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BA KAN SUNU U

  
De erli Meclis Üyeleri ve Sevgili Hem erilerim     

Kanunlarla belirlenen görevlerimiz siz de erli 
hem erilerimizin beklentilileri ile yo rularak stratejik 
plan m za dahil edilmi tir. Bu çerçevede stratejik 
plan m zda koyulmu olan hedeflerin süratli, do ru ve 
verimli bir biçimde sonuçland r lmas için gerekli 
çal malar  2007 y l nda uygulanmaya ba lanm t r. 

Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 
y l nda uygulad m z program n ayr nt l

 

bir 
dökümünü içeren elinizdeki 2007 y l idare faaliyet 
raporu, performans sonuçlar n ve sonuçlar n n de erlendirmesini de içeren bir biçimde 
düzenlenmi tir.   

Uygulaman n ilk yap ld zaman baz sorunlar ya anm t r elbette, ancak stratejik 
plan n ve buna ba l performans program n n ilkinin uyguland belediyemiz gibi birçok 
kamu kurumlar nda ilk y l bir geçi y l oldu undan, belli ba l sorunlar ya anmas 
kaç n lamazd . Ancak bunlar, olumsuzluktan ziyade bizim için birer kazan m olmu tur. Kendi 
iç uygulamam zdan elde etti imiz deneyimlere paralel olarak, strateji ve performans 
yönetimi konusunda kurumlar aras bilgi payla m m z, bizlere bu yönetim sisteminin en 
önemli unsurunun do ru hedef belirleyip, bu do rultuda fiziki-be eri ve mali kaynak 
da l m n en etkin bir biçimde hesaplamak ve da l m ona göre gerçekle tirmek oldu unu 
ortaya ç km t r. Hedefin do rusu ise misyonumuzda ifadesini bulmu tur. 

  Misyonumuz; Gebze de ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, 
etkin ve sürekli biçimde sunmak t r. Misyonumuzu yerine getirmede öncülük yapmakta 
olan personelimiz, belirledi imiz proje ve faaliyetleri titizlikle uygulayarak, mevcut 
kaynaklar n verimli kullan lmas n

 

ve kaliteli hizmet sunabilmenin süreklili ini sa lamaktad r. 
Ayr ca Belediyemizin ba ar l , hem erilerimizin daha da huzurlu olabilmesi ve Gebze nin 
ya anabilir kalabilmesi için, yeni projeler tasarlay p bu do rultuda  çal anlar m z n hizmet 
içi e itim yoluyla ki isel ve mesleki becerilerini geli tirip, kalite art n sa layarak, sistemli 
ve sürekli bir iyile me sürecini gerçekle tirmeye devam ediyoruz.     

Belediyemizin stratejik yönetim ve toplam kalite yönetimi kapsam nda verimli 
çal malar ortaya koyarak Kenti ya anan, Kenti ya atan bir Belediye

 

olma  vizyonuna her 
geçen an bir ad m daha yakala t n görmekten de büyük mutluluk duyuyorum.    

Ba ta hem erilerimiz olmak üzere bu sürece katk da bulunan ve  bizi kesintisiz 
olarak desteklemeye devam eden, herkese ükranlar m sunuyorum.            

         brahim PEHL VAN         
Gebze Belediye Ba kan   
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  GENEL B LG LER 

A - M SYON VE V ZYON  

Misyonumuz;   

Gebze Belediyesi olarak Misyonumuz Gebze de  ya am kalitesini art rmak için 
yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmakt r.

 

A r göç, h zl nüfus art , plans z ve çarp k kentle me ile y llar n ihmali sonucu 
ya am kalitesi dü en kentimizi sa l kl , huzurlu ve vatanda lar m z n ya amaktan 
memnunluk duyaca bir ehir haline getirmek için, yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli 
biçimde sunmak Belediyemizin temel varl k nedenidir.  

Vizyonumuz;  

Kenti Ya anan, Kenti Ya atan Bir Belediye dir.  
Vizyon, öngörülen gelecektir ve kurulu un gelece ini sembolize eder. Bir belediyenin 

öngörebilece i gelece in kendi misyonunu tamamlay c olmas gerekmektedir. Bu sebeple 
Gebze Belediyesi olarak vizyonumuzu Kenti Ya anan, Kenti Ya atan Bir Belediye olarak 
belirledik.  

Gebze Belediyesi nin ba ar s , hizmet verdi i kentin huzurla ya anabilir olmas ile söz 
konusu olabilir. Belediyemiz sürdürülebilir kentsel geli imi sa layarak kenti ya anabilir 
k larken, ayn zamanda hizmette süreklili i sa layarak kenti ya atabilmelidir.   

B- YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR   

Belediyemizin Görev ve Sorumluluklar 5393 Say l  Belediye Kanunu nun 14. 
Maddesi ile 5216 Say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu nun 7. Maddesi nde belirlenmi , 
yetki ve imtiyazlar ise 5393 Say l Belediye Kanunu nun 15. Maddesi nde düzenlenmi tir.  

               Buna göre 5393 Say l Belediye Kanunu nun 14. Maddesi nde Belediyenin görev 
ve sorumluluklar

 

u ekilde belirlenmi tir.  

                MADDE 14. 

 

Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla;  

                a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sa l , temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma 
ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve ye il alanlar; konut; 
kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek 
ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. 
Büyük ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar.  
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                b) Okul öncesi e itim kurumlar açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 
binalar n n in aat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve 
malzeme ihtiyaçlar n kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir; kültür 
ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve 
i levlerinin korunmas n sa layabilir; bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas 
mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden in a edebilir.   

Gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli deste i sa lar, 
her türlü amatör spor kar la malar düzenler, yurt içi ve yurt d müsabakalarda üstün 
ba ar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla ödül verebilir. G da 
bankac l yapabilir.  

                Belediye, kanunlarla ba ka bir kamu kurum ve kurulu una verilmeyen mahallî 
mü terek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r.  

                Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras , belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir.  

                Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, ya l , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulan r.  

                Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan belediye s n rlar n kapsar.  

                Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

                4562 say l Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r.     

                Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar ise;  

                MADDE 15. 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar unlard r:  

                a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n kar lamak amac yla 
her türlü faaliyet ve giri imde bulunmak.  

                b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, 
belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek.  

                c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 
ruhsat vermek.  

                d) Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma 
paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l alacaklar n 
tahsilini yapmak veya yapt rmak.  

                e) Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzakla t r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli 
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tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n i letmek veya 
i lettirmek.  

                f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar , tünel, 
rayl sistem dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve 
i lettirmek.  

                g) Kat at klar n toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas , geri kazan m , ortadan 
kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak.  

                h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve 
mücavir alan s n rlar içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya 
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek.  

                i) Borç almak, ba kabul etmek.  

                j) Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan , mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na izin vermek.  

                k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla 
tasfiyesine karar vermek.  

                l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini 
ruhsatland rmak ve denetlemek.  

                m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla 
izinsiz sat yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat yapan seyyar 
sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri 
al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
al nmayan g da d mallar yoksullara vermek.  

                n) Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek.  

                o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan 
di er i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra ve moloz döküm 
alanlar n ; s v la t r lm petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, 
kömür ve hurda depolama alanlar ve sat yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile 
ta malarda çevre kirlili i olu mamas için gereken tedbirleri almak.  

                p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma 
araçlar ile taksi say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; 
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere 
verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek.  

