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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

No
Stratejik 
Hedef

Faaliyet/Proje (Birim Hedefi)
Performans 
Göstergesi

Hedef 
Değer

Gerçekleşen 
Değer

Tamamlanma 
Yüzdesi

Tamamlanma 
Zamanı

Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması 
yapılması

Çalışma sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname 
doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması

Çalışma sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A2SA1H1
Öğrencilere kırtasiye malzemesi, spor 
gereçleri, ayakkabı v.b. eğitim malzemeleri 
verilmesi

Eğtim malzemeleri 
verilen kişi sayısı

2.000 kişi 200 kişi %10 31.12.2010
Gelen talepler 
karşılanmıştır.

5 A2SA1H3
İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım desteği 
verilmesi

Sosyal yardım 
desteği verilen kişi 
sayısı

2.000 kişi 2.259 kişi %100 31.12.2010

6 A2SA1H3
Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahipleri 
mali yardım talepleri işlem dosyalarının 
hazırlanması

Tamamlanma 
süresi

10 gün 10 gün %100 Her ay

7 A2SA1H3
4109 sayılı kanun gereği asker ailelerine 
yardım yapılması

Yardım yapılan kişi 
sayısı

300 kişi 391 kişi %100 31.12.2010

8 A2SA1H3
Asker aileleri mali yardım talepleri işlem 
dosyalarının hazırlanması

Çalışma sayısı 18 adet 18 adet %100 31.12.2010

9 A2SA1H3 Kadın Emeği Değerlendirme Çarşısı kurulması

Kurulan 
kadın emeği 
değerlendirme 
çarşısı sayısı

1 adet 1 adet %100 30.08.2010

16 A2SA1H5
Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik 
etkinlikler gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı

4 adet 4 adet %100 31.12.2010

17 A2SA1H5
İhtiyaç sahiplerine  tekerlekli sandalye ve diğer 
medikal araçların ücretsiz olarak verilmesi

Tamamlanma 
süresi

31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010
33.800 adet hasta bezi 
verilmiştir.

18 A2SA1H5 Engelli Koordinasyon Merkezi oluşturulması
Oluşturulan engelli 
koordinasyon 
merkezi sayısı

1 adet 1 adet %25 31.12.2010

Araştırma ve geliştirme 
çalışmaları devam 
etmektedir. Plan Proje 
Müdürlüğü tarafından 
mimari proje çizimleri 
hazırlanmıştır.

19 A2SA1H8
Gönül Çarşısının âfet zamanlarında ihtiyaç 
bölgesine gönderilmesi

Tamamlanma 
oranı

%100 - - 31.12.2010
Afet durumu 
yaşanmadığından ihtiyaç 
duyulmamıştır.

20 A2SA1H8 Gönül Çarşısının kapasitesinin arttırılması
Tamamlanma 
oranı

%20 %20 %100 31.12.2010

21 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

22 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

23 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

24 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

25 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

26 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /teknik 
nitelikli toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay
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27 A8SA2H1 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

28 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans 
Sistemi ile ilgili formların 60 gün içerisinde ilgili 
birime eksiksiz teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

29 A8SA1H2
Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap 
verilmesi

Cevaplama süresi 20 gün 12 gün %100 Her ay

30 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen 
talepleri 7 iş gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 5 gün %100 Her ay

31 A8SA1H2 Vatandaş Takip Sisteminin raporlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

32 A8SA1H1
Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve 
kurumun web sitesinde haber olabilmesi için 
Aylık Basın Yayın bilgi raporu düzenlenmesi

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 
            
 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgiler ve değerlendirmeler ve 
benden önceki harcama yetkililerinden almış olduğum bilgiler, 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. (Kartal, 15/01/2011)

                  Hasan KUMRAL
                                                                                                  Strateji Geliştirme Müdürü (V.)
                  Hasan KUMRAL
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Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Kartal Belediyesi için zamana, ihtiyaçlara 
ve gelişen konjonktüre göre yeni stratejiler belirlemek, belirlenen bu 
stratejileri gerçekleştirecek hedefler koymak veya mevcut hedefleri 
revize etmek, eğitimler düzenlemek, stratejik plan, yıllık performans 
programı ve faaliyet raporu hazırlamak, stratejilere yönelik yerel, ulusal 
ve uluslararası projeler geliştirmek, gerekli analizleri yapmak, Entegre 
Yönetim Sisteminin kurumda uygulanmasını takip etmek, kurum içi 
iyileştirmeler yapılmasını sağlamak, saha veri toplama çalışmaları 
yaptırmak, Kartal Belediyesi ile ulusal ve uluslararası yerel yönetimler 
arasında yönetişim işbirliği sağlamak faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumun Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması, yürütülmesi, 
raporlanması, analizlerinin yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dış paydaşlarımızla bilgi 
alışverişinde bulunularak koordinasyonun sağlanması. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının kanun, tüzük, yönetmeliklere uygun olarak takibinin yapılması 
faaliyetlerini yürümektedir.

Kartal Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası platformda temsil edilmesi, kültür, sanat, sağlık, çevre, 
turizm, spor gibi alanlarda kentin ve kentlinin gelişimini sağlayan ulusal ve uluslararası projelerin 
araştırılması, hazırlanması ve yürütülmesi, Kartal’a tanıtılması, iç ve dış paydaşlarımızın projelere 
katılımlarının sağlanması ve ortak projeler geliştirilmesi açısından önemli bir işleve sahiptir.

PERFORMANS PROGRAMI VE FAALİYET 
RAPORU ÇALIŞMALARI

1.  Kartal Belediyesi “2011 yılı 

     Performans Programı”

2.  2010 yılı Faaliyet Raporu Hazırlıkları

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik” gereği kurumun tüm müdürlükleri ile toplantılar 
yapılarak 2010 yılı içinde yürüttükleri çalışmalar, durum analizleri 
ve güçlü- zayıf yönleri, öneri ve tedbirleri içeren analizler ile 
ilgili aylık birim faaliyet raporları alınarak değerlendirildi, kurum 
ve ilçenin durum analizi yapıldı. 2010 yılı faaliyet raporu için 
faaliyetler takip edilerek hazırlık çalışmaları tamamlandı.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında 
Yönetmelik” gereği Belediyemizin “2010-2014 yılları Stratejik 
Planı” doğrultusunda, bir mali yılda yürütmesi gereken faali-
yetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef 
ve göstergelerini içeren “2011 yılı Performans Programı” Baş-
kanlık makamı, başkan yardımcıları ve müdürlüklerimizin gö-
rüşleri alınarak hazırlandı. 
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TAMAMLANAN, YÜRÜTÜLEN VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDEN PROJELER

1.  KartalKart Projesi:

2.  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

“KartalKart” projesi, her kesimin fayda sağlayacağı, Kartal’da yaşayan özel ve tüzel kişileri bir aile 
kabul eden bir “aile içi dayanışma projesi” olarak planlandı. Kartallıların tek bir kartla tüm belediye 
hizmetlerinden, sağlık, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerden daha avantajlı ve öncelikli yararlanabilmelerini 
amaçlayan projenin araştırma-geliştirme ve altyapı proje hazırlık çalışmaları yürütüldü. KartalKart’ın 
gerek duyduğu teknolojik altyapı ve yıllık işletim maliyetinin karşılanması için bir bankanın proje ortağı 
olmasının en verimli yöntem olacağına karar verildi. Bankalar ile tanıtım toplantıları yapıldı, sonuçlanma 
aşamasına gelindi. Projenin her an hayata geçirmeye hazır hale gelmesi için ayrıntılı iş akış planları 
hazırlama çalışmalarının önemli aşamalar tamamlandı. KartalKart projesinin 2011 yılında Kartallılarla 
buluşması ve verilecek hizmetlerin kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje çalışması Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
koordinasyonunda Veteriner İşleri Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı. Proje çalışması kapsamında çevre il 
ve ilçelerde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri yerinde incelenerek, mimari yapısı, 
personel durumu, kapasitesi, bütçesi, teçhizat, sunulan hizmetler vb. konuları içeren bir fi zibilite 
raporu hazırlandı. Kartal ilçesi için yapılabilecek en kapsamlı ve işlevsel rehabilitasyon merkezi projesi 
oluşturuldu.

Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, Stratejik 
Plan ve Performans Programı’nda yer alan amaç-
lar doğrultusunda, Başkanlık makamı tarafından 
iletilen veya başkanlığa tarafımızdan teklifi  sunu-
lan konularda yürütülmektedir.
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Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları

3.  Öğrenciler fen deneyleri ile öğrendi, meyve suları ile eğlendi.  

Kartal Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Meyve 
Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) ve Mad 
Science-Educa işbirliği ile “Meyve Sularının 
Gizemli Dünyası” adıyla eğlendirici bir bilim 
gösterisi düzenlendi. Fen bilimlerine ılımlı bir 
yaklaşım aşılamak ve meyve sularının bilinçli 
tüketimi konusunda farkındalık kazandırmak 
amacıyla yola çıkılan projenin bilimsel alt yapısı 
Kanadalı bilim adamları tarafından kurulan 
Mad Science’ın Türkiye’deki uzmanlarınca 
hazırlandı. Özellikle ilköğretim öğrencilerine 
fen bilimlerini keyifli bir şekilde aktarmayı 
amaçlayan 10 adet gösteri 06 – 10 Aralık 2010 
tarihleri arasında Uğur Mumcu YKYM Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Her gün birer saatlik 
iki gösteri sahneye koyan uzman eğitmenler, 
2500’e yakın Kartallı ilköğretim öğrencisi ile 
buluştu. ‘Sihirli tencerenin mahareti ile bilim 
arasındaki fark’, ‘meyve suyu bulutlarının 
dansı’ ve ‘meyvotermik enerji reaksiyonları’ gibi 
bilimsel deneylerin gerçekleştirildiği gösteriler, 
öğrenci ve öğretmenlerden yoğun ilgi gördü.
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Kursun ilk ürünleri Kartal Meydanı’nda yapılan Kartal Festivali 
açılışında halka sunuldu

Belediyemizin halı ve kilim dokuma tezgahlarından bir görüntü

4.  Halı ve Kilim Dokumacılığı Projesi:

Kartallı kadınların mesleki eğitim almaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla başlatılan Halı 
ve Kilim Dokumacılığı Kursu ilk ürünlerini verdi.  Eğitim programının yanı sıra tezgah ve iplerin de belediyemiz 
tarafından ücretsiz verildiği kurslar Kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kartallı kadınlar tarafından dokunan 
yöresel halı ve kilimler büyük beğeni topladı. Halı ve Kilim Dokumacılığı kursunun kapasitesinin geliştirilmesi 
amacıyla proje teklif formu hazırlanarak Avustralya Büyükelçiliği hibe programına sunuldu. 

