeri, 
meydanlar, okullar bahçeleri vb. alanlar süpürül-
müştür. 2018 yılında günde 526.000 m² olma üzere, 
12 aylık dönemde toplam 164.640.000 m² alan süpü-
rülmüştür.

1.3 Evsel Katı Atık, Tadilat ve İnşaat Yı-
kıntı Atıkları Toplama Çalışmaları

Müdürlüğümüze 2018 yılı içerisinde 15.474 adet katı 
atık alım talebi ve atım şikayeti cevaplandırılmış olup, 
ücret karşılığı 3.977.450 ton tadilat, tamirat, inşaat 
atığı toplanmıştır.

1.5 Toplu Temizlik Çalışmaları

12 kişilik Toplu Çalışma Ekibimiz 19 Mahalle gene-
linde önceden hazırlanan program doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 750 
adet boş arazi, arsa, metruk bina toplu çalışmalarla 
temizlenmiş, ayrıca ev temizliğini yapamayan ve çöp 
ev halini almış olan konutlarında temizliği yapılmış-
tır. Yaşlı ve bakıma muhtaç konut sakini vatandaşı-
mız, ilgili müdürlüklerimiz ile beraber sağlık kontrol-
lerinin yapılması amacı ile Darülaceze Müdürlüğüne 
götürülerek gerekli işlemleri yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde toplam 3.978.500 ton 
evsel katı atık, tadilat ve inşaat yıkıntı 

atıkları toplanmıştır.

Toplu Temizlik Çalışmaları

Süpürme Çalışmaları
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1.6 Hijyenik Yıkama Çalışmaları

Hijyenik yıkama çalışmaları kapsamında müdürlüğü-
müzce, caddeler,  sokaklar, okul vb. kamu kuruluşla-
rının bahçeleri, toplanmasını müteakip semt pazarla-
rı ve konteynırlar yıkanmıştır.

2018 yılı içerisinde toplanmasını müteakip 17 adet 
semt pazarı, 61 adet okul bahçesi ve 1380 adet cadde 
ve sokağımız yıkanmıştır. 

1.8 Temizlik Bilinçlendirme Çalışmaları

Yaşanabilir kent ve temiz bir Kağıthane, öncelikle ya-
pılması gereken faaliyetlerimiz arasında yer almak-
tadır. Temizlik bilinci oluşturmak amacı ile ilçemiz sı-
nırları içerisinde temizlik kampanyaları düzenlenmiş 
ve bu kampanyalar süresince apartman yöneticileri-
ne, çevre halkına ve kapıcılara ortalama 150.000 adet 
broşür dağıtılmış ve 270 pankart ve 150 adet uyarı 
levhası asılmıştır.

1.7 Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Kış mevsimin karlı günlerinde vatandaşlarımızın kal-
dırımlarda güvenli bir şekilde yürüyebilmesi, iş ve 
evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için mü-
dürlüğümüzce kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama 
çalışmaları yapılmaktadır.

Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları

Hijyen Yıkama Çalışmaları
Temizlik Bilinçlendirme Çalışmaları

1.9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince, işçi 
personellere genel konular, sağlık konuları ve teknik ko-
nulardan oluşan, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
kişi başı 12 saat olarak tüm personeller için 2018 yılında 
tamamlanarak sertifikalandırılmıştır. Tüm işçilerin periyo-
dik muayene işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
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2- GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir 
çevre ile mümkündür. Çevrenin bozulması ve çevre 
sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı 
etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır.

İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. 
İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi mey-
dana getiren zincirin halkalarında meydana gelen 
kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bo-
zulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluş-
turmaktadır. 

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması son-
rasında, ayrıştırılan malzemenin geri dönüşüm tesis-
lerine gönderilmesi gerekmektedir. Ambalaj atıkları 
kaynağında ayrı toplandığında, hem ambalaj atıkları 
zarar görmezler, hem de ayırma maliyetleri azalmış 
olur. Aynı zamanda uzaklaştırılacak katı atık mik-
tarlarında da azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin 
önemli ölçüde önlenmesini sağlayacaktır. Tüketilen 
maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine ka-
tılmasıyla kullanılan hammadde ihtiyacının azalması 
sağlanacak, böylece insan nüfusunun artışı ile para-
lel olarak artan tüketimin, doğal dengeyi bozması ve 
doğaya verilen zararları engellenmiş olacaktır.

2.1 Geri Dönüşüm Bilinçlendirme Çalış-
maları

Çevre sorunlarının önüne geçmek ve geri dönüşüm 
malzemelerini ekonomiye yeniden kazandırmak 
amacıyla; okullarda verilen eğitimler, kadın kent gö-
nülleri toplantıları, ev ziyaretleri ve broşür, pankart 
vb. materyaller vasıtaları ile ambalaj atıklarının kay-
nağında ayrı toplanması ile ilgili gerekli bilgilendir-
me ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

2.1.1 Okullarda Verilen Eğitimler

“Çevre Eğitimi ve Sıfır Atık Projesi” kapsamında, 2018 
Yılında da İlçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağ-
lı ilköğretim okulları ve anaokullarında verilen eğitim 
seminerleri, 9 kişilik alanında uzman personellerimiz 
eşliğinde devam etmiştir.

Çevre eğitimi seminerlerine katılan öğrencilere; 
hangi malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğu, 
plastik-metal-cam-pil-kağıt-kompozit ambalaj-ah-
şap-evsel yağ atıklarının, geri dönüştürülmediği 
takdirde doğaya verdiği zararları, geri dönüşümün 
doğaya ve ülke ekonomisine faydaları ve hangi gün 
hangi mahallede atık toplama yapıldığı ve konuyla il-
gili birimin iletişim bilgileri öğretilmiştir.