                (l) bendinde belirtilen gayri s hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n 
ruhsatland r lmas ve denetlenmesi, Büyük ehir ve l merkez Belediyeleri d ndaki yerlerde 
il özel idaresi taraf ndan yap l r.  
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay n görü ü ve çi leri 
Bakanl n n karar yla süresi k rkdokuz y l geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n kiraya verme veya 67 nci maddedeki 
esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir.  

                l s n rlar içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde 
il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi 
ve ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol 
ve ayd nlatma gibi alt yap çal malar n faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya 
ücretsiz olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; 
sa l k, e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay ile 
ücretsiz veya dü ük bir bedelle amac d nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir.  

                Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü ve dü üncelerini 
tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve ara t rmas yapabilir.  

5216 Say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu 
lçe Belediyelerinin görev ve yetkileri  

Madde: 7  

Büyük ehir belediyeleri birinci f kran n (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar 
plânlar na uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundad r.     Büyük ehir 
belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe 
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.  

lçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlard r:  

a) Kanunlarla münhas ran büyük ehir belediyesine verilen görevler ile birinci f krada 
say lanlar d nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
b) Büyük ehir kat at k yönetim plân na uygun olarak, kat at klar toplamak ve aktarma 
istasyonuna ta mak.  

c) S hhî i yerlerini, 2 nci ve 3 üncü s n f gayris hhî müesseseleri, umuma aç k istirahat ve 
e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek.  

d) Birinci f krada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve e lence yerleri ile 
parklar yapmak; ya l lar, özürlüler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 
hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar açmak; sa l k, e itim, kültür tesis ve 
binalar n n yap m, bak m ve onar m ile kültür ve tabiat varl klar ve tarihî dokuyu korumak; 
kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin geli tirilmesine ili kin 
hizmetler yapmak. 
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.  
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C- BELED YEYE L K N B LG LER   

1. Fiziksel Yap    
Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri kent merkezindeki iki katl merkez 

bina içinde yer almakta, ayr ca merkez binaya yak n, Belediye Kültür Salonu olarak bilinen 
iki katl geni binada Gelirler Müdürlü ü vezneleri, Zab ta Müdürlü ü,E itim Kültür ve 
Sosyal ler Müdürlü ü idari ve kurs hizmetlerinin görüldü ü bürolar, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin yap ld salon, Belediye Yemekhanesi bu binada bulunmakta, Sa l k hizmetleri 
de Kültür Salonu yan ndaki tek katl binada verilmektedir. 

Belediye Merkez Binas ile Belediye Kültür Salonu aras ndaki alanda tek katl 
yap larda elektrik atölyesi ile Numarataj servisimiz yer almaktad r. 

Yine Belediyemize ait, Iss kgöl Caddesi Eski Cephanelik mevkiinde, yol, asfalt, 
in aat, ve benzeri altyap hizmetlerinin yürütüldü ü, Yol Ekipleri efli i, n aat Ekip efli i 
ile asfalt ekiplerinin kullan m nda olan binalar ile, ayn alan içinde ar iv deposu, kaynak 
atölyesi, Temizlik leri Binas bulunmakta; Pelitli de asfalt antiyesi ve binas ile bordür, 
parke ve ya mur olu u üretim tesisimiz bulunmaktad r. 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ü ne ba l , araç ve i makinelerinin bak m ve onar m n n 
yap ld idari ve çal ma alan , Park Bahçeler Müdürlü ü ne ait tek katl bina ve sera 
tesisleri, Ak emsettin Park içinde Nikah leri nin görüldü ü tek katl bina, Arapçe me 
Mahallesi nde Çocuk Trafik E itim Park içinde e itim hizmetlerinin verildi i prefabrik bina, 
Merkez Mezarl k ta morg ve idari bina, Belediyemize ait, de i ik birimlerimizin 
kullan m ndaki yap lard r. 

Ba ta Belediye Merkez Binas olmak üzere, Belediyeye ait bina ve tesislerin yetersiz 
ve da n k olu u hizmetlerin verimli ve etkin bir ekilde gerçekle mesine olumsuz etki 
yapmaktad r.  

Belediyemizin yeni hizmet binas n n yer alaca in aat halindeki Gebze Kültür 
Merkezi nin hizmete girmesiyle halen ya anan olumsuzluklar büyük ölçüde giderilecektir.                        

                                   GEBZE BELED YES MAK NE PARK L STES
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        C NS   GAYRI FAAL  FAAL  TOPLAM 

 
AMBULANS 0 1 1 

 
ASFALT SERME MAK NASI 0 1 1 

 
ASFALT YAMA ROBOTU 0 1 1 

 

B NEK ARAÇ  1  6  7 

 

CENAZE ARABASI  0  2  2 

 

DAMPERL KAMYON  4  16  20 

 

DORSE  0  1  1 

 

FORKL FT  1  3  4 

 

GREYDER  0  1  1 

 

KANAL KAZICI  0  1  1 

 

KAMYON  0  6  6 

 

KAMYONET  0  18  18 

 

TRAKTÖR KEPÇE  0  3  3 

 

LODER  0  2  2 

 

M D BÜS  0  3  3 

 

M N BÜS  0  5  5 

 

OTOBÜS  0  11  11 

 

PALETL KEPÇE  0  2  2 

 

S L ND R  0  5  5 

 

SULAMA TANKER

  

0  6  6 

 

TANKER  0  1  1 

 

TRAKTÖR  0  4  4 

 

TOPLAM 

 

6 

 

99 

 

105 
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2. Te kilat Yap s

                              

2007 y l nda te kilat yap m zda norm kadro ilke ve standartlar do rultusunda yap lan herhangi bir de i iklik yoktur. Hizmetin etkin 
sunumu için mevcut te kilat yap m z  yeterli durumdad r. 

BELED YE BA KANI                   
brahim PEHL VAN 

TEKN K BA KAN 
YARDIMCISI 

 

SOSYAL LER BA KAN 
YARDIMCISI       

BELED YE MECL S

 
BELED YE ENCÜMEN

 
ÖZEL KALEM TEFT KURULU 

MÜDÜRLÜ Ü 

DAR BA KAN YARDIMCISI 

EMLAK VE

 

ST MLAK  
MÜDÜRLÜ Ü 

 

BASIN YAYIN HALKLA L K LER 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü

  

DESTEK H ZMETLER 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü 

GECE KONDU VE SOSYAL 
KONUTLAR MÜDÜRLÜ Ü 

 

LETME VE T RAKLER 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

HUKUK LER MÜDÜRLÜ Ü

  

NSAN KAYNAKLARI VE E T M 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

MEZARLIKLAR  
MÜDÜRLÜ Ü

 

PLAN VE PROJE  MÜDÜRLÜ Ü

  

GECEKONDU VE SOSYAL 
KONUTLAR MÜDÜRLÜ Ü 

 

ULA IM H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü 

 

MAR VE EH RC L K  
MÜDÜRLÜ Ü 

 

KÜLTÜR VE

 

SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

SA LIK LER  MÜDÜRLÜ Ü

  