5.  Tabela Projesi

Kartal’ın şehircilik, mimarlık ve kent estetiği açısından güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla bina 
cephelerine gelişigüzel asılan reklam, ilan ve tanıtım tabelalarının yarattığı görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, 
kent estetiğine ve ana dilimize uygun tabelaların yerleştirilmesi amacıyla proje hazırlık çalışmaları yapılmış ve 
uygulama örneği olarak Hamam Sokak ele alınmıştır.

Zemin dışındaki katlarda asılmış tabelaların kaldırılması

Projenin Genel Hedefleri:

•  Bina cephelerine konulan her türlü ilan, reklam ve tanıtım 
elemanları ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğinin 
ortadan kaldırılması

•  Tabelaların şehircilik, mimarlık ve kent estetiğine uygun 
hale getirilmesi

•  Asılan reklam ve ticari tabelaların Yönetmeliğe uygun 
şekilde hazırlanması

•  Yaptırılacak ticari tabelalar için Plan ve Proje 
Müdürlüğü’nden onay alınması

•  Kaçak tabelaların tespit edilmesi
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6.  Kardeş Şehir çalışmaları:

Belediyemiz yurtiçi ve yurtdışından kardeş belediyeler edinerek karşılıklı ziyaretlerde bulunmakta 
ve kültür, sanat, sağlık, çevre, turizm, spor gibi alanlarda bilgi paylaşımı yaparak ortak çalışmalar 
yürütmektedir.

Balkan ülkeleri ile kültürel paylaşım:

Bosna-Hersek’in Visoko ilçesiyle ve Bulgaristan’ın Kırcaali ili Ardino (Eğridere) ilçesi ile kardeş şehir 
olundu, karşılıklı ziyaretlerde bulunularak ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş alış-verişi 
yapıldı, protokol imzalandı. 1995 yılında kardeş olunan Bosna-Hersek’in Banoviçi ilçesi ziyaret edilerek 
proje işbirliği olanakları yerinde incelendi. Şehrin ilk camisinin yapımında destek verilmesi için proje 
ortaklık protokolü hazırlandı.

Protokol İmza Töreni Şehitleri Ziyaret

Yürütülen çalışmalar:

•  Nisan ayında 4 kişilik Visoko belediye heyeti Kartal’ı ziyaret etti, kardeş şehir ön protokolü imzalandı.

•  23-27.06.2010 tarihleri arasında kardeş şehir ziyaret edildi, işbirliği yapılabilecek alanlar yerinde 
incelendi. Kardeş şehir protokolü imzalandı. Ekonomi, tarih, kültür, sosyal doku alanında örnekler 
incelendi.

Kardeş Şehir Visoko 
(Bosna-Hersek, Zenica Doboj Kantonu) 

09/04/2010 (Meclis kararı)
29/04/2010 (İçişleri Bak. onay yazısı)

Meclis kararı: Ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkilerin kurulması ve geliştirmesi, bunun yanında 
iki belediye arasında ayrıcalıklı dostluk ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.

•  Tabelaların standart boyutlarda yapılması

•  Tabelaların güvenliği tehdit etmeyecek şekilde asılması 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tasarım Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Plan ve Proje, Çevre Koruma 
ve Kontrol, Ruhsat ve Denetim ve Mali Hizmetler Müdürlükleri ile projenin hayata geçirilmesi için 
toplantılar yapıldı.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ile ortak 
yürütülen “Hamam Sokak Cephe Rehabilitasyon ve Çevre Düzenleme Projesi”nin örnek bir çalışma 
olması amacıyla, tabelaların yönetmeliğe uygun hazırlanması için Plan ve Proje Müdürlüğü ile işbirliği 
halinde çalışılarak, gönderilen tebligatların içerisine tabelaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Reklam, 
İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”ne uygun hazırlanması esnafl arımıza bildirildi.
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Bosna Pramitleri

Meclis Üyeleriyle Toplantı Ziyaret Sonu Ayrılırken

Kardeş Şehir
Banoviçi (Bosna-Hersek, Tuzla Kantonu)

11/10/1995 (Meclis kararı)
13/05/1996 (İçişleri Bak. onay yazısı)

27.06.2010 tarihinde kardeş şehir ziyaret edildi, işbirliği yapılabilecek alanlar yerinde incelendi, kardeş 
şehir ilişkisi yeniden başlatıldı.

Kardeş Şehir
Ardino (Eğridere) (Kırcaali, Bulgaristan)

02/08/2010 (Meclis kararı)

Meclis kararı: Ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat, turizm, ve spor gibi 
alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, teknik ve idari konularda işbirliği sağlamak.

Yürütülen çalışmalar:

Kartal Belediyesi 07-09.08.2010 tarihleri arasında Ardino’ya Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği 
ile birlikte kardeş şehir protokolü hazırlık ziyareti düzenledi, işbirliği yapılabilecek alanlar yerinde 
incelendi.
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Ardino Belediyesini Ziyaret Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad’ı makamında ziyaret

Ardino’nun Hallar Köyü’nü ziyaret İpek Yolu üzerinde Şeytan Köprüsü

Kadın Ürünleri Pazarı Yelken Okulunu Ziyaret

Proje Geliştirme

Sosyal ve Kültürel İşbirliği

•  Eylül ayında gönüllüler ve Visoko Belediyesi işbirliğinde Visokolu ilköğretim çağındaki çocuklara 
diş bakımının önemini anlatan film gösterimi, uygulama, diş taraması yapıldı, diş macunu ve fırçası 
dağıtıldı.

•  10-13.08.2010 tarihleri arasında, Kartal ve İstanbul’u konu alan Ramazan ayı özel programı hazırlamak 
için gelen Visoko Televizyonu ekibi Kartal’ın kültürü, tarihi, sosyal yapısı ve Belediyemizin yürüttüğü 
sosyal faaliyetler hakkında bilgi aldı; Büyükada Sosyal Tesisi, Ekolojik Pazar, KEDV, Kadın Ürünleri 
Pazarı, Huzurevi, Dragos Yelken Okulu, Kartalspor, Halı Dokuma Atölyesi, Çocuk Gelişim Merkezi, 
Hürriyet ve Yakacık YKYM, hastane bahçesine kurulan Ramazan çadırı ve Belediyenin şirketlerini 
ziyaret ederek projeleri yerinde inceledi, röportajlar yaptı.
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Atalar ÇOGEM’i ziyaret Halı Atölyesini ziyaret

Başkan Yardımcısı Fügen Mavi ile röportajBanoviçi şehrinin ilk camisi

•  İnşaatı tamamlanan Banoviçi İslam Merkezi Camisi’nin “hat, iluminasyon, süsleme” çalışmalarına 
destek vermek için çalışmalar başlatıldı. Bu proje ile Boşnak ve Türk halklarının ortak değerlerine ve 
sanatına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

7.  “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi” Faaliyet Raporları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen ve Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile kabul edilmiş olan 
“Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı” kapsamında “belediyelerin meslek edindirme 
kurslarını yaygınlaştırmak” tedbiri için sorumlu kurum belediyeler olarak belirlenmiştir. Bu konuda 3 
aylık dönemler halinde istenen faaliyet raporlarını hazırlamak için; müdürlüklerden 2010 yılında eğitimle 
ilgili yaptığı çalışmalar göstergeleriyle birlikte talep edildi, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
gerçekleştirilen eğitime yönelik projeler ile ilgili bilgiler alındı, alınan veriler raporlanarak ilgili kurumlara 
gönderildi.

Kartal Belediyesi’nde 2005 yılından beri yürütülen Entegre 
Yönetim Sistemiyle ilgili ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sistemlerinin entegre olarak standartlara uygunluğunun 
denetlenmesi, dokümantasyonlarının yapılması, süreçlerin 
iyileştirilmesi, ilgili eğitimlerin verilmesi, belgelendirmeye 
hazır hale getirilmesi ve ara denetim konularında hizmet 
alımları yapıldı, tüm müdürlüklerden 2‘şer kişi ile eğitim ve 
belgelendirme çalışmaları yürütüldü, ISO belgeleri güncellendi, 
verilen iç tetkik eğitiminin ardından tüm müdürlüklerde iç 
denetim gerçekleştirilerek kurum genelinde süreçler takip edildi, 
yürütülen dış denetim sonucu ISO 9001:2008’e terfi edildi.

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
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EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

1.  Stratejik Plan ve Performans Programı Eğitimi

2.  Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi

4.  Katılınan Ulusal ve Uluslararası Toplantılar

 

a)  Balkan Ülkeleri Kardeş Şehirler ve 

     İşbirliği Forumu

Belediyemizin amaç, hedef ve faaliyetlerinin yer aldığı “2011 Yılı Performans Programı” ile ilgili tüm 
müdürlüklerin personeline eğitimler verilerek hazırlık sürecine aktif katılımları sağlandı. 

Eğitimde yasal mevzuat, stratejik plan-performans programı-faaliyet raporu ilişkisi, güncel format, 
GZFT analizi, stratejik amaç, stratejik hedef, birim hedefi, performans göstergesi, raporlama, süreç 
takvimi konularına yer verilerek belediye hizmetlerimizin planlanmasına personelin katılımı ve hizmetin 
daha akılcı, kalıcı ve amaca yönelik olması sağlandı.

3.  İç Tetkikçi Eğitimi

Dış denetim öncesi kurumsal değerlendirmeyi 
yapmak, süreçlerin işleyişindeki sorun ve 
aksaklıkları yerinde belirleyip iyileştirmeleri 
hayata geçirmek için 27 Ekim 2010 tarihinde 
İç Tetkikçi eğitimi yapıldı. Eğitim alan personel 
ile tüm müdürlüklerde kalite iç denetimi 
gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği’nin 3-4 Mayıs 2010 tarihlerinde 
düzenlediği toplantıda kardeş şehir ilişkileri, 
proje uygulama örnekleri incelendi.