İlk, orta ve anaokulu sınıflarına ayrı ayrı, öğrencilerin 
yaş gruplarına göre anlayabileceği tarzda, geri dö-
nüşüm, temizlik ve doğa sevgisi temalı sunumlar ha-
zırlanarak, her gün farklı bir okulda verilen eğitimler, 
sözlü anlatımın yanı sıra uygulamalı olarak da işlen-
miştir. Eğitimin sonunda her bir öğrenciye evde, geri 
dönüştürülebilir malzemeleri koymaları için mavi 
torbalar ve sıfır atık ve temiz çevre temalı hediyeler 
dağıtılarak, öğrencilerin çevre seminerinde öğren-
dikleri bilgileri evde aileleriyle birlikte tatbik etmeleri 
amaçlanmıştır.

Yıllara Göre Okullardan ToplananAmbalaj Atığı 
Toplama Grafiği
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261.564

182.604

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Yıllara Göre Okullardan Toplanan Ambalaj Atığı Toplama 
Grafiği

Ton

Okullarda Çevre Eğitimleri



217

Hamidiye Mahallesindeki Sitelerden  
Ambalaj Atığı Toplama Günleri 

Başak Konutları  Perşembe

Serakent Çarşamba

Göksu Sitesi Perşembe

Mesken Blokları  Salı

Doğa Club Evleri Pazartesi

Ram Sitesi Pazartesi

Aksu Sitesi  Salı

Sertaç Sitesi Pazartesi

Huzur Sitesi Pazartesi

Serdar Evleri  Pazartesi

Titibank Konutları Pazartesi

Merkez Mahallesindeki Sitelerden  
Ambalaj Atığı Toplama Günleri

Şelale Evleri Perşembe

Gönül Evleri Pazartesi-Perşembe

Hizmet Sitesi Perşembe

Çınar Evleri Her Gün

Osmanpaşa Konakları Her Gün

Nurtepe Mahallesindeki Sitelerden Ambalaj 
Atığı Toplama Günleri

Sadabad Evleri Salı-Cuma

Ekşioğlu Blokları Salı-Cuma

M.akif Ersoy Mahallesindeki Sitelerden Ambalaj 
Atığı Toplama Günleri

Lale Sitesi
Pazartesi-Çarşam-

ba-Perşembe-Cuma

 Talatpaşa Mahallesindeki Sitelerden Ambalaj 
Atığı Toplama Günleri

      
         Terasevler 

Pazartesi 
Çarşamba-Cuma

Seyrantepe Mahallesindeki Sitelerden Ambalaj 
Atığı Toplama Günleri

Seringül Sitesi Perşembe

2.1.2 Mahalle Toplantıları ve Ev  
Ziyaretleri

Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Kadın Kent 
Gönüllüleri toplantılarında, mahalle toplantılarında, 
personellerimizce yapılan ev ziyaretlerinde gerekli 
bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve ev ziyaretleri 
sonrası, mavi geri dönüşüm poşetleri bırakılmıştır.

2.2 Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması

01.10.2017 tarihi itibarı ile müdürlüğümüze devredi-
len ambalaj atığı toplama faaliyetlerinin daha etkin 
ve verimli hale getirilebilmesi için 2 kişiden oluşan 
motorize denetim personeline,  müdürlüğümüz mo-
torize denetim personelleri de dahil edilerek 32 per-
sonele çıkarılmıştır. 

Esnaflarımızın bulunduğu ve yoğun ambalaj atığı bu-
lunan ana caddelerimizi süpüren süpürgecilerimize, 
ambalaj atığını ayrıştırmaları için özel bölümlü el 
arabaları tahsis edilmiştir. Özellikle büyük market-
lerin ambalaj atıklarını kapanış saatinden sonra çı-
karmalarından dolayı, atıklar 15:00 ile 23:00 saatleri 
arasında alınmaya başlanmıştır. Şikayet takip per-
sonelimize gelen 2647 adet ambalaj atığı alım talebi 
hızlı bir şekilde çözümlenmiştir. 

2.2.1. Düzenli Konutlar (Siteler)

İlçemizde bulunan sitelerde oturan vatandaşlarımıza 
dağıtılan mavi poşetler ve konulan kafesler aracılı-
ğıyla ambalaj atıkları (kağıt-karton, plastik, metal ve 
cam) düzenli bir şekilde toplanmaktadır.

Mahalle Toplantıları ve Ev Ziyaretleri
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2018 yılı içerisinde 9.012 ton ambalaj 
atığı toplanmıştır

2.2.2. İşyerleri

Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen ambalaj atığı top-
lama poşetleri (mavi poşet) ile işyerlerinde oluşan 
kağıt-karton, plastik ve metal atıklar haftada iki kere 
toplanmaktadır.

Kamu Kurumları: İlçemizde bulunan tüm kamu ku-
rumlarından çıkan atıklar verilen ambalaj atığı top-
lama kutuları ve kafesler ile haftalık toplanmaktadır.

Marketler: İlçemizde bulunan büyük marketlerde 
(Bim, DiaSA, Şok, A101, Snowy, Happy Center, Metro, 
Bauhaus) oluşan kağıt-karton atıklar günlük olarak 
toplanmaktadır.

2.2.3. Düzensiz Konutlar

Faaliyet yılı içerisinde ilçemizdeki tüm mahallelerde 
bulunan düzensiz konutlarda bilgilendirme çalışma-
ları tamamlanmıştır. Mavi poşetler içerisinde çöpler-
den ayrı şekilde biriktirilen ambalaj atıkları, anonslu 
ambalaj atığı toplama araçlarımızla, haftalık olarak 
toplanmakta ve vatandaşlarımıza yeni poşetler veril-
mektedir.

11 araç, 29 personelle toplanan tüm geri dönüşüm 
atıkları, ilçemizde bulunan ayrışma tesisine getirile-
rek, 25 kişilik ayrıştırma personeli vasıtası ile ayrış-
tırılmakta ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilmek-
tedir.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri, okullar 
ve belirli noktalara geri dönüşüm kafes ve kutuları 
konulmaktadır.