VETER NER  LER 
MÜDÜRLÜ Ü 

 

ZABITA MÜDÜRLÜ Ü

  

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

  

TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü

  

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü

  



 
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar   

Belediyemizde E-devlet projesi kapsam nda E-belediyecilik uygulamas olan Java 
Yaz l m dili ile yaz lm olan ve Oracle 10g Veri taban n n kullan ld otomasyon 
program kullan lmaktad r. Bu konuda tedarikçi firma ile çal lmaktad r. Bu proje ile 
Personel Müdürlü ü, Hesap leri Müdürlü ü, Gelirler Müdürlü ü, Sat n Alma Müdürlü ü 
ba ta olmak üzere tüm müdürlüklerin entegre olarak çal mas sa lanmaktad r.  nternet 
üzerinden de i lem yap labilen bu Otomasyon ile halka aç k bir belediyecilik 
hedeflenmektedir. u anda Internet üzerinden borç sorgulama, Beyaz Masa hizmetleri, 
E- hale gibi modüller çal maktad r   

Belediyemiz mar Müdürlü ünde netcad, autocad, probina programlar , Fen leri 
Müdürlü ünde netcad kullan lmaktad r.  

Kullan lan programlarla servislerimizde haritalar n say salla t r larak üzerinde 
daha kolay ula m , daha kolay güncelle tirilmesi, ar ivlenmesi ve bu sayede çal anlar n 
verimlili inin artt r lmas sa lanm t r.   

Belediyemiz Merkez binas nda Personel devam kontrol sistemi için  4 adet 
parmak izi tan t m cihaz kurulmas ,1 adet kurumsal web sitesi, 2 adet 4Mbps internet 
ba lant s 10 adet 1022 Mbps internet ba lant s , 1 adet veri depolama cihaz 4 TB 
kurulmas , daha iyi bir güvenlik hizmeti al nmas amac yla  Belediyemiz Merkez bina, 
Ula m Hizmetleri Müdürlü ü, Park ve Bahçeler Müdürlü ü, Temizlik leri Müdürlü ü ve 
Fen leri Müdürlü ü Yol ve n aat Ekibi Servisine kamera güvenlik sistemi kurulmu tur.  

             Ayr ca Belediyemiz birçok kamu kurulu u ile özel sektörün de s kl kla 
yararland bili im teknolojilerini takip etmekte ve bu teknolojileri kullanmakta kurumsal 
ileti im ve hizmet ve faaliyetlerin halka duyurulmas yla ilgili konularda süratli haberle me 
ve ileti im yöntemlerini uygulamaktad r.                  
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B LG SAYAR SAYISI VE 
B R MLERE GÖRE DA ILIMI  

Birim Ad

 

Birim Ad

 

Bilgisayar 
Say s

  

KÜLTÜR ve SOSYAL LER  MÜDÜRLÜ Ü 51 

 

GEL RLER SERV S

 

26 

 

MAR ve EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 26 

 

NUFUS SAYIM 20 

 

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü 15 

 

BA KANLIK 14 

 

NSAN KAYNARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü 11 

 

B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü 10 

 

HESAP LER SERV S

 

10 

 

ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 10 

 

DEPO 8 

 

EMLAK ve ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü 8 

 

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü 8 

 

DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 7 
  HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü 6 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 6 

 

BASIN YAYIN SERV S

 

3 

 

EVLEND RME SERV S

 

3 

 

LETME ve T RAKLER MÜDÜRLÜ Ü 3 

 

ULA IM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 3 

 

SA LIK LER MÜDÜRLÜ Ü 3 

 

TOPLU KONUT DÖNER SERMAYE 
MÜDÜRLÜ Ü 

3 

 

HUKUK LER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

VETER NER LER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

HAVUZ KOORD NATÖRLÜ Ü MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

MEZARLIKLAR LER MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

SENDIKA 1 

 

S V L SAVUNMA AM RL

 

1 

 

TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

TOPLAM  275 

     

                   



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~  

~ -------------------200 7 YI LI DARE FAAL ET RAPORU 17

 
B R MLERDEK KULLANILAN  YAZICILAR 

Birim Ad

 
Yaz c

 
Say s

  

GEL RLER SERV S

 

14 

 

MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 13 

 

NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü 8 

 

BA KANLIK 7 

 

DEPO 6 

 

FEN LER MÜDÜRLÜ Ü 5 

 

ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 5 

 

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü 4 

 

BASIN YAYIN SERV S

 

3 

KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 6 

 

EMLAK ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü 3 

 

HESAP LER SERV S

 

3 

 

TOPLU KONUT DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜ Ü 3 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

SA LIK LER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

VETER NER LER MÜDÜRLÜ Ü 2 

 

HALKLA L K LER SERV S (BEYAZ MASA) 1 

 

EVLEND RME SERV S

 

1 

 

HUKUK LER MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

LETME VE T RAKLER MÜDÜRLÜ Ü 1 

ULA IM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

MEZARLIKLAR  MÜDÜRLÜ Ü   1 

 

SA LIK I LER MÜDÜRLÜ Ü 1 

 

TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü 1 

  

TOPLAM 93 
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4.  nsan Kaynaklar

   
       b) Belediyemiz bünyesinde sözle meli memur dahil 119 memur ve 31 i kadrolu olmak 
üzere 381 i çi çal maktad r. nsan kaynaklar m za ili kin statü/cinsiyet da l m , y llar itibari 
ile çal an da l m ,  birimlere göre çal an da l m ve çal anlar n e itim durumlar na 
ili kin bilgiler a a daki tablolardan edinilebilir.    

 

KADIN 

 

ERKEK 

 

T O P L A M 
     

 

GEÇ C Ç

   

29  322 

 

351 

 

KADROLU Ç

   

1  30 

 

31 

 

MEMUR  34  84 

 

118 

  

GENEL TOPLAM 64 

 

436 

 

500 
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TAHS L MEMUR Ç

 
TOPLAM 

 
LKÖ RET M 14 231 245 

 

L SE 48 80 128 

  

ÜN VERS TE 
57 70 127 

TOPLAM 119 381 500 

      

Görüldü ü gibi belediyemiz personelinin % 74 ünün e itim durumu lise ve öncesi 
gurubundad r. Buna kar n okuryazar olmayan personelimiz olmamakla birlikte 
doktoras n yapm personelimiz de bulunmamaktad r. Personelimizin belki örgün e itim 
düzeylerini h zla yükseltmek mümkün olmayabilir ancak; kurumuzca düzenlenen hizmet içi 
e itimlerle her geçen gün çal anlar m z n nitelikleri daha da artmaktad r.                     
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5. Sunulan Hizmetler    

A-) ÜSTYAPI, YOL, YAPI VE DONATI H ZMETLER

  
1-) Ham imar yollar n n aç lmas ve aç k olan stabilize yollar n n reglaj n n yap lmas

 
2-) Komple asfalt serimi veya asfalt yama çal malar n n yap lmas veya yapt r lmas

 
3-) Parke yol veya parke ile kapl yollar n tamirinin yap lmas veya yapt r lmas

 

4-) Asfalt, parke ve bordür üretimi yap lmas ve yapt r lmas

 

5-) Her türlü in aat i lerinin yap lmas ve yapt r lmas

 