Belediyemizde 2005 yılından beri yürütülen EYS 
çalışmaları kapsamında Başkan Yardımcıları, 
müdürler ve birim temsilcisi 2’şer personele ISO 
9001 bilgilendirme ve EYS eğitimi düzenlendi.
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b)  1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

c)  Yeşil Bina Teknik Gezisi

d)  “Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği Üyeliği 

     Yolunda-Diyalog Toplantısı”

e)  ICLEI “Kentsel Sürdürülebilir Gıda Arzı” Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 29. Enerji 
Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında 13 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen forumda güncel mevzuat, 
kamu ve özel sektör araştırma ve uygulama örnekleri hakkında bilgi alındı.

Makine Mühendisleri Odası’nın 13 Mayıs 2010 tarihinde düzenlediği teknik gezide Türkiye’nin ilk altın 
LEED sertifikalı yeşil binası yerinde incelendi, uzmanlardan bilgi alındı.

11 Aralık 2010 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği 
ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği arasında 
“Belediyeler Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Projesi” 
işbirliği protokolünün imzalandığı toplantıda 
projeyle ilgi bilgi alındı, grup çalışmalarına 
katılındı.

9 Aralık 2010 tarihinde Brüksel’de ICLEI (Sürdürülebilir Kalkınma için Yerel Yönetimler) tarafından 
“kazan-kazan stratejisi” kapsamında 7.si düzenlenen “Kentsel Sürdürülebilir Gıda Arzı” konulu 
toplantıda “%100 Ekolojik Pazar” örnek uygulamasıyla Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği yer aldı.
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STRATEJİ GELİŞTİRME  MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

No
Stratejik 

Hedef
Faaliyet/Proje (Birim Hedefi)

Performans 
Göstergesi

Hedef Değer
Gerçekleşen 

Değer
Tamamlanma 

Yüzdesi
Tamamlanma 

Zamanı
Açıklama

1 A1SA1H1 2009 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması
Tamamlanma 
süresi

28.02.2010 28.02.2010 %100 28.02.2010

2 A1SA1H1
Stratejik Hedefler doğrultusunda 2011 yılı Performans 
Programı teklifinin hazırlanması

Tamamlanma 
süresi

20.08.2010 20.08.2010 %100 20.08.2010

3 A1SA1H1

Müdürlüklere stratejik plan, performans programı, birim 
hedefleri, faaliyetler, veri ve SWOT analizleri, kalite 
yönetimi, rapor hazırlama konularında eğitimler verilmesi 
ve performans programlarının başlatılması

Eğitim verilen 
müdürlük sayısı

24 adet 24 adet %100 31.07.2010

4 A1SA1H1

Belediyenin projeleri, yatırımları, çalışma programı için, 
vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve diğer gereksinim 
duyulan konularda saha araştırması yapılması ve 
yaptırılması, verilerin değerlendirilmesi, ilçenin ve 
Belediyenin durum analizlerinin yapılması ve verilerin 
güncellenmesi

Tamamlanma 
süresi

31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010

5 A1SA2H1 Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması yapılması Çalışma sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

6 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

7 A1SA2H1
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik şartname 
doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması

Çalışma sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

8 A1SA2H1
Süreç yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının 
planlanması

Tamamlanma 
süresi

31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010

9 A1SA2H1

Performansın düzenli olarak ölçülmesi, birimlerden gelen 
performans raporlarının değerlendirilmesi, güncellen-
mesi, birimlere geri bildirimin yapılması ve daha verimli 
ve kaliteli olması için gerekli iyileştirmelerin yapılması

Değerlendirme 
sayısı

1 adet 1 adet %100 Her ay

10 A1SA2H1
“Bireysel Performans ve Kurumsal Performans İlişkisi” 
konusunda çalışma yapılması, raporlanması ve seminer 
düzenlenmesi

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 31.12.2010

11 A1SA3H1

Yurtiçi ve yurtdışında “Yerel Yönetimlerin Hizmetleri 
ve Hizmet Yöntemleri” ve bu konuda düzenlenecek 
konferans,sempozyum, fuar, teknik gezi  v.b toplantılar 
ile ilgili rapor sunulması

Tamamlanma 
süresi

31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010

12 A1SA3H1

Mevcut ve potansiyel kardeş şehirlerden her yıl 1 tane-
sinin ortak çalışma programları ve projeler hazırlamak 
üzere Kartal’a davet edilmesi ve kardeş şehirlerden 
gelen davetlere katılınması

Kardeş şehir 
sayısı

1 adet 3 adet %100 31.12.2010

13 A1SA3H2
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile ilgili projeler 
hazırlanması, koordinasyonunun sağlanması

Hazırlanan proje 
sayısı

2 adet 2 adet %100 31.12.2010

14 A1SA6H1
Ulusal ve uluslararası çeşitli proje ve fon kaynaklarının 
araştırılması ve raporlanması

Rapor sayısı 3 adet 3 adet %100
30.04.2010 
31.10.2010 
31.12.2010

15 A1SA6H1
İç ve dış paydaşlardan gelen proje fikirlerinin 
değerlendirilmesi ve Kartal’ın gereksinimine uygun  
projeler hazırlanması, koordinasyonun sağlanması

Tamamlanma 
süresi

31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010

16 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

17 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 6 ayda bir

18 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 6 ayda bir

19 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 6 ayda bir

20 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

21 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /teknik nitelikli 
toplantı yapılması

Toplantı sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

22 A8SA2H1 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay

23 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans Sistemi ile 
ilgili formların 60 gün içerisinde ilgili birime eksiksiz 
teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

24 A8SA1H2 Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap verilmesi
Cevaplama 
süresi

20 gün - - Her ay
Dilekçe 
gelmemiştir.

25 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri 7 iş 
gününde geri bildirmek

Geri bildirim 
süresi

7 gün - - Her ay
Bilgi edinme talebi 
gelmemiştir.

26 A8SA1H1
Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve kurumun web 
sitesinde haber olabilmesi için Aylık Basın Yayın bilgi 
raporu düzenlenmesi

Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Her ay
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 
            
 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgiler ve değerlendirmeler ve 
benden önceki harcama yetkililerinden almış olduğum bilgiler, 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. (Kartal, 18/01/2011)

                  Bekir YARIM
                                                                                                               İç Denetçi
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Müdürlüğümüz denetim organı olup, denetimlerin temel amacı Belediyemiz Müdürlüklerini yıllık prog-
ramlar çerçevesinde denetleyip, denetimler sırasında tespit edilen Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ile di-
ğer Mevzuata aykırı, ya da hatalı, eksik işlem veya kusurlu davranış ve uygulamaların araştırması ve 
incelemeleri yapılmaktadır.

Ayrıca Belediyemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memur personeli-
mizle ilgili, Başkanlık Makamı tarafından Müdürlüğümüze intikal ettirilen Disiplin Soruşturma dosyala-
rı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya Zabıta Yönetmeliğinin Disiplin Hükümleri uygulanarak so-
nuçlandırılmaktadır. Yıl içerisinde Belediyemiz Birimleri’nden tereddüde düşülen konularda Müdürlüğü-
müze yapılan müracaatlar değerlendirilerek yardımcı olunmaktadır.

4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince Kayma-
kamlık Makamınca Belediyemize intikal ettirilen soruşturma dosyalarında müfettişlerimizin ön incele-
yici olarak görevlendirilmesi üzerine Belediyemiz Müfettişleri, Kaymakam adına soruşturma yapmak-
tadır.

2010 yılında aşağıda belirtilen ana faaliyetler gerçekleştirilmiştir:       

Dönem içinde aşağıda belirtilen ana faaliyetler gerçekleştirilmiştir:                                                   

1-) İncelenen İhale Dosya Sayısı (2010 Yılında)  : 420                                                                                                                                          

2-) Gelen Evrak (2010 Yılında)    : 663

3-) Giden Evrak (2010 yılında)    : 52                                                                                                                                              

4-) Memur Disiplin Soruşturma Sayısı   : 3                                                                                                   

5-) Araştırma ve İnceleme Dosya Sayısı   : 20                                                          

6-) 4483 Sayılı Yasaya Göre İnceleme ve Ön İnceleme : 5          
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TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

No
Stratejik 

Hedef
Faaliyet/Proje (Birim Hedefi) Performans Göstergesi

Hedef 
Değer

Gerçekleşen 
Değer

Tamamlanma 
Yüzdesi

Tamamlanma 
Zamanı

Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım 
çalışması yapılması

Çalışma sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
İhalesi yapılan işlerin mevzuat hükümleri  
doğrultusunda denetlenmesi ve 
raporlanması

Çalışma sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A5SA2H1
Müdürlüklere Kamu İhale Kanunu, Belediye 
Kanunu v.s konularda eğitimler verilmesi

Düzenlenen eğitim sayısı 1 adet 1 adet %100 31.12.2010

5 A5SA2H1
Birimlerin mevzuata uygun hizmet verip 
vermediği konusunda kurum genelinde iç 
denetimlerin gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirilen iç 
denetim sayısı

8 adet 8 adet %100 31.12.2010

6 A5SA2H1

Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması 
konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve 
danışmanlık yapılması

Harcama yetkililerine 
gerekli bilgilerin 
sağlanması ve 
danışmanlık yapılması 
sayısı

12 adet 12 adet %100 Her ay

7 A5SA2H1
Kaymakamlık tarafından gönderilen  ve 
soruşturma dosyalarının 4483 sayılı kanun 
gereği incelenmesi ve raporlanması

Tamamlanma oranı %100 %100 %100 31.12.2010

8 A5SA2H1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
kapasımında  disiplin soruşturmalarının 
yürütülmesi

Tamamlanma oranı %100 %100 %100 31.12.2010

9 A1SA3H4
İhale dosyalarının Kamu İhale Kanunu 
mevzuatı kapsamında uygunluğunun 2 
aşamada denetlenmesi

Her dosyanın 
denetlenmesi için geçen 
en uzun süre

1 gün 1 gün %100 31.12.2010

10 A1SA3H4
Denetlenen dosyaların ihale denetim 
formunun hazırlanması ve ilgili müdürlüğe 
gönderilmesi

Her ihale denetim 
formunun hazırlanması 
ve ilgili müdürlüğe 
gönderilmesi için geçen 
en uzun süre

2 gün 2 gün %100 31.12.2010

11 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

12 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

13 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

14 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

15 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

16 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /
teknik nitelikli toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

17 A8SA2H1
Müdürlük veri yedekleme takibinin 
yapılması

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

18 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans 
Sistemi ile ilgili formların 60 gün içerisinde 
ilgili birime eksiksiz teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

19 A8SA1H2
Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde 
cevap verilmesi

Cevaplama süresi 20 gün 20 gün %100 Her ay

20 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen 
talepleri 7 iş gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 7 gün %100 Her ay
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            İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgiler ve değerlendirmeler, 
iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kartal, 12/02/2011)

         
              Hüseyin GÜLER
                                                                                        Temizlik İşleri Müdürü 
              Hüseyin GÜLER
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FAALİYET ALANLARIMIZ

ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA

Belediyemiz çöp (katı atık) toplama ve süpürme işini hizmet alımı yaparak özelleştirmiştir. Kartal 
Belediye sınırlarındaki bütün mahalle, cadde, sokak ve pazaryerlerinin çöplerinin ve molozlarının 
toplanması ve süpürülmesi, pazar yerlerinin yıkanması, konteynır yıkama ve dezenfektasyon aracı 
ile çöp konteynırlerinin kısmı yıkanması, tüm mahallelerdeki çöplerin ve molozların döküm yerlerine 
taşınması işlerinin  Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yüklenici firmanın çalışmalarının titizlikle takip 
etmekte ve denetlemekteyiz.  Böylece daha temiz ve daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturmak 
için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz.