Pazartesi Salı Çarşamba

Şirintepe 
Mahallesi

Gürsel 
Mahallesi

Sultan Selim
Mahallesi

Telsizler 
Mahallesi

Ortabayır 
Mahallesi

Yahya Kemal 
Mahallesi

Çeliktepe
Mahallesi

Hamidiye 
Mahallesi

Seyrantepe 
Mahallesi

Perşembe Cuma Cumartesi

Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi

Merkez 
Mahallesi

Talatpaşa 
Mahallesi

Çağlayan 
Mahallesi

Emniyet Evleri 
Mahallesi

Hürriyet 
Mahallesi

Gültepe 
Mahallesi

Yeşilce 
Mahallesi

Nurtepe 
Mahallesi

Harmantepe 
Mahallesi

Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması

Geri Dönüşüm Kafes ve Kutuları

6.085
4.926

5.809 5.733

9.012

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Ambalaj Atığı Toplama Grafiği

Ton
Yıllara Göre Ambalaj Atığı Toplama Grafiği
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1- YAZI İŞLERİ SERVİSİ

2- KARAR ORGANLARI MUAMELAT SERVİSİ

 2.1 Belediye Meclisi
 2.2 Belediye Encümeni

3-  GENEL EVRAK SERVİSİ

4- EVLENDİRME MEMURLUĞU
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Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. 
maddesi mucibince Belediye Başkan Yardımcısına 
olarak hizmet veren, Yazı İşleri Servisi, Meclis Mua-
melat Servisi, Genel Evrak Servisi ve Evlendirme Me-
murluğu gibi hizmet servislerinden oluşan bir birim-
dir. Müdürlüğümüz, kurumsal yazışmaların takip ve 
koordinasyonu, belediye karar organları (meclis ve 
encümen)’nın sekretarya ile diğer iş ve işlemlerinin 
takibi, kurumun gelen –giden evrak akışının düzen-
lenmesi, kurum arşiv ve evlendirme işlemlerini ilgili 
kanun ve mevzuat hükümlerine göre yürütmekle gö-
revlidir.

Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Be-
lediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri kap-
samında; Belediye meclis çalışmalarının muamelat 
işlemlerini yürüterek meclis gündeminin oluşturul-
masını, meclisin düzenli şekilde toplanarak çalışma-
larını sürdürmesini ve karar almasını koordine eder. 
Alınan kararlar usulüne uygun yazılarak kesinleşme-
si ve uygulanması için gerekli işlem takipleri yapıl-
maktadır.  

5393 Sayılı Kanunda belirtilen yetkiler kapsamında; 
Belediye encümeni muamelat işlemleri yürütülerek 

encümen gündeminin oluşturulmasını, encümenin 
düzenli şekilde toplanarak karar almasını koordine 
eder. Alınan kararlar usulüne uygun yazılarak uygu-
lanmak üzere gerekli işlem ve takipleri yapılmaktadır. 

 Kuruma posta, kurye ve KEP yolu ile gelen dilekçe 
ve evraklar teslim alınıp, gerekli kayıt ve tasnifleri ya-
pılarak ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Kurumdan 
posta, kurye ve KEP yolu ile giden evraklar gerekli 
kayıt işlemleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönde-
rilmektedir. Kurum adına evlendirme iş ve işlemlerini 
mer-i mevzuat kapsamında yürütülmekte, mernis ra-
orları ilçe nüfus müdürlüğüne düzenli şekilde gön-
derilmekte, konu ile ilgili kanun ve mevzuat değişik-
likleri takip edilmektedir.

Müdürlüğümüz bu faaliyet döneminde tüm perso-
neli ile birlikte belediyemizin misyon, vizyon, ilke ve 
kalite politikalarına bağlı kalarak müdürlük görev ve 
çalışma yönetmeliğinde belirtilen yetki ve görevler 
kapsamında ilgili kanun ve mevzuatlara uygun ola-
rak tüm hizmetlerde problemsiz başarılı bir yıl geçir-
miştir. Bu hizmetlerin yeni yılda da daha ileri seviye-
ye taşıma gayretlerimize devam edilecektir. 

1- YAZI İŞLERİ SERVİSİ 

Yazı İşleri Servisimiz; Müdürlüğümüz görev ve çalışma 
yönetmeliği ile başkanlığımızdan gelen emir ve tali-
matlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü servis-
tir. Yıl içerisinde müdürlük yazışmaları düzenli olarak 
yapılmış,  ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve 
tebligat gibi mevzuatların gereği yerine getirilmiştir. 
Kurum içi ve kurum dışı gelen yazışmaların takipleri 
yapılarak işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kurumun ba-
sın-ilan işlemleri ile bilgi edinme, CİMER, Açık Kapı, sa-
lon tahsisi, ücretsiz nikâh gibi hizmetlerin yazışma ve 
takipleri yapılmıştır.

Belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
ilan ve duyurular yasal süresinde yapılarak ilgili kurum-
lara bilgi verilmiştir. İl ve ilçe koordinasyon kurullarına 
kurum adına gerekli raporlar hazırlanarak gönderilmiş, 
ayrıca müdürlüğümüze gelen ve üretilen tüm belgeler 
taranarak arşivlenmiştir.

Yazı İşleri Servisi Yıllık Faaliyet Tablosu

Kurum İçi Gelen ve İşlem Yapılan Evrak 
Sayısı 

444

Kurum Dışından Gelen ve İşlem Yapılan 
Evrak Sayısı

564

Bilgi Edinme Yasasına Tabi İşlem 
Yapılan Evrak Sayısı

53

Müdürlükçe Üretilen  Muhtelif Evrak 
Sayısı

1.007

Nikah Salonu Tahsisi İşlem Sayısı 125

Kurumsal  Basın - İlan İşlemleri Takip 
Sayısı

38

İl ve İlçe Koordinasyon Kuruluna Hazır-
lanan Raporlar

2

Toplam Evrak Sayısı 2.233

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2- KARAR ORGANLARI MUAMELAT 
SERVİSİ

2.1 Belediye Meclisi

Belediye Meclisimiz 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-
yesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre görev-
lerini yürütmektedir. Meclisimiz ilgili kanun gereği; 
son mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip 
eden beşinci gün belediye başkanımız başkanlığın-
da toplanmıştır. Bu toplantıda başkanlık divan üye-
leri ve ihtisas komisyonları oluşturularak seçimleri 
yapılmıştır. Divan üyeleri 2 yıl sonra tekrar seçilerek 
yenilenmiş, ihtisas komisyonları ise; her yıl yeniden 
oluşturulup üye seçimleri tekrarlanmaktadır.  