6-) Belediyemize ait mevcut tesislerin ve yap lar n bak m ve onar m n n yap lmas

  

B-) MAR VE EH RC L K H ZMETLER

  

1. mar Planlar le lgili Çal malar, Yaz malar, mar Plan Tadilat Dosyalar n n  
Kontrolü, Yaz l mar Durumu Taleplerine Bilgi Amaçl Cevap Haz rlanmas , 

2. Çizili mar Durumlar n n Haz rlanmas ,   
3. Bilgisayar Ortam nda Plan Tadilatlar n n Paftalara lenmesi,  
4. Yap lar n Oturumlar n n Arazide Kontrolü,  
5. Statik Hesaplar n Ve Betonarme Projelerin Kontrolü,  
6. Yap Denetim Hakedi Kontrolü,  
7. Seviye Tespiti, Yap Denetim stifa Dosyalar n n Haz rlanmas , 
8. Ruhsat Yenileme  Ve skan çin Arazi Kontrolü, 
9. mar Planlar le lgili Yaz malar,  
10. Mahkemelere Görü Bildirimi, 
11. Zemin Etütlerinin Arazi Ve Büroda Kontrolü, mzalanmas , 
12. Zemin Etütle lgili Belediyenin htiyac Olan Türlü Raporlar n Haz rlanmas , 
13. Zemin Durum Belgesinin Haz rlanmas , 
14. Mimari Proje Kontrolü,  
15. skan çin Kontrol, Kurumlardan Görü Al nmas ,  
16. Kat rtifak , Kat Mülkiyeti Kontrolleri,  
17. Yap Denetim Tespitleri, Kaçak Yap lar n Kontrolü, Zab tlanmas , Evraklar n 

Encümene Gönderilmesi, Ceza Tahakkuklar n n Encümene Gönderilmesi, 
Y k mlar n Takibi, Yap larla lgili ikayetlerin ncelenmesi, 

18. Yap ruhsatiyesi almak için Belediye ve yap sahipleri veya kanuni vekillerince 
dilekçe ile müracaat edilip, talep do rultusunda evrak proje eklerinin incelenerek 
de erlendirilmesi,  

19. Ruhsat yenileme  i lemlerinin yasa  ve yönetmelikler do rultusunda yerine 
getirilmesi,  

C-) EMLAK VE ST MLAK H ZMETLER

  

1. Teknik Elemanlar Taraf ndan 2886 Say l Devlet hale Kanununa Göre Belediyemiz 
Mülkiyetindeki Parsel Sat lar n n Yap lmas , hale Evraklar n n Düzenlenmesi, 
Ar ivlemesi, Yaz malar n n Yap lmas , Tapu Sicil Müdürlüklerine Sevkinin 
Sa lanmas ,  

2. 3194 Say l mar Kanunun 18. Maddesi Gere i mar Uygulamalar Yap lmas , 
Belediye Hisselerinin Sat lemlerinin Yap lmas ,  

3. uyuland rma Sonucu Tescil Edilen Parsellerin Tapular n n Sahiplerine 
Verilmesinin Sa lanmas , 
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4. Vize Krokisi Taleplerini Alma Ve Çizme,  
5. Halihaz r, Emsal Plan , Plankote Kontrollerinin Arazide Yap lmas ve Onaylanmas

 
6. Çe itli Kurumlardan Ve ah slardan Gelen Evraklar n ncelenmesi Ve Cevap 

Yaz lmas , Emlak Sat lar , mar Kanunu Gere i Zorunlu Sat lar, mar Aff Kanunu 
Gere i Sat lar Ve Kamula t rma Kanunu Gere i Devren Sat lemlerinin Takip 
Edilmesi, Ta nmaz Mallar Üzerinde Tahsis Ve rtifak Hakk Kurulmas n n 
Sa lanmas , 

7. Kamu Tüzel Ki ilikleri Ve Kurumlar n n (Hazine, Belediye, Vak flar v.b.) Sahip 
Olduklar Ta nmaz Mallar n Devral nmas Konusunda Çal malar Yap lmas , 
2981/3290/3366 Say l Yasa Ve Yönetmelikleri Kapsam nda Tapu Tahsisin Tapuya 
Dönü türülmesinin Sa lanmas ,  

8. 3194 Say l Yasan n 15. Ve 16. Maddeleri Gere i Tevhid, fraz, Yoldan hdas Ve 
Yola Terk lemlerinin Yap lmas ,  

9. 2942 Say l Yasa Ve De i ik 4650 Say l Kamula t rma Yasas Kapsam nda 
stimlak lemlerini Yap lmas , Hibe, Fera V.B. lemlerinin Yürütülmesi, 

10. 2981/3290 Say l Kanunun 10/C Maddesince Bedele dönü türme i lemlerinin 
yap lmas

 

11. Halihaz r Harita Al m n n Yap lmas

 

ve Paftalar n Say salla t r lmas n n sa lanmas , 
12. Müdürlü ümüze Ba l Numarataj Servisince Mahalle Haritalar n n Düzenlenmesi, 

Sokak ve Caddelere Numara verilmesi, Evlere Kap

 

Numaras Verilmesi, Adres 
Tespitleri  

D-) ÇEVRE KORUMA VE TEM ZL K H ZMETLER

  

1. Evsel at klar n, çöplerin düzenli olarak toplanmas ve kent çöplü üne ta nmas

 

2. Kentteki cadde ve sokaklar n temizli inin sa lanmas

 

3. Cadde ve sokaklardaki bordür ta lar n n boyanmas

 

4. Otobüs duraklar , parklar, gezi alanlar , spor tesisleri, mesire alanlar gibi yerlerin 
süpürülmesi, at klar n toplanmas ve ta nmas

 

5. Kentte ihtiyaç duyulan noktalara çöp konteyn rlar n n konulmas , konteyn rlar n 
bak m ve tamiri 

6. Çöplerin daha sa l kl ve düzenli toplanmas amac yla po et sistemi uygulamalar 
yap lmas

 

7. Ana arterler ve caddelerin y kanmas

 

8. mkanlar ölçüsünde okullar n temizli inin yap lmas

 

9. Okullar m zda ka t at klar n toplanmas için ka t kutular n temin edilmesi 
10. K aylar nda kar temizleme çal malar yap lmas

   

E-) ZABITA H ZMETLER

  

      1- Halk n sa l , huzuru ve emniyeti ile ilgili emir ve yasaklar kapsayan yönetmeli in     
uygulanmas , suçlar n i lenmesinin önlenmesi ve sonuçlar n n izlenmesi 

2- Belediyenin yetkili oldu u sokak, meydan, pazar, iskele, köprü, araç ve yaya üstgeçit 
yerleri ile han, pasaj gibi umumi binalar n giri lerini, halka aç k alanlar ve belediye 
parklar n izin almadan i gal edenlere ve seyyar sat c l k faaliyetlerinde bulunanlara 
engel olunmas . 

3- zinsiz altyap çal malar na, binalar n üst katlar ndan alt katlara s hhi tesisatlardan 
su ak nt ve s z nt lar na, binalarda ve i yerlerinde kanalizasyon, fosseptik ak nt ve 
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sular n ebekeye ba lamayanlara, ya mur sular n tabana indirmeyenlere engel 
olunmas .  