1-  Çöp toplama ve taşıma işinin düzenli bir şekilde yapılması,

2-  Pazar yerleri cadde ve sokakların süpürülmesi,

3-  Moloz ve curufların alınması,

4-  Süpürge araçları ile süpürme işinin yapılması,

5-  Tıbbi atıkların toplanması ve bertarafının sağlanması,

6-  Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sokak ve caddelere konteynırlerin koyulması, kulla-
nılmakta olan konteynirlerden kırık ve dökük olanlarının tamir edilerek tekrar vatandaşların hizmetine 
sunulması,

7-  Konteynırların yıkanma ve dezenfeksiyon işinin yapılması,

8-  Görüntü ve çevre kirliliğine yol açan boş arsalarda, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otların bi-
çilmesi sonucu çevrenin güzelleştirilmesi,  

9-  Kaldırım Tretuvar ve duvarların boyanarak kent ve çevre estetiği açısından kötü görünümün orta-
dan kaldırılması ve çevrenin güzel bir görünüme kavuşturulması,  

10-  Temiz çevre bilincinin topluma kazandırılması için okul ve kurumlara eğitimler verilmesi,   

11-  Müdürlüğe gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaş memnuniyetinin en üst dü-
zeyde sağlanmasına çalışılmaktadır.

12-  Personel eğitimi

13-  Paydaş Müdürlükler ile ortak çalışma.

Belediyemiz çöp toplama ve taşıma işi 21 gündüz, 9 gece toplam 30 araç, 30 şoför ve 60 kişilik araç 
arkası ekip ile gece ve gündüz yaklaşık 483.557 kg çöp toplanmaktadır.

Belediyemiz sınırları içerisinde mevcut 20 Mahallenin çöpleri program  dahilinde düzenli olarak alın-
maktadır.

Çöpler ana arterler her gün, sokaklar ise 2 günde bir alınmaktadır. Cadde, sokak ve pazar yerlerinden 
yılda ortalama 23.651 sefer ve 152.691 ton çöp toplanıp Tuzla İlçesi Aydınlı Transfer İstasyonuna nak-
ledilmektedir.
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CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ 

3 Çavuş ve 14 personel ile ilçemizde kurulan 12 adet pazar yeri süpürülmekte, çöpleri alınmakta ve yı-
kanmaktadır.

4 Kontrol Sorumlusu, 10 İşçi başı ve 131 süpürge elemanı ile ilçemizin mahallelerinin cadde ve sokak-
ları süpürülmektedir.

Saat 06.00-09.00 arasında görevli oldukları cadde ve sokakları temizledikten sonra saat 10.00 ‘da top-
lanarak mahalle aralarında toplu çalışma yapılmaktadır.
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MAKİNELİ SÜPÜRGE ARAÇLARI İLE ÇALIŞMA

TOPLU ÇALIŞMA

Yüklenici Firmaya ait 3 adet vakumlu süpürme aracı ile Kartal merkezi başta olmak üzere, diğer mahal-
lelerde uygun görülen önemli cadde ve sokaklarda çalışma yapıldı.

Yaprak çekme ve süpürme makinesinin alımı yapıldı.

Mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda görülen aksaklıkların toplu çalışma ekiplerimizce giderilmesi-
ne çalışılmakta olup, günde yaklaşık 200 adet cadde ve 300 adet sokak süpürülmektedir. Bayramlar 
dolayısıyla cami ve mezarlıkların temizliği toplu çalışma ekipleri tarafından yapıldı.
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MOLOZ VE CURUFLARIN ALINMASI  (KAMYONET , KAMYON-LOADER )

TIBBİ ATIKLARIN ALINMASI VE NAKLİ

Damperli kamyonet ve JCB ile sokaklardaki yatak, kanepe, koltuk, halı, kilim, ağaç, dal vb. bahçe artık-
ları ile inşaat artıkları toplanmaktadır. Yıl içerisinde ortalama 16.053 ton moloz atığı toplandı ve 1.417 
sefer yapılmdı.

Diyaliz hastalarının evlerine gidilerek tıbbi atıkları ücretsiz olarak alınmaktadır. Bunun için vatandaşla-
rımızın Müdürlüğümüze dilekçe ile adres ve telefonlarını bildirmeleri yeterlidir.

Tıbbi Atık Ekibimizle sözleşmesini yaptığımız 154 adet muayenehane,20 yataktan az hastane, dispan-
ser, diyaliz merkezi, görüntüleme merkezi, laboratuar, diş ve diğer branş muayenehanelerin tıbbi atık-
larını 1 araç ve 2 personel ile tam teşekküllü olarak almaktayız. Yakma tesisine yıllık ortalama 113 se-
fer ve 107.900 kg tıbbi atık nakledildi. 
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KONTEYNIR EKİBİ

KONTEYNIR YIKAMA

Dentil ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetleri anında değerlendirilerek konteynırla-
rın bakımları yapılarak alındıkları yerlere tekrar konulmaktadır.

Yılda ortalama 1.803 adet konteynırın tamiri ve bakımı yapıldı. 

Ayrıca 650 adet yeni konteynır ana arterlerdeki eskiyen konteynırlarla değiştirildi ve hiç olmayan yer-
lere bırakıldı. 

Bu ekibimizle cadde ve sokaklarda bulunan çöp 
konteynırlarının yıkanması yapılmaktadır. Bir yıl-
da ortalama 22.765 adet konteynır yıkanmakta-
dır.

Ayrıca konteynırların daha temiz ve sağlıklı ol-
ması için konteynır yıkama aracına dezenfekte 
aparatı takılarak dezenfektan madde tatbiki ile 
yıkanmaya başlandı.



305

www.kartal.bel.tr

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BOŞ ARSALARDAKİ OTLARIN TEMİZLİĞİ

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevcut ekiplerden mayıs ayında oluşturularak özellikle tren yolu kenarlarında ki otların biçimi ve boş 
arsalarda yangın tehlikesi arz eden yerlerin otunun biçilmesi yapılmaktadır. Boş arsa ve tren yolu ke-
narlarındaki otların  % 75’i biçilerek yok edilmektedir. 

Müdürlüğümüze telefon, dilekçe ve mail olarak gelen konteynır tamiri, çöp alımı, çevre temizliği, tıbbi 
atık alımı, karton, kağıt v.s alımı için gelen talep ve şikayetler anında değerlendirilerek vatandaşa geri 
dönüşü yapılmaktadır. 

Yıl içerisinde ortalama 2.435 adet telefon, 877 adet e-posta ve 37 adet dilekçe ile toplam 4.072 adet şi-
kayet bildirilmiş ve gereği yapılmıştır.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

No
Stratejik 
Hedef

Faaliyet/Proje (Birim Hedefi)
Performans 
Göstergesi

Hedef Değer
Gerçekleşen 

Değer
Tamamlanma 

Yüzdesi
Tamamlanma 

Zamanı
Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması 
yapılması

Çalışma sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname 
doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması

Çalışma sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A6SA1H1 1.000 adet galvaniz sac konteynır alınması 
Alınan galvaniz sac 
sayısı

1.000 adet 500 adet %50 31.12.2010
500 konteyner 
için ödenek 
verilmiştir.

5 A6SA1H1 Ayda 12.000 ton çöp toplanması Toplanan çöp miktarı 12.000 ton 12.000 ton %100 Her ay

6 A6SA1H1 Ayda 1.500 ton moloz taşınması Taşınan moloz miktarı 1.500 ton 1.200 ton %80 Her ay
1.200 ton moloz 
için taşıma talebi 
gelmiştir.

8 A6SA1H1 Ayda 1.500 adet konteynırın yıkanması
Yıkanan konteynır 
sayısı

1.500 adet 2.600 adet %100 Her ay

9 A6SA1H1
Tüm pazar yerlerinin temizliğinin yapılması ve 
yıkanması

Yıkanan Pazar yeri 
sayısı

12 adet 12 adet %100 Her hafta

10 A6SA1H1 Haftada 500 adet sokağın süpürülmesi
Süpürülen sokak 
sayısı

500 adet 555 adet %100 Her ay

11 A6SA1H1 Her gün 222 adet caddenin süpürülmesi
Caddelerde 
gerçekleşen süpürme 
işlemi sayısı

222 adet 257 adet %100 Her gün

A6SA1H1 Ayda 3.500 kg tıbbî atık toplanması
Toplanan tıbbi atık 
miktarı

3,5 ton 10 ton %100 Her ay

12 A6SA1H1
Çevre ve hijyen konusunda birim çalışanlarının 
bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi 

Yapılan eğitim sayısı 2 adet 2 adet %100 31.12.2010

13 A6SA1H1
Çöp toplama malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin 
yapılması

Onarılan sac 
konteynır sayısı

80 adet 130 Adet %100 Her ay

14 A6SA1H1 Katı atık toplama programının hazırlanması Tamamlanma süresi 30.06.2010 30.06.2010 %100 30.06.2010

15 A6SA1H1
Sokakların ve caddelerin temizlik denetimlerinin 
yapılması, acil durumlarda gerekli müdahalenin 
yapılması, denetimlerin raporlanması 

Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Her gün

16 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

17 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

18 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

19 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

20 A1SA2H1 Her ay 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

21 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /teknik nitelikli 
toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

22 A8SA2H1 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

23 A5SA1H2
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans Sistemi ile 
ilgili formların 60 gün içerisinde ilgili birime eksiksiz 
teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

24 A8SA1H2 Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap verilmesi Cevaplama süresi 20 gün 7 gün %100 Her ay

25 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri 7 iş 
gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 7 gün %100 Her ay

26 A8SA1H2 Vatandaş Takip Sisteminin raporlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

27 A8SA1H1
Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve kurumun 
web sitesinde haber olabilmesi için Aylık Basın Yayın 
bilgi raporu düzenlenmesi

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay
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VETERİNER İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kartal, 26/01/2011)

                Cahit YALÇIN
                                                                                        Veteriner İşleri Müdürü 
                Cahit YALÇIN
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜVETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 09.06.2010 tarih ve 2010/92 sayılı kararı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden ayrılarak 
yeniden oluşturulan Veteriner İşleri Müdürlüğü 15.07.2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini yürütmek-
tedir.