Faaliyet döneminde Belediye Meclisimizin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı tarihleri de 
dikkate alarak her ayın ilk haftası pazartesi günü 
belediye meclis salonunda başlayıp ara vermeden 
tamamlanması sağlanmıştır. Meclis toplantı süreleri; 
bütçenin görüşüldüğü toplantılar dâhil beş günü aş-
mamıştır. Bu seçim dönemi içerisinde tek maddelik 
olmak üzere olağanüstü meclis toplantısı gerçekleş-
miştir.

Muamelat servisimizce; Belediye Meclis toplantıları-
nın düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler 
alınmış, Ağustos ayı hariç diğer aylar meclis toplantı-
larının düzenli şekilde yapılması sağlanmıştır. Meclis 
toplantılarının ilk gününde belediye başkanı ve üye-
lerin belediyeye ait işlerle ilgili teklifleri gündeme 
alınmıştır.

Yıllara Göre Yazı İşleri Servisi Faaliyet Grafiği

Yazı İşleri Servisince bu faaliyet 
döneminde toplam 2.344 adet evrak 

işlem görmüştür.

Meclis toplantı birleşimlerine ait 36 adet kaset yazılı 
tutanak haline getirilmiş, birimlerden gelen beledi-
ye başkanı havaleli teklif dosyaları eksiklikleri gide-
rilerek meclis gündemine alınmıştır.  Meclis toplantı 
gündemleri hazırlanarak yasal sürede ilan ve duyu-
ruları yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar usulüne 
uygun yazılıp takipleri yapılmış, uygulanmak üzere 
ilgili müdürlük ve ilçe Kaymakamlığına gönderilmiş-
tir. İmar ve bütçe konularını içeren meclis kararları 
ise; onanmak üzere İBB’ye gönderilerek takipleri ya-
pılmıştır. Meclis komisyonlarının süresinde toplan-
ması sağlanarak ilgili komisyon raporları yazılmıştır. 
Meclis ve komisyon toplantılarına ait huzur hakları 
ile ilgili aylık puantajlar hazırlanmış ve takipleri ya-
pılmıştır.  Meclis kararları kitap haline getirilerek ar-
şivlenmiştir. Meclisten komisyonlara havale edilen 
teklif dosyaları takipleri yapılarak komisyon raporları 
yazım, kayıt, çoğaltma ve dağıtım işleri düzenli olarak 
yapılmıştır.

Belediye Meclisi Aylık Faaliyet Tablosu

“Toplantı  
Sayıları”

“Karar  
Sayıları”

Ocak 3 9

Şubat 3 130

Mart 3 5

Nisan 3 20

Mayıs 3 8

Haziran 3 8

Temmuz 3 6

Ağustos 0 0

Eylül 3 7

Ekim 4 6

Kasım 3 8

Aralık 3 14

Toplam 34 221

513

1.040

1.726

637

1005
558

327

664 665 638

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Yazı İşleri Servisi Faaliyet Grafiği

Gelen Evrak Giden Evrak
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Belediye Meclisi çeşitli konularda 
faaliyet dönemi içerisinde toplam 221 

adet karar almıştır.

2.2 Belediye Encümeni

Belediye Encümenimiz 5393 sayılı Belediye Kanun 
kapsamına da görevlerini yürütmektedir. Beledi-
ye Encümeni belediye başkanı ve vekil tayin ettiği 
başkan yardımcısı başkanlığında her hafta en az bir 
gün olmak üzere toplantılarını düzenli şekilde ger-
çekleştirmiştir. Encümen üyelikleri ilgili kanun ge-
reği dönem içerisinde her yıl belediye meclisince 
meclis üyeleri arasından gizli oyla seçtiği üç üye, 
malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının 
birim amirleri arasından belirlediği iki üye olmak 
üzere yedi kişiden oluşturulmuştur. 

Bu faaliyet döneminde; Encümenimiz toplantılarını 
üye tam sayısı ile yaparak alınan kararlar oybirliği 

ile alınmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uya-
rınca encümenimizce yapılan ihalelerin kararları da 
oybirliği ile alınmıştır. 

Muamelat Servisimizce, Encümen toplantılarının 
düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler 
alınmış, birimlerden gelen belediye başkanı ha-
valeli konu ve dosyalar eksiklikleri giderilerek en-
cümen gündemleri oluşturulmuştur.  Görüşülerek 
karara bağlanan konu ve dosyalara ait kararlar 
usulüne uygun yazılarak encümen başkanı ve top-
lantıya katılan üyeler tarafından imzalanması sağ-
lanmış, takipleri yapılarak uygulanmak üzere ilgili 
müdürlüğe gönderilmiştir. Encümen üyeleri huzur 
haklarına ait aylık puantajlar hazırlanmış, takipleri 
yapılmıştır. Encümen kararları belirli tarih aralıkla-
rında kitap haline getirilerek arşivlenmiştir.

Belediye Encümeni Aylık Faaliyet Tablosu

“Toplantı  
Sayıları”

“Karar  
Sayıları”

Ocak 8 95

Şubat 10 84

Mart 7 49

Nisan 4 110

Mayıs 10 91

Haziran 8 108

Temmuz 6 91

Ağustos 3 35

Eylül 8 68

Ekim 5 108

Kasım 4 97

Aralık 4 124

Toplam 77 1.060

Yıllara Göre Meclis Faaliyet Grafiği

33 33 33 32 34

202

88 84 90

358

104 104 93 102

210

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Meclis Faaliyet Grafiği

Toplantı Sayısı Komisyon Rapor Sayısı Karar Sayısı

Meclis Komisyonlarına Göre  
Yıllık Faaliyet Grafiği

42

216

8

74

14 41

137

7

53

12 0

Denetim
Komisyonu

İmar
Komisyonu

Plan Bütçe
Komisyonu

Hukuk
Komisyonu

Tarife
Komisyonu

Diğer
Komisyonlar

Meclis Komisyonlarına Göre Yıllık Faaliyet Grafiği

Toplantı Sayısı Karar/Rapor Sayısı
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Belediye Encümeni çeşitli konularda bu 
faaliyet döneminde toplam 1.060 adet 

karar almıştır..