4- yerlerinin önüne masa, sandalye gibi te hir ve ticari amaçl emtia ç kar p i gal 
edenlere, kald r m ve yollar kirletenlere vb.lerini yapanlara engel olunmas .  

5-Tabela ve ilan- reklam yönetmeli ine ayk r faaliyette bulunanlara engel olunmas .  
6-Belediye s n rlar içinde bulunan sarn ç, kuyu, çukur vb.lerini tespit ederek gerekli 

emniyet tedbirlerinin ald r lmas .   
7-Meydan, yol ve tretuarlarda kaz , in aat, bina onar m-tadilat, hafriyat yaparken 

emniyet tedbirleri almayanlara, y k m ve tamiratlarda etraf rahats z edici toz, 
duman, gürültü ve molozlar n etrafa yay lmas na engel olunmas .  

8- Hava kirlili ine, toplum sa l na ve çevreye; ses, görüntü, gürültü, koku, sis ve 
dumanla sebebiyet verenlere engel olunmas .  

9- mar ve ehircilik Müdürlü ü taraf ndan y k m gerçekle tirilecek yap larda, di er 
birimlerce tahliye ve y k m na karar al nan yerlerde emniyet tedbirlerinin al nmas . 

10-Semt pazarlar yönetmeli ini uygulayarak, pazar yerlerinde nizam ve intizam n temin 
edilmesi, esnaf n kontrollerinin yap lmas . 

11- yerlerinin ruhsats z faaliyet göstermelerine engel olunmas . 
12- yerlerindeki umumi temizlik ve hijyenin kontrol edilmesi. 
13-Belediye hudutlar içerisinde tüm s hhi müesseselerle, 2. ve 3.s n f gayri s hhi 

müesseselere, umuma aç k i yerlerine ruhsat verme ve denetleme görevinin 
yap lmas

 

14- zinsiz umuma mahsus istirahat ve e lence yerlerini, ticaret ve sanat icras ndan 
menetme 

15- Sokaklarda, tretuarlarda ve di er yerlerde halk n geli geçi ini engelleyecek ekilde 
park eden araçlar n kald r lmas için gerekli çal malar n yap lmas . 

16- Trafik çocuk e itim park nda okul ö rencilerine trafik kurallar e itimi verilmesi. 
17- Halkla ili kiler servisinden gelen yaz üzerine Asker aile yard m , mali ve nakdi 

yard m için müracaatta bulunanlar n tahkikat n n yap lmas . 
18- lçe h fz s hha kurul kararlar nda zab taya verilen görevlerin yerine getirilmesi. 
19- Resmi ve dini bayramlarda, genel tatil günleri ile özellik ta yan günlerde yap lacak 

törenlerin gerektirdi i hizmetlerin yap lmas  
20- Dilencilerin men edilmesi 
21- Ba kanl k binas ve çevresinde bulunan otopark ve mü temilat n n güvenlik 

i lemlerinin yürütülmesi. 
22- Kurbanl k ve adakl k sat yerlerin denetlenmesi, izin verilen yerler d nda sat 

yapmalar n n engellenmesi  
23- Mevzuata ayk r g da sat yapanlara engel olunmas . 
24- Halk n sa l n ve çevreyi ilgilendiren konularda Sa l k leri Müdürlü ü ile 

koordineli olarak kat , s v , g da ve bunun gibi maddelerden numuneler alarak 
tahlile gönderilmesi. 

25- 7126 Say l Kanun uyar nca Belediye Hizmet Binalar n kapsayacak ekilde Sivil 
Savunma Plan haz rlayarak Sivil Savunma Servislerinde görev alacak personelin 
belirlenmesi,  

26- Sivil Savunma Servisinde görev verilen personelin lçe Sivil Savunma Müdürlü ü 
ile irtibata geçilerek gereken servis e itimlerinin yapt r lmas ve y lda 1 ihbarl ve 
y lda 1 de ihbars z tatbikat gerçekle tirmek. 

27- Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlara kar korunma tedbirleri güncel tutularak, 
olas NBC sald r lar na kar hizmet binalar içinde bulunan s nak ve s nak 
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olmaya elveri li bölümlerin tespiti yap larak, ihtiyaç an nda kullan ma haz r halde 
tutulmas . 

28- Sabotajlara kar korunma plan haz rlayarak ilgili makamlara onay için sunma. 
29- Muhtemel (Deprem, salg n hastal k, ku gribi, su bask n , yo un kar ya vb.) 

afetlerde ilçe kriz merkezi ile organize bir ekilde çal larak, gereken tedbirlerin 
al nmas na yard mc olunmas ve ihtiyaç olan makine ve teçhizat n sa lanmas .  

F-) YE L ALAN-PARK, PEYZAJ TASARIMI H ZMETLER

  

1. Kentsel tasar m, kentsel dönü üm ve meydan düzenleme projeleri haz rlanmas , 
ihale yoluyla haz rlat lmas

 

2. mar Plan nda Dinlenme Park , Çocuk Bahçesi, Spor Alanlar , Yaya Bölgeleri ve 
Ye il Alan olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilerek projelendirilmesi ve in a 
edilmesi 

3. Mevcut ye il alanlar m z n ve parklar m z n bak m (budama, form budama, yabani 
ot al m , çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs. ) ve onar m n n 
yap lmas veya ihale yoluyla yapt r lmas . 

4. Kentteki ye il alan miktar n n art r lmas amac yla a açland rma çal malar 
yap lmas , a açland rma kampanyalar na destek verilmesi  

5. lçenin ye illendirilmesi için sera ve fidanl k alanlar n n ileriye yönelik olarak 
geni letilmesi, yeni bitkisel materyaller üretilmesi ve sat n al nmas . 

6. Kamu Kurum ve Kurulu lar ndan gelen taleplere, yard mc olunmas

 

7. Ye il alanlarda su tesisatlar n n kurulmas , bank ve di er kent mobilyalar gibi park 
donat lar n n temini, montesi, tamir ve bak m ile ilgili çal malar yap lmas . 

8. lçenin esteti i için süsleyici materyallerin (çiçeklik, havuz) projelendirilmesi, 
projelerin uygulanmas

  

G-) SA LIK VE SOSYAL H ZMETLER  

1. Yoksul ve dar gelirli vatanda lara  poliklinik hizmetlerinin verilmesi. 
2. Emekli sand mensuplar na poliklinik  hizmetlerinin verilmesi. 
3. Ye il kart sahiplerine ve Ba -Kur mensuplar na  poliklinik hizmetlerinin verilmesi. 
4. Cenaze ve defin ruhsat hizmetleri. 
5. Sa l k raporlar n n tanzimi hizmetleri. 
6. Ambulans hizmetleri. 
7. Laboratuar hizmetleri. 
8. Sosyal hizmetler (Sünnet organizasyonu, ücretsiz ilaç verilmesi, sa l k otobüsü 

hizmeti verilmesi denetimi, sa l a ayk r yerlerin denetimi).  
9. Denetim hizmetleri (S hhi ve gayri s hhi yerlerin denetimi, sa l a ayk r yerlerin 

denetimi). 
10. A z ve di sa l hizmetleri. 
11. S hhi, gayri s hhi ve umuma aç k i yeri ruhsatlar n n verilmesi i leri. 
12. Afet zaman gerekli malzemelerin kontrolü. 
13. Hem irelik hizmetleri (Tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman,v.s.). 
14. lkyard m seminerleri ve halka yararl sa l kla ilgili seminer verilmesi. 
15. Ba bo hayvanlarla mücadele edilmesi ve sokak hayvanlar n n rehabilitasyonunun 

sa lanmas . 
16. Zararl böcek ve ha erelere kar kent genelinde ilaçlama yap lmas . 
17. Kurban hizmetleri 
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18. Sportif ve kültürel organizasyonlarda ilkyard m sa l k deste i verilmesi. 
19. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yard m Yap lmas