Bu başlık altında sivrisinek larva ve uçkun, karasinek larva ve uçkun, açık ve kapalı alanlarda pire, 
kene, hamamböceği ve fare mücadelesi gelmektedir. Bilindiği gibi bu tip haşereler birçok hastalığın 
yayılmasında aracılık rolü üstlenmektedirler. İlçemiz genelinde sivrisineklerin yumurta bırakabileceği 
3.000 civarında nokta mihrak tespit edilmiştir. Bu mihraklar İstanbul Büyük Şehir Belediyesiyle bera-
ber 10 günlük periyotlar halinde ilaçlanmaktadır. Larva mücadelesi, sivrisinekle mücadelede ilk ve en 
önemli basamağı oluşturmaktadır. Uçkun ilaçlaması Haziran ayı ortasında başlamakta ve Eylül ayı so-
nuna kadar devam etmektedir. Program dâhilinde yalnızca şikâyet gelen cadde ve sokaklarda ilaçlan-
ma yapılmaktadır. Bu konuda gelen 135 şikayete yanıt verildi. Halktan gelen özel ilaçlama talepleri üc-
ret karşılığı yerine getirilmekte, kamu kurumlarına da hizmet verilmektedir (339 talep). Ayrıca kurbanlık 
hayvan satış ve kesim yerleri dezenfekte edilmekte ve sağlıklı kurban temini ve kesimi için denetimler 
yapılmakta (300 adet) ve kasaplar için eğitim verilmektedir.

Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden ilgili ka-
nunlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alıp, koru-
yucu aşılamalar yapan müdürlüğümüz, zoonoz-
larla (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık-
lar) savaşmak, gerekli koruyucu ve kurtarıcı ön-
lemleri almak, aldırmak, salgınların görülmesi 
durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, ge-
rekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak gibi 
görevleri de yerine getirmektedir. Bulaşıcı has-
talıklarla mücadele ve hayvan sağlığını koruma 
alanında en önemli görevimiz kuduz hastalığı 
ile mücadeledir. Böyle bir tehlikeden insan sağ-
lığını korumak için müdürlüğümüz sahipli ya da 
sahipsiz kedi ve köpeği kuduz hastalığına kar-
şı ücretsiz olarak aşılamaktadır. Bununla birlikte müdürlüğümüz kliniğine getirilen hayvanlara ayakta 
muayene ve tedavi hizmeti verilmekte, sahipli hayvanlara mikroçip takılarak kayıt altına alınmaktadır. 
Ayrıca bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amacıyla ilçemizden yapıla-
cak canlı hayvan ya da hayvan maddelerinin yurtiçi nakli için menşe şahadetnamesi düzenlenmekte-
dir. 2010 yılında 500 adet kuduz aşısı yapıldı,145 adet muayene ve tedavi hizmeti verildi ve 500 adet 
mikroçip takıldı.

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Hayvan Sağlığını Koruma Çalışmaları

Halk ve Çevre Sağlığı Çalışmaları 

İlaçlama Çalışması Sağlıklı Kurban Denetimi
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Tuzla Aydınlı köyünde bulunan ve İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesine ait olan geçici hay-
van bakım evi Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuz-
la ilçelerince ortaklaşa kullanılmakta, sahipsiz 
hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve tedavileri 
burada yapılmaktadır. Sokaklardan toplanarak 
geçici bakımevine getirilen sahipsiz hayvan-
lara, başta kuduz olmak üzere diğer bulaşıcı 
ve salgın hastalıklara karşı aşılama, paraziter 
hastalıklara karşı ilaçlama ve tedavi hizmetle-
ri verilmekte, hayvanlar mikroçiplenip, kısırlaş-
tırıldıktan ve kulaklarına küpe takıldıktan (394 
adet) sonra sahiplendirilmekte (50 adet) ya da 
alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Müdür-
lüğümüz bu çalışmalarını gönüllü sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği içerisinde yapmaktadır.

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda gerekli denetimler yapılmakta ve şikâyetler de-
ğerlendirilmektedir.

Halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta, eğitim toplantılarına iştirak edilmekte ve Sivil Top-
lum kuruluşları ile proje çalışmaları ve ortak faaliyetler yürütülmektedir.

Mayıs 2009 tarihinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası İlçe Belediyelerinin Veteriner İşleri Müdürlükle-
ri ile düzenli toplantılar yapıldı.

Başıboş Sokak Hayvanlarının 
Rehabilitasyonu Çalışmaları

Denetim Çalışmaları

Eğitim ve Proje Geliştirme Çalışmaları

Kısırlaştırma operasyonu yapılmaktadır.

Yaralı hayvanın tedavisi yapılmaktadır.

Kasaplara verilen eğitim Anadolu Yakası veteriner müdürlükleri toplantısı



310

KARTAL BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kartal Belediyesi, 5199 sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanununun yerel yönetimlere yüklediği 
sorumluluklar çerçevesinde, sorunları toplum-
la paylaşarak çözüm bulma konusunda, bele-
diye çalışanları, gönüllüler ve Hayvan Hakları 
Federasyonu (Haytap) ile birlikte “Kartal Sokak 
Hayvanları Platformu” adı altında 03.02.2010 
tarihinden itibaren çalışmalara başladı.                                                                        

Gönüllüleri bir araya getirmek ve gönüllü plat-
formu oluşturmak için; 05.05.2010 tarihinde 
sanatçıların katılımıyla basın açıklaması yapıl-
dı.  09.05.2010 tarihinde “sevmeye birlikte ya-
şamaya çağrı” adı altında etkinlik düzenlendi. 
Etkinlik sonunda Kartal Belediyesi ile Hayvan 
Hakları Federasyonu arasında sokak hayvan-
ları sorununa birlikte çözüm projeleri üretmek 
için protokol imzalandı. 

Kartal Sokak Hayvanları Platformu

Proje çalışması kapsamında sokak hayvanları-
nın rehabilite edileceği, sokakta hayatını idame 
ettiremeyecek sakat, yaşlı ve yavru hayvanla-
rın barınacağı, hasta ve yaralı olan hayvanların 
tedavilerinin yapılacağı bir bakım ve rehabili-
tasyon merkezi kurulması yönünde Strateji Ge-
liştirme Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlü-
ğü ile proje çalışmaları yürütülmektedir. Çalış-
malar kapsamında çevre il ve ilçelerde bulunan 
bakım merkezleri incelendi, yetkilileriyle görü-
şüldü ve fizibilite raporu hazırlandı. Proje çalış-
maları devam etmektedir.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezi 

Sevmeye Birlikte Yaşamaya Çağrı 

Kartal Sokak Hayvanları Platformu toplantısı

Sevelim ve birlikte yaşayalım konulu etkinlik

Sevelim ve birlikte yaşayalım konulu etkinlikKartal Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu arasında sokak 
hayvanları sorununa birlikte çözüm projeleri üretmek için imzala-
nan protokol töreni

Sokak hayvanları sorununa çözüm önerileri etkinliği
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Hayvanlara besleme odakları oluşturulması için çalışmalar ya-
pıldı. Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular 
yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıla-
rı ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve ope-
rasyon yaraları kapandıktan en az 7 gün sonra kayıt altına alı-
nıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerin-
de olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama 
geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla iş-
birliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslen-
mesine yardımcı olur  Besleme odaklarının 2011 yılı bahar ay-
larında pilot bölgelerde uygulanması planlanmaktadır. Bu konu-
da halkımızın bilinçlendirilmesi için afiş hazırlıkları da yapıldı.

Hayvanlar için Besleme Odakları

• Bursa Osmangazi Belediyesinde düzenlenen uluslararası katılımlı “barınak hekimliği” konulu semi-
nere iştirak edildi.

Doğru ilaçlama basın açıklaması

•  Sokak hayvanları sorunu ve vektörlerle mücadele konularında insan ve çevre sağlığı açısından bil-
gilendirme çalışmaları yapıldı.

•  Doğru ilaçlama konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için İstanbul Veteriner Hekimler Odasıyla bir-
likte basın açıklaması yapıldı. 
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No
Stratejik 

Hedef
Faaliyet/Proje (Birim Hedefi)

Performans 
Göstergesi

Hedef 
Değer

Gerçekleşen 
Değer

Tamamlanma 
Yüzdesi

Tamamlanma 
Zamanı

Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım çalışması 
yapılması

Çalışma sayısı 1 adet 1 adet %100 31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname 
doğrultusunda denetlenmesi ve raporlanması

Çalışma sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A3SA1H1 Vatandaşı bilgilendirici broşür basılması
Basılan bilgilendirici 
broşür sayısı

20.000 adet 20.000 adet %100 31.12.2010

5 A3SA1H1 Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi (İBB Takip)
Sahiplendirilen hayvan 
sayısı

50 adet 50 adet %100 31.12.2010

6 A3SA1H1 Kuduz aşısı yapılması
Aşı yapılan hayvan 
sayısı

350 adet 500 adet %100 31.12.2010

7 A3SA1H1
Sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve 
mikroçip takılması

Kısırlaştırılan ve 
mikroçip takılan hayvan 
sayısı

150 adet 394 adet %100 31.12.2010

8 A3SA1H1 Kurban şatış yerlerinin dezenfeksiyonun yapılması
Dezenfekte edilen 
kurban satış yeri sayısı

1 adet 1 adet %100 29.11.2010

9 A3SA1H1
Kurban bayramında kesim süresince halkın sağlıklı 
kurban temini ve kesiminin sağlaması için denetimler 
yapılması