Genel evrak servisi 17.183 adet evrak 
alarak, kurum dışına toplam 13.481 adet 

evrak gönderilmiştir.

Yıllara Göre Genel Evrak Faaliyet Grafiği

3- GENEL EVRAK SERVİSİ

Genel Evrak servisimiz; kuru-
mun posta, kurye ve KEP yolu 
ile gelen ve giden evrak akışı-
nın sağlandığı, kabul ve takiple-
rinin yapıldığı servistir.  Vatan-
daşlardan veya kamu kurum ve 
kuruluşlarından gelen her türlü 

dilekçe ve resmi evrakların ilgili mevzuat hükümleri 
gereği incelenerek kayıt tasnif ve tarama işlemle-
rinden sonra ilgili birimlere yönlendirilmesi yapıl-
mış, ayrıca  kurye ve posta hizmetleri kapsamında 
kurum dışına gidecek evraklar usulüne uygun iş-
lemlerden geçirilerek ilgili kişi, kamu kurum ve ku-
ruluşlarına  gönderilmektedir. Bu faaliyet dönemin-
de genel evrak hizmetlerinde herhangi bir problem 
yaşanmamıştır.

Genel Evrak Servisi Yıllık Faaliyet Tablosu

Dilekçe ile gelen evrak sayısı 448

Posta ile gelen evrak sayısı 14.300

Posta ile giden evrak sayısı 9.627

Kurye ile giden evrak sayısı 851

Yıllara Göre Encümen Faaliyet Grafiği

131 96 60 62 73

2.566

1.695

1.158
1.003 1.060

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Encümen Faaliyet Grafiği

Toplantı Sayısı Karar Sayısı

16.187 16.290 16.357
20.205

17.183
14.552

44.830

31.238
28.720

14.408

2014 2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Genel Evrak Faaliyet Grafiği

Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı
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4- EVLENDİRME MEMURLUĞU

Evlendirme Memurluğumuz, Türk Medeni Kanu-
nu, diğer ilgili kanun ve mevzuatın verdiği yetkiye 
dayanarak, Belediye Başkanımızca adına görev ve 
yetkilendirilen evlendirme memurlarımız tarafın-
dan evlendirme işlemlerinin yürütüldüğü servis-
tir. Müdürlüğümüze bağlı evlendirme memurluğu 
aracılığı ile evlilik akitlerinin ve evlilikle ilgili diğer 
işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmış, evlenecek 
çiftlerin nikâhları verilen gün ve saatte kıyılmıştır. 
Evlenecek çiftlerden talep edenlere izin belgesi dü-
zenlenerek gerekli kolaylık sağlanmış ve MERNİS 
bildirimleri ilçe nüfus müdürlüğüne düzenli olarak 
gönderilmiştir.

Evlendirme Memurluğu Yıllık Faaliyet Tablosu

Nikah Müracaat 4.218

Kıyılan Nikah 3.224

Verilen İzin Belgesi 620

İzin Belgeli Nikah 309

Yabancı Uyruklu Nikah 312

Ücretsiz Nikah Sayısı 0

Nikahı İptal Edilen Çift Sayısı 70

2017 Yılından Devreden Nikah Sayısı 321

2019 Yılına Devreden Nikah Sayısı 304

Yıllara Göre Evlendirme Memurluğu  
Faaliyet Grafiği

Evlendirme Memurluğunca bu faaliyet 
döneminde toplam 3.224 çiftin nikâhı 

kıyılmıştır.

4.662 4.483
4.062 4.218

4.062

3.848
3.476

3.224

2015 2016 2017 2018

Yıllara Göre Evlendirme Memurluğu Faaliyet Grafiği

Nikah Başvurusu Kıyılan Nikah Sayısı
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1- DENETİM ÇALIŞMALARI 

 1.1. İnşaat Ekibi Denetimleri
 1.2.  Şikayet Ekibi Denetimleri
 1.3.  İşgal Ekibi Denetimleri
 1.4.  Hurda Ekibi Denetimleri
 1.5.  Seyyar Ekibi Denetimleri
 1.6.  Pazar Ekibi Denetimleri
 1.7.  Çevre Koruma ve Kontrol Ekibi Denetimleri
 1.8.  Sağlık Ekibi Denetimleri
 1.9.Tütün Ekibi Denetimleri
 1. 10. Mobil Huzur Ekibi Denetimleri
 1.11.Nöbetçi Gece Ekipleri Denetimleri
 

2- ZABITA BÜRO VE TELSİZ FAALİYETLERİ 

 2.1. Büro Kalem Faaliyetleri 
  2.2. Merkez Telsiz Faaliyetleri
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Kâğıthane Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, 
5393 Sayılı Kanunun 51.maddesi ve 5216 Sayılı Ka-
nunun 7. maddesinin (k) fıkrası ve 5326 sayılı kaba-
hatler kanunu, 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu, 
4207 sayılı tütün ve tütün ürünleri kanunu, 394 sayılı 
hafta tatili kanunu, 3194 sayılı imar ve 775 sayılı ge-
cekondu kanunu doğrultusunda görevlerini yerine 
getirmektedir.

İstanbul, dönüşüm yaratan çağların ve kıtaları, kültür-
leri, dinleri ve uygarlıkları buluşturan dünya tarihinin 
şehridir. Bu bilinçle Zabıta Müdürlüğü olarak, temiz, 
düzenli ve yaşanabilir bir Kâğıthane için üzerimize 
düşen görevi yerine getirmek maksadıyla günün 24 
saati yılın 365 günü tüm gücümüzle çalışmak, halkı-
mıza sunduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kali-
teden ödün vermemek temel ilkemiz olacaktır. 