 
20. Yard m için gelen ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yard m yap lmas

 
21. Belediye s n rlar içinde ikamet eden dar gelirli vatanda lar n çocuklar n n sünnet 

ettirilmesi, k yafetlerinin al nmas

 
22. Belediye s n rlar içerisinde ikamet eden sakat ve yatalak olan ki ilere sakat 

arabas verilmesi konusunda yard mc olunmas . 
23. Yolda kalm lar n yol ve yemek ücretinin kanunlar do rultusunda kar lanmas . 
24. Belediye s n rlar içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelere g da yard m yap lmas . 
25. Belediye s n rlar içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelere kira ve ilaç yard m 

yap lmas . 
26. Dar gelirli ailelerin çocuklar na okul k yafet yard m yap lmas . 
27.  Vatanda lar n talepleri do rultusunda dilekçe yaz lmas . 
28.  Nikah hizmetleri  

H-) KÜLTÜR SANAT VE SPOR H ZMETLER

  

1-) Kentteki kültürel ve sanatsal hayat geli tirmek amac yla Kültürel, Sanatsal 
içerikli kurslar aç lmas

 

2-) Kent halk na ve ö rencilere kütüphane ve internet hizmetleri verilmesi 
3-) Kültürel sanatsal içerikli konserler, panel ve konferanslar, festivaller ve ölenler 
düzenlenmesi 
4-) Çocuklar n ve gençlerin zararl al kanl klardan kurtar lmas , beden ve ruh 
sa l n n geli tirilmesi amac yla çe itli spor bran lar nda kurslar aç lmas , 
turnuvalar, yar malar düzenlenmesi 
5-) Geleneksel sanatlar n ya at lmas amac yla kurslar düzenlenmesi 
6-) Ata sporlar n n ya at lmas amac yla organizasyonlar düzenlenmesi 
7-) Amatör Spor Kulüplerine yard m edilmesi 
8-) Dil kurslar düzenlenmesi 
9-) Kentlilik bilincinin kazand r lmas amac yla kente aidiyet duygusunu geli tirici 
etkinlikler düzenlemek 
10-) Sivil toplum örgütleriyle ortakla a kültürel ve sanatsal çal malarda i birli i 
yapmak, 
11-) Belediyemizin kültürel ve sanatsal tesis ve mekanlar n kamu ve özel 
kurulu lar n kültür ve sanat etkinliklerine tahsis etmek   

I-) CENAZE VE MEZARLIK H ZMETLER

  

1-) Mezarl k alanlar na nakledilen cenazelerin ölen ki inin dini vecibelerine uygun 
olarak gömülmesini sa lamak. 

2-) Defin sahalar n n geni letilmesi veya yeni mezarl k alanlar n n olu turulmas

 

3-) Bo mezar yerlerinin istek sahiplerine belirli ilkeler çerçevesinde tahsis edilmesi 
4-) Bula c hastal klardan ölenlerin defin i lemlerinin ilaçlama ve di er önlemlerle 

yap lmas n sa lamak. 
5-) Mezarl k alan içerisindeki yollar n, bitkilerin, çe melerin bak m n n yap lmas

 

6-) Defin edilen cenazelerin bilgisayara ve cenaze defterine i lenmesi. 
7-) Mezarl klar n çevre duvarlar n n yap lmas . 
8-) Mezarl klardaki a açlar n bak m budanmas gibi i lerin yap lmas
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6. Yönetim  ve ç Kontrol Sistemi  

1- Genel yönetim ve genel iç kontrolü Belediye Ba kan sa lar. Bu kapsamda, 5393 Say l 
Belediye Kanununun 38. Maddesi gere i Belediye Ba kan m z; 

a) Belediye te kilât n n en üst amiri olarak belediye te kilât n sevk ve idare eder, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korur. 

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetir, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini olu turur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini haz rlar ve uygular, izler ve de erlendirir, bunlarla ilgili 
raporlar meclise sunar. 

e) Belediyenin ta n r ve ta nmaz mallar n idare eder. 
f) Belediyenin gelir ve alacaklar n takip eder, tahsil ettirir.  
h) Meclis ve encümen kararlar n uygular. 
i) Bütçeyi uygular, bütçede meclis ve encümenin yetkisi d ndaki aktarmalara onay 

verir. 
j) Belediye personelin atamas n yapar. 
k) Belediye ve ba l kurulu lar ile i letmelerini denetler. Böylece  Üst yönetici olarak , 

do rudan sorumlu oldu u  iç kontrol sisteminin kurulmas ve i leyi ini genel olarak sa lar.  

2-  Rutin iç kontrol, idarenin amaçlar na ula mas na, güvenilir raporlar n üretilmesine, 
varl klar n korunmas na, performans hedeflerinin gerçekle mesine, faaliyetlerin mevzuata 
uygunlu unun sa lanmas na yard mc olur.  Birim Müdürlerinin faaliyetlerini ilgili Ba kan 
Yard mc lar denetler. Birim Müdürleri kendi iç kontrolünü sa lar. Ayr ca  belediyemizde 
her personelin rutin iç kontrol sorumlulu u bulunur. Rutin iç kontrolü olu turan unsurlar 
a a da s ralanm t r;  

Yetkilendirme ve Onaylama: Uygulanan tüm karar ve i lemler sorumlu ki inin 
yetkilendirmesi veya onay n ta mal d r. Yetkilendirme s n rlar aç kça belirlenmi 
olmal d r. Bu konular tüm birimlerimizde itina gösterilen esaslar olmaktad r. 

Organizasyon: Belediyenin faaliyetlerine ili kin olarak sorumluluklar n belirlenmesi, 
kontrollerin yap lmas ve sonuçlar n raporlanmas n gösteren bir yönetim plan olmal d r. 
Yetki ve sorumluluk devirleri aç k bir ekilde yer almal d r. Görev ve çal ma 
yönetmeli inde Birim  müdürlerinin yetki ve sorumluluklar n n çerçevesi çizilmi tir. Buna 
göre Birim Müdürleri Belediyenin misyon, vizyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir ekilde 
birimini yönetmekten sorumludur. Birim Müdürleri Stratejik Plan ve Performans 
Program ndaki hedeflerin gerçekle tirilmesinden sorumludur. 

Görev Ayr l : Bir ki inin bir i lemi ba latmas , uygulamas ve kaydetmesinin mümkün 
olmamas gerekir. Bir kurumda görev ayr l ilkesinin uygulanmas n demokrasilerdeki 
kuvvetler ayr l ilkesine benzetebiliriz. Bu ilkenin ortaya ç karaca en önemli sonuç, 
kurum içinde manipulasyon ve hatalar n olu ma riskini asgariye indirmesidir. Bu itibarla 
onaylama, uygulama, kay t alt na alma ve belgeleri koruma fonksiyonlar birbirinden 
ayr lmal d r. ç denetim ve mali kontrol yapanlar yönetimin günlük faaliyet ve i lemlerine 
dahil olmamal d r. 