Yapılan denetim sayısı 300 adet 315 adet %100 22.11.2010

10 A3SA1H1
Sivrisinek üreme alanlarının belirlenmesi ve 
ilaçlanması (İBB Takip)

İlaçlama süresi 7 ay 7 ay %100 30.11.2010

11 A3SA1H1
Sivrisineklere karşı şikayet gelen tüm cadde ve 
sokakların ilaçlanması 

Karşılanma oranı %100 %100 100% 31.12.2010

12 A3SA1H1
Kamu kurumları ve vatandaştan gelen özel ilaçlama 
taleplerinin karşılanması

Karşılanma oranı %100 %100 %100 31.10.2010

13 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

14 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Yılda bir

15 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Yılda bir

16 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 1 adet 1 adet %100 Yılda bir

17 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

18 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /teknik nitelikli 
toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

19 A8SA2H1 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

20 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans Sistemi ile 
ilgili formların 60 gün içerisinde ilgili birime eksiksiz 
teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

21 A8SA1H2 Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap verilmesi Cevaplama süresi 20 gün 20 gün %100 Her ay

22 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri 7 iş 
gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 7 gün %100 Her ay

23 A8SA1H2
Vatandaş Takip Sisteminden gelen taleplerin 2 gün 
içinde cevaplanması ve aylık raporlanması

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

24 A8SA1H1
Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve kurumun 
web sitesinde haber olabilmesi için Aylık Basın Yayın 
bilgi raporu düzenlenmesi

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

25 A1SA2H1 Ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarının yaptırılması Tamamlanma yüzdesi %100 %100 100% 31.12.2010

26 A3SA1H1 İlaçlama ekipmanlarının periyodik bakımının yapılması Periyodik bakım sayısı 1 adet 1 adet %100 31.07.2010
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kartal, 19/01/2011)

                Nermin BOSTAN
                                                                                               Yazı İşleri Müdürü 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kartal, 19/01/2011)

                Nermin BOSTAN
                                                                                               Yazı İşleri Müdürü 



314

KARTAL BELEDİYESİ 2010 FAALİYET RAPORU

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MECLİS FAALİYETLERİMİZ

Belediyenin en önemli karar organı olan Beledi-
ye Meclis Toplantılarının koordinasyonu, Meclis 
Kararlarının yazılması, zabıt tutanaklarının hazır-
lanması,  İhtisas Komisyonu Toplantıları’nın ko-
ordinasyonu ve raporların yazılması, hakkı hu-
zurların düzenlenmesi ve Meclis önergelerinin 
takibini yapmak. Her hafta salı ve perşembe gün-
leri toplanan Belediye Encümeni Toplantıları’nın 
çalışmalarını yürütmek, kararlarını yazmak, ev-
lendirme iş ve işlemlerini Belediye Başkanı’nın 
yetkilendirdiği evlendirme memurlarının sorumlu-
luğunda yapmak, vatandaş dilekçelerinin kabu-
lü, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrak-
ların kabulü ve kayıt altına alınması, Belediye-
miz birimlerinden diğer kurumlara ve vatandaşla-
ra gönderilen evrakların çıkış işlemleri posta ara-
cılığıyla yapılmaktadır.

2010 Yılı içerisinde Belediye Meclisimizce imar konularında 46 karar alındı ve bu kararların tamamı imar planlarına yapılan itirazlarla ve ta-
dilatlarla ilgili kararlarıdır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftası 
toplanmakta olan Belediye Meclisimiz 2010 yılı içerisinde yapmış         
olduğu 36 birleşimde 169 meclis kararı alarak yasal gereğini 
yerine getirmiştir.
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2010 Yılı içerisinde de Meclis Başkanı ve Üyelerine, Meclis Toplantıları’na ve İhtisas Komisyonu 
Toplantıları’na katıldıkları hergün için ödenecek Huzur Hakkı Ücreti’nin tespiti, İhtisas Komisyonları’na 
üye seçimi, aktarma yapılması, 2009 yılı kesin hesabı, 2011 mali yılı bütçesi, 2011 yılında uygulana-
cak vergi harç ve ücret tarifesi, 2009 yılı faaliyet raporu, 2011 yılı performans programı, 2011 yılı ya-
tırım programı, takas-devir ve tahsis, kardeş şehir olunması ile ilgili olarak kararlar alındı, 5393 Sayılı 
Yasa’nın 23. Maddesi’ne göre kararların kesinleşmesi için gereği yapıldı.

Bu dönem içerisinde Belediye Meclis Üyeleri tarafından, Belediye Meclisi’ne sunulan 18 adet önerge 
Başkanlık Makamı’na havale edilmiş, gereği yerine getirilmiştir.

ENCÜMEN FAALİYETLERİMİZ

Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Yasa’nın 33. 
Maddesi gereğince Encümen Başkanı’nın baş-
kanlığında, Yazı İşleri Müdürü, Hesap İşle-
ri Müdürü,  İmar ve Şehircilik Müdürü ve se-
çilmiş 3 Meclis Üyesi ile her hafta salı ve per-
şembe günleri toplanarak, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nun 34. Maddesi’nde ve diğer kanunlar-
la Belediye Encümeni’ne verilen konularda ka-
rar alınmak üzere toplanmaktadır.

2010 Yılı içerisinde encümence 101 toplantı yapılmış, toplam 
1760 karar alınmıştır.

YAPILAN İŞİN CİNSİ
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Toplam

Evlendirme Memurluğuna Yapılan 
Müracaat Sayısı 271 302 430 433 434 441 350 303 319 241 204 240 3968

Evlendirme Memurluğunca Yapılan Akit 
Sayısı 131 142 161 272 335 451 383 213 299 387 190 197 3161

Evlendirme Memurluğunca Verilen İzin 
Belgesi Sayısı 49 56 75 71 75 90 60 46 51 29 31 38 671

Gelen evrak Sayısı 840 963 1058 1075 884 1002 947 807 709 828 888 987 10988

Giden evrak Sayısı 179 173 197 226 270 355 195 241 184 177 164 240 2601

Posta ile Gönderilen Evrak Sayısı 376 297 461 547 587 518 352 356 290 295 318 417 4814

Dilekçe Sayısı 666 769 981 1200 933 974 793 737 684 792 769 908 10206
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EVLENDİRME İŞLEMLERİ

2010 Yılı içerisinde 3968 müracaat yapılmış, 
3161 nikah akdi gerçekleştirilmiş, 671 izin bel-
gesi düzenlenmiştir.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi Belediye Nikah 
Salonu’nda  “Evlendirme Kayıt İşlemleri” yapıl-
makta ve bu modern salonda nikah akitleri ger-
çekleştirilmektedir.
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No
Stratejik 
Hedef

Faaliyet/Proje (Birim Hedefi) Performans Göstergesi
Hedef 
Değer

Gerçekleşen 
Değer

Tamamlanma 
Yüzdesi

Tamamlanma Zamanı Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım 
çalışması yapılması

Çalışma sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
İhalesi yapılan işlerin teknik şartname 
doğrultusunda denetlenmesi ve 
raporlanması

Çalışma sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A1SA4H1
Meclis toplantı tutanaklarının deşifresi, 
yazımı ve kontrolü sürecinin yürütülmesi

Tamamlanma süresi 15/11 gün 15/11 gün %100
Her ay  

(Temmuz ayı hariç)

5 A1SA4H1
Meclis toplantı tarihinden sonra Meclis 
kararlarının yazılması

Tamamlanma süresi 5 gün 5 gün %100
Her ay  

(Temmuz ayı hariç)

6 A1SA4H1
Meclis toplantılarına ait puantaj cetvellerinin 
düzenlenmesi

Tamamlanma süresi 5 gün 5 gün %100
Her ay  

(Temmuz ayı hariç)

7 A1SA4H1
Meclis ihtisas komisyonlarınca verilen 
raporların yazılması

Tamamlanma süresi 1 gün 1 gün %100
Her ay  

(Temmuz ayı hariç)

8 A1SA4H1
Meclis’e verilen önergelerin Meclis 
toplantısının bitiminden sonra Başkanlık 
makamına sunulması

Sunulma süresi 5 gün 5 gün %100
Her ay  

(Temmuz ayı hariç)

9 A1SA4H1
Encümen toplantılarına ait gündemin ve 
raporun hazırlanması

Gündem ve raporun 
tamamlanma süresi

2 gün 2 gün %100 Her ay

10 A1SA4H1
Encümen toplantılarına ait puantaj 
cetvellerinin hazırlanması

Encümen puantajının 
hazırlanma sayısı

12 adet 12 adet %100 Her ay

11 A1SA4H1
Kamu kurum ve kurulaşlarından gelen 
evrakların kabulü ve kayıt altına alınması

Evrakların kayıt altına 
alınması için geçen en 
uzun süre

2 gün 2 gün %100 Her ay

12 A1SA4H1
Diğer kurumlara ve vatandaşlara gönderilen 
çıkış ve posta işlemlerinin yapılması

Çıkış işlemlerinin 
yapılaması için geçen 
en uzun süre

2 gün 2 gün %100 Her ay

13 A1SA4H1
Yeni meclis salonunun ses düzeninin 
kurulması ve bakımının yapılması

Tamamlanma süresi 31.12.2010 31.12.2010 %100 31.12.2010

14 A1SA4H1 Nikâh başvurularının kabulünün yapılması

Nikah başvurularının 
kabulü ve kayıt altına 
alınması için geçen en 
uzun süre

1 gün 1 gün %100 Her ay

15 A1SA4H1 Nikâhların aylık raporlarının hazırlanması Rapor sayısı 1 gün 1 gün %100 Her ay

16 A1SA4H1
Gerçekleşen nikâhların Nüfus Müdürlüğüne 
bildirilmesi

Gerçekleşen nikahların 
Nüfus Müdürlüğüne 
bildirilme süresi

1 gün 1 gün %100 Her ay

17 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

18 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

19 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

20 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

21 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

22 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /
teknik nitelikli toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

23 A8SA2H1
Müdürlük veri yedekleme takibinin 
yapılması

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

24 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans 
Sistemi ile ilgili formların 60 gün içerisinde 
ilgili birime eksiksiz teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

25 A8SA1H2
Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde 
cevap verilmesi

Cevaplama süresi 20 gün 20 gün %100 Her ay

26 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen 
talepleri 7 iş gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 7 gün %100 Her ay

27 A8SA1H2 Vatandaş Takip Sisteminin raporlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

28 A8SA1H1

Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve 
kurumun web sitesinde haber olabilmesi 
için Aylık Basın Yayın bilgi raporu 
düzenlenmesi

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay





III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

ZABITA

MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 
              
 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kartal, 26/01/2011)

                 Atilla İLGÜN
                                                                                               Zabıta Müdürü 
                 Atilla İLGÜN
                                                                                               Zabıta Müdürü 
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Belediyemiz hudutları dâhilinde çevre kirliğine neden olan, izin süresi geçmiş veya izinsiz olarak asılan 
afiş, pankart, tabela vb. ilanlar toplatılmaktadır.