Vizyonumuz doğrultusunda belediyemizin bünye-
sinde faaliyet gösteren Zabıta Müdürlüğü’nün per-
formans odaklı bir yönetim yapısı ve kültürünü oluş-
turmak, vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde 
tutmak, kısa zamanda taleplere cevap verilmesi ve 
problemlerin yerinde sonuçlandırılması, belediyenin 
mali yapısını güçlendirilerek hedeflerin zamanında 
gerçekleştirilmesi, hizmet ve hizmet kalitesinin arttı-
rılması, çevre ve insan yaşamını ortak paydada oluş-
turacak güvenli bir kent yaşamı sağlanması öncelikli 
hedeflerimizdendir. 

Kanunların bize vermiş olduğu görev, yetki ve sorum-
luluklar doğrultusunda görev yapmaktayız. Zabıta bu 
görevlere göre belde ve belde halkının huzuru ve 
rahatı için beldenin düzenini muhafaza etmek bel-
de halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak için 
yetkili organlardan almış olduğu kararları uygula-
maktadır.

1- DENETİM ÇALIŞAMALARI

1.1 İnşaat Ekibi Denetimleri

İnşaat Ekibimiz nezaretinde 2018 yılı içerisinde 668 
adet kaçak inşaata müdahale edilmiş ve 90 adet 
kaçak inşaata tespit zaptı düzenlenmiştir. Ayrıca 
inşaat ekibimiz tarafından İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğü ve  Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait inşaat fa-
aliyetleri ile ilgili Encümen Kararlarının tebliğleri 
yapılmaktadır.

İlçemizde Hamidiye Mahallesi Arıcılar Mevkii ön-
celikli olmak üzere rutin olarak kaçak inşaat ve 
moloz dökümü denetimleri de İnşaat Ekiplerimiz 
tarafından yapılmaktadır. 

İlçemiz genelinde bulunan tüm inşaatların işgal 
ve aldığı önlemlerin takibi ve vatandaşlarımızdan 
gelen 695 adet şikayet değerlendirilmiştir.

Bu denetimler sonucunda İnşaat Denetim Ekibi-
miz tarafından 11 Adet işlem yapılmıştır.
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1.2 Şikayet Ekibi Denetimleri

Şikâyet Ekibi olarak; ilçemiz genelinde vatandaşla-
rımızın huzurunu bozan, “rahatsız etme, izinsiz afiş 
asma, gürültü, emre aykırı davranış” gibi konular 
hakkında; Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince 
1.845 adet cezai işlem uygulanmış ve bu çalışmalar 
ile halkın huzurunu, refahını arttırmak ve olumsuz-
lukların giderilmesi amaçlanmıştır.   

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız tarafından, Be-
lediyemiz resmi web sayfası, Çağrı Merkezi, Zabıta 
Müdürlüğü Merkez Telsizi ve Başkanlık üzerinden 
yapılan her türlü şikayetin yerinde tespiti ve değer-
lendirilmesi işlemleri Şikayet Ekibimiz tarafından ya-
pılmaktadır. 

Şikayet ekibimiz tarafından 2018 yılı içerisinde 17.285 
şikayet talebi alınmış ve sonuçlandırılmıştır.

1.3 İşgal Ekibi Denetimleri

İlçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklardaki 
kaldırım işgalleri ile ilgili her türlü denetim ve tespit 
çalışması İşgal Ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Esnafımızın kaldırım işgalinde uyacağı sınırların be-
lirlenmesi, sınırların tebliği ve denetimi bu ekip tara-
fından yapılmaktadır.

İşgal ekibimiz 2018 yılı içerisinde ilçemizdeki esnaf-
larımıza kaldırım işgali ile ilgili bilgilendirme ve uyarı 
yapmıştır. Yapılan uyarılar sonrası kaldırım işgal sı-
nırını aşanlar ile ilgili 378 Adet ceza zaptı düzenlen-
miştir. 

1.4 Hurda Ekibi Denetimleri

İlçemizde faaliyet gösteren Hurdacı esnafın denet-
lenmesi ve ikametgah alanlarının dışına çıkarılması, 
bölgemizdeki sahipsiz ve plakasız araçların kaldı-
rılması işlemleri Hurda ekibimiz tarafından yürütül-
mektedir.

2018 yılında hurdacı esnafımıza yönelik yapılan çalış-
malarda 15 adet esnaf mühürlenerek faaliyetine son 
verilmiştir.

1.5 Seyyar Ekibi Denetimleri

İlçemiz sınırları dahilinde tüm seyyar faaliyetleri en-
gellenerek ana arterler ve caddeler her gün ring ha-
linde denetlenmektedir. Ses yükseltici cihazlarla böl-
gede satış ve Seyyar faaliyet gösterenlere B.E.Y.Y’e 
göre gerekli yasal işlemler uygulanır. Vatandaşlar-
dan gelen şikâyet ve dilekçelerin gereği yapılır. 

İlçemiz dahilinde 2018 yılı içerisinde 654 seyyar faa-
liyetine son verilmiştir. Bu seyyar faaliyetlerinden 10 
tanesine yasal işlem yapılmıştır.

1.6 Pazar Ekibi Denetimleri

Pazar Ekibi olarak; ilçemiz genelinde kurulan pazar-
ların düzenini ve halkın gönül rahatlığı ile alışveri-
şini yapmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışma-
lar yapılmaktadır. Pazarlardaki nizam ve intizamlara 
uymayan, ölçü tartı aletlerinde hileye başvuran, fazla 
tahta açmak suretiyle pazarın düzenini bozan, ürün 
etiketlerinde kurallara uymayan pazarcı esnaflarına 
5957 sayılı Hal Kanunu ve 5396 sayılı Kabahatler Ka-
nunu’na istinaden cezai işlemler uygulanmaktadır. 