Personel: Personelin görevini yerine getirebilecek nitelikte olmas n sa layacak 
prosedürler olmal d r. Herhangi bir sistemin uygun bir ekilde i lemesi, sistemi yürütecek 
gerekli yetkinlik ve dürüstlükte olmas na ba l d r. Personelin niteli i, seçilmesi, e itimi, 
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ki ili i, kontrol sisteminin kurulmas nda büyük önem ta r. Bu iç kontrol ekli nsan 
Kaynaklar ve E itim Müdürlü ünün sorumlu oldu u bir aland r.  

Gözetim: ç kontrol sistemi, günlük i lemlerin ve bunlar n kayd n n yetkili bir ki i 
taraf ndan gözetilmesini de kapsamaktad r. Bu konudaki sorumluluk tüm birimleri 
kapsamaktad r. 

Fiziki Kontrol: Bu kontroller esas itibariyle varl klar n korunmas ve bu varl klara sadece 
yetkili ki ilerin eri imini sa layan güvenlik önlemleriyle ilgilidir.   

3- dari ç kontrol sisteminin stratejik plan, performans ve mali boyutunun da  idareler 
taraf ndan kurulmas ve i letilmesi gerekmektedir. Gebze Belediyesinin yap s na 
bakt m zda bu sistemi kurma sorumlulu u konusunda Mali Hizmetler Müdürlü ü nün  
öne ç kt görülmektedir. Sistemin mali taraf ndan Mali Hizmetler Müdürlü ü  Hesap leri 
Servisi sorumlu iken, di er k s mlar n sorumlusu Strateji Geli tirme Servisidir. ç kontrolün 
stratejik plan, performans ve mali boyutunu olu turan unsurlar a a daki gibidir.   

Kay t Kontrolleri: Bu kontroller belgelere do rudan ve dolayl olarak ula may kapsar. 
Ka t belgeler her birimin ar ivlerinde saklan r. Ka t belgelerin kontrolü biçim esaslar 
bak m ndan  Yaz leri  Müdürlü ü  taraf ndan yerine getirilir.  

Elektronik belgeler ise genel olarak kullan lan programlarla ili kilidir. Belediye taraf ndan 
kullan lan E- Belediyecilik otomasyon  programlar nda, kimlerin hangi bilgilere ula aca 
belirlenir.  Strateji Geli tirme Servisi  ve  Bilgi lem Müdürlü ü, Birimlerin belirledi i 
yetkilendirme çerçevesinde  ilgili  ki ilere ifre verir. Böylece elektronik kay tlara eri im 
kontrol alt nda tutulmu olur.  

Kurumun Performans verilerinin kaydedildi i bu ortamlardaki verilerin güvenilirli i  Strateji 
Geli tirme Servisi taraf ndan yap lan kar la t rmalar ile teyit edilir. 

Muhasebe: Kaydetme fonksiyonu kapsam ndaki bu kontroller; i lemlerin yetkili ki iler 
taraf ndan do ru bir ekilde yürütülmesi ve kaydedilmesinin kontrolüdür. Bunlar 
kay tlardaki hesaplamalar n do rulu unu, toplamlar n kontrolünü, i lem sonras kontrolleri, 
hesap bakiyelerinin uyumunu ve muhasebele tirme için gerekli belgelerin mevcudiyetinin 
kontrolünü kapsar.Bu konuda belediyenin her bir harcama birimi sorumlu oldu u gibi, en 
önemli sorumluluk Mali Hizmetler Müdürlü ü Hesap leri Servisinindir.  

Ön mali kontrol i lemleri: Belediyenin gelir, gider, varl k ve yükümlülüklerine ili kin malî 
karar ve i lemlerinin; belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullan labilir ödenek tutar , 
harcama program , finansman program , merkezi yönetim bütçe kanunu ve di er malî 
mevzuat hükümlerine uygunlu u ve kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde 
kullan lmas yönlerinden yap lan kontrolünü ifade eder. Ön mali kontrol görevi harcama 
birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlü ü Hesap leri Servisi taraf ndan yap l r. Ön mali 
kontrol süreci mali karar ve i lemlerin haz rlanmas , yüklenmeye giri ilmesi, i ve 
i lemlerin gerçekle tirilmesi ve belgelendirilmesinden olu ur. Belediye, kaynaklar n n 
amaçlar na ve mevzuata uygun, etkili ve verimli bir ekilde kullan lmas için gerekli ön mali 
kontrol önlemlerini al r. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmas n n kurulmas belediyenin 
sorumlulu undad r. Mali Hizmetler Müdürlü ü Hesap leri Servisi, Maliye Bakanl nca 
yap lacak düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol i lemlerini yürütür. Bu konuda 
yap lacak düzenlemelerde ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve i lemler riskli 
alanlar dikkate al narak tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir. Yap lan ön mali kontrolün 
sonucu, ilgili harcama birimine yaz l görü

 

vermek veya dayanak belge üzerine erh 
dü ülmek suretiyle bildirilir. Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yaz l görü ün ilgili 
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mali i leme ili kin dosyada muhafaza  edilmesi ve bir örne inin de ödeme emri belgesine 
eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler Müdürlü ü Hesap leri Servisi  taraf ndan ön mali 
kontrol sonucunda uygun görü verilmedi i durumlarda harcama yetkilileri taraf ndan 
gerçekle tirilen i lemlerin kay tlar tutulur ve ayl k dönemler itibariyle üst yöneticiye 
bildirilir. Söz konusu kay t iç ve d denetim s ras nda denetçilere de sunulur.  

Risk de erlendirmesi: Risk de erlendirmesi, mevcut ko ullarda meydana gelen 
de i iklikler dikkate al narak gerçekle tirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. dare, 
stratejik plan nda ve performans program nda belirlenen amaç ve hedeflerine ula mak için 
iç ve d nedenlerden kaynaklanan riskleri de erlendirir. Stratejik plan uygulamas 2007 y l 
ba itibariyle uygulamaya ba land ndan süreç içinde yap lacak risk de erlendirmesi 
Strateji Geli tirme  Servisi  taraf ndan yerine getirilmektedir. 

Yönetim Kontrolleri: Bu kontroller, sistemin günlük rutin i leyi inin d nda, yönetim 
taraf ndan yap lan kontrollerdir. Bu kontrol türü, yönetimin genel gözetim kontrollerini, 
yönetim hesaplar n n gözden geçirilmesini ve bütçe ile kar la t r lmas n , iç denetim 
fonksiyonunu, özel gözden geçirme usullerini kapsar.  

4- Belediyemizde yap lan i ve i lemlerin hukuka uygunlu u ile mali ve performans 
denetimleri kapsayacak ekilde iç ve d denetimler yap l r.   

ç ve d denetim 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 
yap l r. Ayr ca Belediyemizin mali konular d nda kalan di er idari i lemleri hukuka 
uygunluk ve idarenin bütünlü ü aç s ndan çi leri Bakanl taraf ndan da denetlenir.   