2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 10.831 adet tabela, bez afiş vb ilan reklam toplatıldı ve 
bunlardan 139 adet iş yeri ilgilisi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre gerekli yasal işlem 
yapıldı.  

•  Belediyemiz hudutları dâhilinde park yasağı uygulanması gereken Soğanlık Atatürk Caddesi ve diğer 
caddelerimizde çekici oto ile gerekli çalışma aralıksız olarak yapıldı. 

•  Ankara Caddesi’nin saat 10.00’da trafiğe kapatılması ve gündüz araç park edilmemesi ile ilgili gerek-
li çalışmalar yapıldı.

•  Belediyemiz hizmet binalarının ön tarafındaki trafik düzenlemesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı.

Belediyemiz hudutları içersinde faaliyet gösteren hurdacılara, hurda depolarını şehir dışına nakletme-
leri konusunda tebligat yapıldı. Tebligat neticesinde hurda depolarının şehir dışına tahliye edildiği tes-
pit edildi. 

TABELA VE AFİŞ TOPLAMA ÇALIŞMALARI

TRAFİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

HURDACILARIN VE HURDA ARAÇLARIN TAHLİYE ÇALIŞMASI
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2010 yılı içerisinde cadde, sokak ve meydanlara 
gelişi güzel bırakılan, çevre ve görüntü kirliliğine 
neden olan 24 adet hurda araç kaldırıldı.

Metruk binaların resimleri çekilerek tespitleri ya-
pılmış olup 3194 sayılı İmar kanununun 39. 40. 
ve 41. maddeleri gereğince işlem yapılmak üze-
re İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderildi. 
Söz konusu binalar tehlike arz ettiği için yıkılma-
sı sağlandı.

METRUK BİNALARIN TESPİT ÇALIŞMASI

Şikâyet üzerine 2 adet çöp ev, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ve mahalle muhtarının katılımıyla tahli-
ye edildi.

ÇÖP EVLERİN TAHLİYE ÇALIŞMASI
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GÖRÜNTÜ VE SES KİRLİLİĞİ İLE 
MÜCADELE ÇALIŞMASI

•  Bölgemizde görüntü kirliliğine sebep olan her 
türlü atık toplatılarak olumsuzlukların giderilme-
sine çalışıldı.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane-
si bahçesi ve çevresini mesken tutmuş olan seyyar satıcılara yönelik çalışma yapıldı.

Ana arterler başta olmak üzere sokak, park ve 
meydanlarda sağlıksız olarak satış yapan sey-
yar satıcılar hakkında 5393 Sayılı Belediye Ka-
nunun 15/m maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler 
Kanunu gereğince gerekli yasal işlem yapıldı.

SEYYAR SATICI FAALİYETLERİN 
ÖNLENMESİ ÇALIŞMASI

•  Soğanlık Atatürk Caddesi’ndeki eski sabit halk 
pazarına yapılan, çevre ve görüntü kirliğine ne-
den olan baraka ekiplerimizce yıkıldı.

•  Belediye emir ve yasaklarına uymadan sağ-
lıksız ortamda, sokak veya caddelerde mahalle 
halkını rahatsız ederek megafonla satış yapan 
138 adet seyyar satıcının megafonları söküldü.
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TERK EDİLEN DÜKKANIN TEMİZLETME ÇALIŞMASI

Müdürlüğümüze  intikal eden dilekçeye istinaden ve ilgilisi tarafından terk edilen şarküteri Kartal Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın  verdiği izni üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü 
personeli ve mahalle muhtarı ile birlikte işyerinin kapısı açılarak temizlettirildi.

KAÇAK ET ÇALIŞMASI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinin talebine istinaden yapılan denetimde 100 kg. civarında at eti 
yakalandı. Etler tarafımızdan yeddi emine alınarak imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü’ ne tes-
lim edildi.

KONARGÖÇER VATANDAŞLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Boş alanlara günü birlik çadır kuran konargöçer vatandaşların çadırları kaldırıldı.
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DİLENCİLERLE İLGİLİ YAPILAN 
ÇALIŞMALAR

Cami önleri, alt geçit ve meydanlar gibi halkın 
yoğun olduğu bölgelerde insanların dini ve vic-
dani duygularını istismar ederek haksız kazanç 
elde eden 82 kişi hakkında 82 Kabahatler Kanu-
nuna göre işlem yapıldı.

DUMANSIZ HAVA SAHASINA 
GEÇİLMESİ ÇALIŞMALARI

4207 Sayılı Kanun Kapsamında Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Zararlarının önlenmesi ile ilgili Ka-
nun gereğince Müdürlüğümüz tarafından “ka-
palı mekânlarda sigara içilmesi yasaktır” ibare-
li duvar panoları yaptırıldı ve esnaflara tebligat 
mukabili teslim edildi.

PARKLARIN İÇERİSİNDEKİ İŞGALLERİN KALDIRILMA ÇALIŞMASI

Parklar içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren çay bahçeleri mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edil-
miştir. Mühür koparmak sureti ile faaliyet gösteren çay bahçesi ilgilileri hakkında Kartal Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

YAYA VEYA ARAÇ YOLUNU İŞGAL 
EDEN ESNAFLARIN İŞGALİNİN 
KALDIRILMASI 

İş yerlerinin ön tarafında teşhir veya satış amacı 
ile konulan işgaller kaldırıldı. İş yerinin ön tarafı-
nı işgal etmekte ısrar eden 298 adet iş yeri ilgili-
si hakkında Kabahatler Kanununa istinaden ge-
rekli işlem yapıldı.
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İNŞAAT DENETİM ÇALIŞMALARI

Belediyemiz sınırları dâhilinde kamu kurum veya kuruluşlarına ait arsa üzerine yapılan kaçak yapılar 
775 Sayılı Yasanın 18.maddesi gereğince yıkmaktadır.

SEMT PAZARLARI DENETİM ÇALIŞMALARI

Semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafların vatandaşlarımızı yanıltıcı veya mevzuata uygun olma-
yan etiket kullanımı hususunda denetimler yapıldı.

Pazarlarda kurulan balıkçı tezgâhlarının tahta ve fiberden olanları tarafımızca kaldırıldı, yerine galva-
niz sactan karavan şeklinde, soğutma sistemli, balık suyunu akıtmaması için hortumlu ve kovalı olma-
sı sağlandı. 

Vatandaşımızın pazardan aldığı ürünün gerçek kilosunda olup olmadığının tespiti amacıyla tüm pazar-
larımızda hassas terazi konularak ölçümler yapıldı. 
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İŞ YERİ DENETİM ÇALIŞMALARI

İlçemizde faaliyet gösteren 832 adet iş yeri eği-
tici ve öğretici tutum sergilenmek sureti ile de-
netlendi.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİMİZ

•  Kurban Bayramı ile ilgili Çalışmalar

Belediyemiz tarafından 23.07.2010 – 01.08.2010 tarihleri arasında organize edilen Kültür ve Sanat 
Festivalinde müdürlüğümüz personeli lokomotif görevi üstlenerek gerekli güvenlik önlemeleri alarak 
halkımızın etkinlikleri güvenli izlemesi sağladı.

DİNİ , MİLLİ BAYRAMLAR ve KARŞILAMA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kurban Bayramı nedeni ile kurulan kurban kesim ve satış yerinde görev yapılarak cadde, sokaklarda 
veya boş alanlarda kurban kesen şahıslara mani olundu. 
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•  Milli Bayramlarla ilgili yapılan çalışmalar

Milli Bayramlarda Atatürk büstüne belediye-
mizin çelengi müdürlüğümüz tarafından ko-
nulmaktadır.

•  Zabıta Haftası Kutlamaları

•  İstanbul Valisinin Karşılanması

Her yıl Ağustos ayının ilk haftası kutlanan Zabıta Haftasında vatandaşlarımıza ve bölgemizde faaliyet 
gösteren esnaflarımıza gül dağıtıldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Belediyemizi ziyaret etti. Yapılan ziyaret esnasında Vali Beyi karşıla-
mak üzere merasim mangası oluşturuldu.

•  Zihinsel Engelliler Okuluna Basket Potası Kazandırıldı

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Sabri Taşkın Eğitim Uygulama Okulu zihinsel engelli öğrencilerin 
basketbol oynayabilmesi için basket potaları yaptırıldı.
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Dışarıda kalan yaşlı vatandaşımız 
ailesine teslim edildi

Giyecek Yardımı Kampanyaları

Yakacık Yaşam Kalitesini Yükseltme Merke-
zi bahçesinde 80 - 85 yaşlarındaki vatandaşın 
bank üzerinde yattığı tespit edildi. Vatandaşın 
sağlık ocağında muayenesi yapılarak yakınla-
rına teslim edildi.

Vatandaşlarımızın topladığı kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası giyim eşyaları alınarak ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere Belediyemiz Gönül Çarşısına teslim edildi

Yaşlı Vatandaşlarımızın Sağlık Sorunları ile ilgili Gelen Taleplere Çözüm Üretilmesi

Sağlık sorunu olduğunu belirten vatandaşımızın sağlık kontrolleri yaptırılarak yeşil kart alması sağlan-
mıştır.

Yardım Sandığı ve Asker Ailesi Tahkikatların Yapılması

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden ve gerekli tahkikatın yapılması için Müdürlüğümüze 
gönderilen yardım talepleri ile Asker Ailesi tahkikat formları yerinde ve zamanında yapıldı.
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Okul Önlerinde Yapılan Çalışmalar

İlköğretim okulları önünde seyyar satıcılara yö-
nelik çalışmalar ve öğrencilerin karşıdan karşı-
ya geçmeleri amacıyla trafik yönünden çalış-
ma yapıldı.