İlçemiz sınırları dahilinde kurulan 17 adet pazar ye-
rinde,  Pazar ortasındaki işgallerin kaldırılması,

Pazarcı esnaflarının yıllık işgaliye ve tezgah kurma 
belge ücretlerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesi,

5393 sayılı kanunun belediyenin yetkileri ve imtiyaz-
ları Madde 15 gereği pazarın baş ve sonundaki açıl-
malara, ayrıca seyyar faaliyetlere mani olunması,

Hava kararınca zamanında pazarın kalkmasını sağ-
lamak,

Etiketsiz mal satısına engel olunması,

Bandrollü ve bandrolsüz her türlü cd, kitap, kaset sa-
tışına engel olunması,

Pazarda canlı tavuk satısına izin verilmemesi,

Tartı aletlerinin doğru ve sağlıklı çalışmasının dene-
timlerinin yapılması, görevlerimiz arasındadır.

Pazar ekibi ilçemiz sınırları dahilinde bulunan Pa-
zar yerlerine 5957 sebze ve meyveler ile yeterli arz 
ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin 
düzenlenmesi hakkında kanuna yönelik 10 tane en-
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cümen kararı, 29 adet yarım etiketten cezai işlem ya-
pılmış ve  Pazar faaliyetlerinden 514.438,00 TL gelir 
elde edilmiştir.

1.7 Çevre Koruma ve Kontrol Ekibi De-
netimleri

Çevre Koruma ve Kontrol ekibi 2018 yılı içerisinde 
Çevre Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile yapılan or-
tak denetimlere katılarak işyerlerinin çevre kirliliğine 
yönelik denetimler yapmıştır.

Temizlik ekibi 2018 yılı içerisinde Temizlik Müdürlü-
ğü ve Zabıta Müdürlüğü ile yapılan ortak denetimlere 
katılarak işyerlerinin, inşaatların ve ikametgah yerle-
rinde bulunan çevre temizliğine yönelik denetimlere 
katılarak ilçemiz sınırları içerisinde çevre temizliğine 
yönelik denetimlere katılmıştır.

2018 yılı içerisinde Çevre koruma ve temizlik ekibi 94 
adet 5326 sayılı kanuna yönelik işlem yapmış olup  
83.944,00TL gelir elde edilmiştir. 

1.8 Sağlık Ekibi Denetimleri

Sağlık Ekibimiz; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 
sıhhi işyerlerinin portör muayene tespitlerini yap-
makta ve sağlık yönünden uygunluğunu denetle-
mektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi işyerlerinin 
5732 portör muayene tespitleri ve sağlık yönünden 
uygunluğu denetlenmiştir.

1.9 Tütün Ekibi Denetimleri

Kâğıthane Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 
ortaklaşa gerçekleştirilen “Tütün ve Denetim Ekibi” 
çalışmalarında kahvehane ve işyerleri gibi kapalı 
alanlarda sigara içenler hakkında gerek gelen şikâ-
yetler gerekse yapılan denetimler neticesinde cezai 
işlem uygulanmaktadır.

2018 yılı içerisinde işyerine tütün denetimleri ya-
pılmış ilçeler bazında tütün denetim ekiplerinin lav 
edilmesi neticesinde çalışmalar durdurulmuştur.

1.10 Mobil Huzur Ekibi Denetimleri

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan ana arterlerde di-
lenerek ve peçete vs. şeyler satarak insanları rahat-
sız eden dilencilere karşı Kağıthane Kaymakamlığı 
ve Zabıta müdürlüğünün ortaklaşa yapmış oldukları 
çalışmada karşılaşılan dilencilere kabahatler kanu-
nundan işlem yapılıp, dilencilerin üzerlerinden çıkan 
paraları Kağıthane Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne 
makbuz karşılığında teslim edilmekte olup, dilenciler 
İ.B.B. dilenci toplama kamplarına götürülerek bölge-
den uzaklaştırılmaktadır.

1.11 Nöbetçi Gece Ekipleri Denetimleri

Nöbetçi ekipler saat 08:30-22:00 arası, gece ekipleri 
20:00-08:30 saatleri arasında görev yapmaktadırlar. 
Mesai saatleri dışında Belediye emir ve yasaklarının 
takibi, Ana arterlerde ve tüm bölgede seyyar faali-
yetlere ve işgallere mani olur. Vuku bulan şikayet-
ler saati belirtilmek sureti ile değerlendirilip rapor 
tanzim edilerek nöbet defteri ve hizmet vesikasına 
işlenmesi, kaçak toprak döküm moloz atımı alanla-
rının kontrolünün yapılması, 5393 sayılı kanunun 
belediyenin yetkileri ve imtiyazları Mad15/b gereği 
evrak muhteviyatına göre, ruhsatsız işyerlerine De-
netim formu-ceza zabtı açık zabıt tanzim edilmesi, 
5393 sayılı Belediye kanunun belediyenin yetkileri 
ve imtiyazları Madde 15’e göre mühürlü olan işyerle-
rini kontrol etmek, mühürü koparıp faaliyetine devam 
eden işyerlerine mühür fekh-i tanzim edip Cumhu-
riyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak, Mesai 
saatleri dışında faaliyet gösteren işyerlerinin takibini 
yapmak, haklarında gerekli yasal işlemleri başlatmak 
gece ekiplerimizin görevleri üstlenir.
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1.12. Tüketiciyi Korumaya Yönelik  
Denetimler 

Kağıthane ilçe sınırları içerisinde 19 mahallemizin 
tamamında yapılan denetimlerde 6502 sayılı Tüketi-
cinin korunması hakkındaki yasanın 54. Maddesinin 
1.fıkrası gereği etiket, tarife ve fiyat listeleri yönetme-
liğine göre Zabıta ekiplerimize pazarlarda, fırınlarda 
ve marketlerde çeşitli denetimler yapılmıştır.