Sınav Yeri Danışma Noktaları

11.04.2010 tarihinde yapılan YGS Sınavına gi-
recek vatandaşlarımızın okul yerlerini bulmala-
rında yardımcı olmak amacıyla Kartal Meydanı 
ile Atatürk Bulvarı üzerine iki adet “Sınav Yeri 
Danışma Noktası” kuruldu.

ZABITA ÖĞRENCİ İLE ELELE 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ

No
Stratejik 

Hedef
Faaliyet/Proje (Birim Hedefi)

Performans 
Göstergesi

Hedef 
Değer

Gerçekleşen 
Değer

Tamamlanma 
Yüzdesi

Tamamlanma 
Zamanı

Açıklama

1 A1SA2H1
Birim yöneticisinin de katıldığı takım 
çalışması yapılması

Çalışma sayısı 2 adet 12 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

2 A1SA2H1 Aylık birim faaliyet raporunun hazırlanması, Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

3 A1SA2H1
Birim tarafından ihalesi yapılan işlerin teknik 
şartname doğrultusunda denetlenmesi ve 
raporlanması,

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

4 A5SA2H1
Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa 
ve yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı 
toplantılar yapılması

Toplantı sayısı 4 adet 4 adet %100 3 ayda bir

5 A5SA2H1
Zabıta hizmetlerinin desteklenmesi için 
hizmet alımı yapılması

Tamamlanma 
yüzdesi

%100 %100 %100 31.01.2010

6 A2SA1H1
Asker ailesi yardım taleplerinin 4 gün 
içerisinde araştırılması

Araştırma süresi 4 gün 2 gün %100 Her ay

7 A2SA1H1
Yardım talepleri ile ilgili araştırmaların 5 gün 
içerisinde tamamlanması

Araştırma süresi 5 gün 2 gün %100 Her ay

8 A2SA1H1 Zabıta haftasının kutlanması Etkinlik Sayısı 1 adet 1 adet %100 30.09.2010

9 A6SA1H1

Semt Pazarlarında faaliyet gösteren 
esnafın Tezgah Kurma Belgesinin alınması 
hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 
taleplerinin karşılanması

Tamamlanma 
yüzdesi

%100 %100 %100 Her ay

10 A6SA1H1
Pazarda faaliyet gösteren esnafın yılda en 
az 2 kez etiket yönünden denetlenmesi

Denetim sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

11 A6SA1H1
Pazarda faaliyet gösteren esnafın terazile-
rine ait dirhemlerin yılda iki defa ölçümünün 
yapılması

Denetim sayısı 2 adet 2 adet %100
30.06.2010 
31.12.2010

12 A6SA1H1
İşyerleri ile ilgili faaliyeti men kararlarının 5 
gün içerisinde tebliğ edilmesi

Tebligat süresi 5 gün 2 gün %100 Her ay

13 A6SA1H1
İzinsiz asılan afişler ile ilgili Kabahatler 
Kanununa göre işlem yapılması,

İşlem sayısı 5 adet  11 adet %100 Aylık

14 A6SA1H1
Dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa 
göre işlem yapılması

Dilenci sayısı 5 adet 7 adet %100 Her ay

15 A6SA1H1 İşyerlerinin denetlenmesi Denetim sayısı 50 adet 68  adet %100 Her ay

16 A6SA1H1
Yaya yolunu işgal eden şahıs ve işyeri ilgilisi 
ile ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem 
yapılması,

Tutanak sayısı 10 adet 29 adet %100 Her ay

17 A1SA2H1 Her ay bir adet DÖFİ yapılması DÖFİ sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

18 A1SA2H1 Birim iç denetimlerinin raporlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

19 A1SA2H1 Müdürlük veri analizi raporu hazırlanması Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

20 A1SA2H1 Müdürlük risklerinin güncellenmesi Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100 6 ayda bir

21 A1SA2H1 Her ay en az 1 adet iyileştirme yapılması İyileştirme sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

22 A1SA2H1
Tüm çalışanları ile birlikte aylık sosyal /teknik 
nitelikli toplantı yapılması

Toplantı sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

23 A8SA2H1 Müdürlük veri yedekleme takibinin yapılması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

24 A5SA1H1
Birim çalışanlarına ait Bireysel Performans 
Sistemi ile ilgili formların 60 gün içerisinde 
ilgili birime eksiksiz teslim edilmesi 

Rapor sayısı 2 adet 2 adet %100
28.02.2010 
31.08.2010

25 A8SA1H2
Birime gelen dilekçelere 20 gün içinde cevap 
verilmesi

Cevaplama süresi 20 gün 3 gün %100 Her ay

26 A8SA1H2
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen 
talepleri 7 iş gününde geri bildirmek

Geri bildirim süresi 7 gün 4 gün %100 Her ay

27 A8SA1H2 Vatandaş Takip Sisteminin raporlanması Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay

28 A8SA1H1
Müdürlük önemli faaliyetlerinin basında ve 
kurumun web sitesinde haber olabilmesi için 
Aylık Basın Yayın bilgi raporu düzenlenmesi

Rapor sayısı 12 adet 12 adet %100 Her ay
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN  DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-GÜÇLÜ YÖNLER B-ZAYIF YÖNLER C-ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Birim yöneticileri tarafından Müdürlük faaliyetlerinin  kuru-
mun stratejileri doğrultusunda hazırlanması.

Tüm belediye birimleri ile entegre olmuş bir yazılım 
programının olmaması.

Kurumun stratejik plan ve birim hedefleri tüm çalışanlarla paylaşılmalı ve 
kuvvetli yönlerini geliştirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

Kurumun misyon, vizyon, temel değerler ve politikalarının 
yazılı olarak belirlenmesi ve çalışanlarla paylaşılması.

Web üzerinden istenen oranda bilgi paylaşımı 
yapılamaması, e-hizmeti çeşitlendirememe.

Personelin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini arttırabilmek için 
hizmet içi eğitimlerin çeşitlendirilmesi.

Yöneticilerin değişime ve dönüşüme açık olmaları ve 
projelere öncelik vermeleri. 

Kurumsal Arşivin kurulması için uygun büyüklükte 
geniş bir alanın kurumsal arşiv şefliğine tahsis 
edilmemiş olması. 

Tanıtım Çalışmalarına önem verilmesi, LED Ekran, Digital Signage gibi 
projelerin hayata geçirilmesi

İnternet kullanımının belediye içinde her geçen gün 
artması.

Hizmet içi eğitimlerin yeterli sayıda ve kapsamlı 
olmaması.

Birimler arasında iletişim ve bilgi alışverişinin arttırılması ve ortak bir 
sinerjinin oluşturulması.

e-belediyeclilik uygulamalarının artması.
Verilerin saha ile eşlenikliğinin sağlanamaması, 
saha çalışmasının yapılmamış olması.

Birimler arasında iletişim ve bilgi alışverişinin arttırılması ve ortak bir 
sinerjinin oluşturulması.

Standart dosya planı ve haberleşme kodları kullanılmaya 
başlanması. Kurumsal arşiv hazırlık çalışmaları tamamla-
narak fizibilite raporunun hazırlanması.

Kent Bilgi sistemine geçilememesi ve bununla ilgili 
olarak işyeri envanterinin oluşturulamaması.

Çocuk,gençlik,kadın,engelli meclisleri ve kent konseyi ile belediye bir-
imleri arasında etkin koordinasyon sağlanarak katılımcı,sosyal ve şeffaf  
belediyecilik çalışmaları ön plana çıkarılmalıdır.

 t-belediyecilik uygulamalarının artması. Yağmur suyu ile ilgili altyapı eksikliklerinin olması.
Kurumsal kimliğin geliştirilebilmesi için, çalışan bütün personelin 
katılımının sağlanacağı takım çalışmalarının ve etkinliklerinin yapılması.

Tüm Hizmet binalarının elektronik olarak WAN ile bağlı 
olması (birbirleri ile bağlı olması), güvenlik altyapısı olması.

Kullanılan iş makinelerinin tamamının 
yenilenememiş olması.

Coğrafi Bilgi Sisteminin olması. Müdürlüklerin değişik binalarda hizmet vermesi.

Belediyenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Müdürlük 
stratejileri ve buna bağlı birim hedeflerinin bulunması. Birim 
faaliyetlerinin bu kapsamda plan ve programlanması.

Yöneticilerin kentin sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu 
projelere öncelik vermeleri.

İlçede doğa harikası ve tarihi değer taşıyan mekanların 
bulunması. 

Park ve yeşil alanların sayısının arttırılması ve modern 
sulama yöntemlerinin kullanılması.

İlçenin önemli ulaşım ağlarının (deniz, hava, kara, raylı 
sistem) üzerinde olması

Birimlerde risk analizlerinin yapılmış olması ve kurumun 
risk planının hazırlanmış olması.

Bireysel Performans değerlendirme formlarının süresi 
içinde doldurulmasına dikkat edilmektedir.

İlçemiz tamamının zemin etüd çalışmalarının yapılarak 
haritalandırılmış olması.

Belediyemizde Performans Yönetim Sistemi ve Entegre 
Kalite Yönetim sisteminin bulunması.

Çalışanların , kurumun imajını kurumsal gelişme için 
önemli ve kendi memnuniyetlerini etkileyen bir unsur olarak 
görmesi.

Afet lojistik ekipmanının Valilikten devralınması. Belediye 
afet merkezinin kurulması.

Vatandaş istek ve ihtiyaçlarının takip edilmesini sağlayan 
bir yazılımın kullanılması.

Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların 
katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin vatandaşların ihtiyaçlarına 
göre planlanması ve mahallelere yayılması.

Sosyal hizmetlerin attırılması ve halkın bu hizmetlere 
kolay ulaşımının sağlanması.(İftar yemekelerinin mahal-
lelerde verilmesi, mesleki eğitim kurslarının mahallelerde 
yaygınlaştırılması)

Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezlerinin tam kapasite 
kullanımının sağlanması.

İlçede orman, deniz, dağ ve mesire yerleri gibi coğrafi 
güzelliklerin bulunması.

Kartalın yaşanabilir bir yer olarak görülmesi ve nüfusun 
artması

Sağlık konusunda projelerin (Yıl Boyu Sünnet Kampanyası, 
sağlık taramaları) hayata geçirilmesi.

Kadın Danışma Merkezi kurularak Kartallı kadınlara 
psikolojik ve hukuki destek verilmesi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler geliştirilmesi.

İlçenin devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları 
ve poliklinikler açısından zengin olması.

Gönül Çarşısı’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet 
veriyor olması
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