6502 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Zabıta 
Varakası Sayısı

Adet

Pazarcı 26

Market 58

Fırın 29

6502 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Tespit 
Tutanağı Sayısı

Adet

Pazarcı 54
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2- ZABITA BÜRO VE TELSİZ 
FAALİYETLERİ

2.1. Büro Kalem Faaliyetleri 

Zabıta müdürlüğüne bağlı personel, gelen, giden her 
türlü evrakların kayıtların yazışmalarını yapar. Zabı-
ta personelinin özlük hakları, hastalık izin kâğıtlarını 
düzenler, senelik izin, rapor, kadro değişiklikleri, di-
siplin yazışmalarını, ayniyat ile ilgili yazışmaları, dış 
müdürlüklerden gelen evrak, genelge, şikâyet dilek-
çelerini ekiplere dağıtımını yapar, ekiplerden gelen 
evrakların ve tanzim edilen ceza zabıtlarını, Encümen 
Kararlarını kayıt defterine işlemek ile ilgili yazışma-
ları yapar ve intacını takip eder. Ruhsat Denetim Mü-
dürlüğünden gelen işyerlerine ait hafta tatili ve ruh-
sat müracaatlarını sağlar, Belediye Emir ve Yasaklar 
Yönetmeliğine aykırı hareket edenlere kanunun mü-
eyyidelerinin uygulanmasını koordine eder. Zabıta 
Personelinin Melbusat alımını yaparak, bir sonraki 
yılların bütçesini hazırlar, demirbaş kayıtlarını tutar. 
Geçen yıllara ait evrakların arşivlenmesini sağlar. 

Pazarcı esnafa harçlarının tahakkuk edilmesi ve ta-
hakkuk edilen harçların yatırılmasını sağlar ve belge 
düzenler, İSO 9001 takibini yapar ve evrakları düzen-
ler. 

2018 yılı içerisinde Zabıta Büro ve Pazar Kalemde 
24275 evrak işlem görmüştür. 

2.3. Merkez Telsiz Faaliyetleri 

Servisimiz, Çağrı Merkezinden gelen şikâyetlerin 
ekiplere dağıtılmasını, vatandaştan gelen telefonla-
rın telsiz anonsu ile ekiplere bildirilmesi işlemlerini, 
ekipler arası iletişimin ve koordinasyonun sağlan-
masını ve müdürlerden ve amirlerden gelen emirleri 
anlık olarak ekiplere bildirilmesi işlemlerini gerçek-
leştirmektedir.
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Yıllara Göre Gerçekleşen Evrak Faaliyet 
Grafiği
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A- GÜÇLÜ YÖNLER

B- ZAYIF YÖNLER
C- FIRSATLAR
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1. Belediyemiz birimlerinin; İSO9001:2008 Kalite 
Yönetim Sitemi, İSO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sitemi, İSO 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetimi Sistemi, İSO 17020:2012 Muayene 
Kuruluşları Akreditasyonu ve İSO 22000:2005 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları 
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri 

2. Belediyemizin güçlü bir mali yapıya sahip 
olması. 

3. Belediyemizin hiçbir resmi ve özel kuruluşa 
borcunun bulunmaması 

4. Belediyemiz tüm birimlerinin %100 oranında 
bilgisayar ortamına entegre olması. 

5. İlçemizin 1/1000’lik İmar planlarının 
tamamlanmış olması. 

6. İlçemizdeki tüm parsellerin grafik ve sayısal 
verilerinin bilgisayar ortamında ve güncel olması

7. Belediyemiz kurumsal faaliyetlerine ait süreç 
haritalarının tamamlanmış olması.

8. Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için 
Kentli Servisi ve Çağrı Merkezlerinin kurulmuş 
olması. 

9. Elektronik arşiv kayıt sistemine geçilmiş 
olması. 

10. Belediyemizin Sosyal Belediyecilik 
uygulamalarının gelişmiş olması 

GÜÇLÜ YÖNLER

11. Halkımıza hizmet vermek üzere kurulmuş 
belediyemize ait 4 Kültür Merkezi ve 21 Mahalle 
Konağı bulunması 

12. İlçemiz halkının faydalanabileceği Tarihi 
Hasbahçe Mesire alanı dahil toplam 2 milyon 
m2 nin üzerinde rekreasyon ve yeşil alana sahip 
olması. 

13. Vatandaşımız hizmet alabileceği 5 adet sosyal 
tesisimizin hizmet veriyor olması.

ZAYIF YÖNLER

1. İlçemizin topografya yapısının engebeli olması 

2. Kağıthane ilçesinin İstanbul’un ilk ve en eski 
gecekondu bölgelerinden biri olması
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FIRSATLAR

1. İlçemizin 2 uluslararası(E-80 ve D-100) 
karayolunun arasında bir aks konumunda olması 

2. AKOM, KGM (1. Bölge Müdürlüğü) ve İSKİ gibi 
kurumların merkezlerinin bölgemizde yer alması 

3. Başbakanlık Devlet Arşivleri, İstanbul Adliyesi, 
Yeni Etfal Hastanesi ve Aslantepe Galatasaray 
Stadı gibi büyük kamu projelerinin bölgemizde 
yer alması 

4. Tarihi Hasbahçe’nin bölgemiz sınırları 
içerisinde yer alması 

5. Büyük ve Uluslararası ölçekte firmaların 
bölgemizi yeni yatırım alanı olarak seçmiş olması 

6. 3 ana raylı sistem hattı ile metrobüs hattını 
birbirine bağlayan Mecidiyeköy - Mahmutbey 
metro hattının ilçemiz sınırları içerisinden 
geçmesi 

7. İlçemizin 3. Köprü ve 3. Havalimanının şehir 
merkezine tek ve en yakın bağlantı noktası 
olması 

8. Yeni Tüneller ile ulaşımın merkezi olması

TEHDİTLER

1. KPSS yolu ile gelen memurların kadro onayları 
sonrasıbaşka kurumlara geçiş yapmaları



234

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 2018 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde 
yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

(Kağıthane-İSTANBUL ............/............./2019)

Av. Ayhan MEDİK
Mali Hizmetler Müdürü
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İÇ KONTROL 

GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

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

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

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi 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.  

(Kağıthane-İSTANBUL ............/............./2019)

Fazlı KILIÇ
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI
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