Belediye Meclisi üyelerinden olu an Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttü ü i ve 
i lemleri denetleyerek, Belediye Meclisi ne bir rapor halinde sunar.   

Tefti Heyeti Müdürlü ümüz,  
1. Bütün birimlerin mevzuat hükümlerine uyup uymad klar n yönetmelik 

çerçevesinde ara t r r. 
2. Belediye Ba kanl k Makam n n Olur lar ile tüm birimlerin ve i tiraklerinin her 

türlü inceleme, ara t rma, soru turma ve tefti lerini yapar.  
3. Hakk nda ihbar ve ikayet olan personel ile ilgili Ba kan Olur u ile inceleme ve 

soru turma yapar. 
4. Amaca ula maya engel mevzuat n düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye 

yol gösterecek ekilde alternatif çözüm yollar ndan en tutarl olan n seçerek 
teklif etmek. 

5. Ba kanl k Makam n n emir, yönetim ve denetiminde belediye  bünyesindeki 
müdürlük, te ekkül, müessese, irket ve tesislerin her türlü i ve i lemlerini, 
y ll k çal ma programlar çerçevesinde tefti eder, ara t r r ve inceler.  

Ayr ca Belediyemizin mali konular d nda kalan di er idari i lemleri hukuka uygunluk ve idarenin 

bütünlü ü aç s ndan çi leri Bakanl taraf ndan da denetlenir.  

Belediye Meclisi üyelerinden olu an Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttü ü i ve i lemleri 

denetleyerek, Belediye Meclisi ne bir rapor halinde sunar. 



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~  

~ -------------------200 7 YI LI DARE FAAL ET RAPORU 30

II-   AMAÇ VE HEDEFLER  

A- STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER

   
1.STRATEJ K ALAN : ULA IM  

1.1.STRATEJ K AMAÇ: Güvenli, sa l kl , konforlu, zaman nda ve uygun maliyetle 
ula m n sa lanmas

 

STRATEJ K HEDEF  
1.1.a) Rayl sisteme a rl k verilmesi. 
1.1.b) Otopark sistemine a rl k verilmesi. 
1.1.c) Deniz ula m na a rl k verilmesi. 
1.1.d) Kurumlar aras koordinasyon. 
1.1.e) Üst geçit ve viyadük-kav ak çal malar . 
1.1.f) Araçlar n de il yolcular n ta nmas . 
1.1.g) Toplu durak-otobüs duraklar -terminal. 
1.1.h) Ula m sisteminin entegrasyonu.  

2. STRATEJ K ALAN : SOSYAL BELED YEC L K  

2.1. STRATEJ K AMAÇ: Toplumsal dayan ma ve huzurun sa lanmas

 

STRATEJ K HEDEF 
2.1.a) Sokak çocuklar na yönelik çal malar: Sokak çocuklar olarak nitelenen, bir 

aile ve ev ortam n n d nda ya ayan çocuklar m z n toplum hayat na 
kazand r lmalar gerekmektedir. 

2.1.b) Sosyal entegrasyon çal malar : Sosyal yönden yard m ve deste e ihtiyac 
bulunan ki ilerin desteklenmesi çal malar yap lmal d r.  

2.1.c) Sosyal güçsüzlere yönelik çal malar: Sosyal güçsüz olarak tan mlanan 
toplumsal kesimlere yönelik destek, e itim, yönlendirme ve tesisle me 
çal malar yap lmal d r 

2.1.d)   Önceliklerin ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi: Belediyemiz sosyal 
çal malar n n etkin ve verimli gerçekle tirilmesi için öncelikle ihtiyaç 
sahiplerinin ve önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple sosyal 
çal malar ayr nt l olarak belirlenmemi tir. Yap lacak öncelik ve ihtiyaç 
tespit çal mas n n ard ndan faaliyet program ç kar lacakt r.  

2.1.e)  Gönüllüler ve STK´larla i birli i: Sosyal çal malar n gerek daha fazla 
yap labilmesi ve gerekse yayg n bir özellik arz etmesi için ve toplumca 
sahiplenilmesi aç s ndan gönüllüler ve STK´larla i birli ine a rl k 
verilmelidir.    

3. STRATEJ K ALAN : H ZMET Ç E T M  

3.1. STRATEJ K AMAÇ: nsan kaynaklar m z n bilgi ve becerilerinin geli tirilmesi 
yolu ile belediye hizmetlerinde kalite ve etkinlik art n n sa lanmas . 

STRATEJ K HEDEF 
3.1.a)   htiyaç analizi: Hizmet içi e itimin belediye çal anlar n n ki isel ve mesleki 

geli imlerine katk sa layabilmesi için öncelikle ihtiyaç tespiti 
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gerekmektedir. Yap lacak tespit çal mas sonras e itim faaliyetleri 
planlanacakt r. Her y l ihtiyaç tespiti revize edilmelidir.  

3.1. b)  E itim planlamas : E itimler günlük geli melere göre gerçekle tirilmeyecek; 
tespit çal malar nda y ll k e itim planlar yap lacakt r. Bu sayede 
disiplinli ve verimli e itim gerçekle tirilmesi için zemin olu turulmu 
olacakt r.  

3.1.c) E itim etkinli inin de erlendirilmesi: E itimlerden istenen faydan n elde 
edilebilmesi için e itime kat l m ve verilen e itimin e itim alanlar 
taraf ndan de erlendirilmesine önem verilecektir.  

3.1.d) Kurum içi e itimcilerin e itimi. 
3.1.e) Ki i Ba E itim: E itimlerde belli bir düzeyin yakalanabilmesi için 

belediyemizde her y l ki i ba asgari 10 saat e itim verilmesi ön 
görülmektedir.    

4.STRATEJ K ALAN :DEN ZLE LG L ÇALI MALAR  

4.1.STRATEJ K AMAÇ: Denizden daha fazla yararlanabilmek. 
STRATEJ K HEDEF  
4.1.a)   Büyük ehir belediyesi ba ta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon. 
4.1.b)   Sahil düzenlemesi. 
4.1c)   Deniz kirlili i ile mücadele.   

5.STRATEJ K ALAN :KÖYLERLE LG L ÇALI MALAR   

5.1.STRATEJ K AMAÇ: Köylerin do al yap s n koruyarak ça da belediyecilik 
hizmetlerinden yararland r lmas ve kentle bütünle tirilmesi.  

STRATEJ K HEDEF  
5.1.a)  Büyük ehir ve ilgili kurumlarla koordinasyon: Köylerin en önemli problemi 

imar planlar n n bulunmay oldu u ve 1/1.000 ölçekli mar Uygulama 
Planlar n n belediyemizce yap labilmesi için öncelikle üst ölçekli planlar n 
yap lm olmas gerekmektedir. Bu plan yetkisi Büyük ehirde oldu u için 
ilgili kurumla koordinasyona önem verilecektir.  

5.1.b) mar planlar n n tamamlanmas : 1/5.000 ölçek plan yapma yetkisi 
büyük ehirde oldu undan planlar bu kurumca yap lacak ve ard ndan 
belediyemiz 1/1.000 plan çal malar n ba latacakt r. Bu hedefler ise 
Kentsel Dönü üm Odak Alan nda belirlenmi tir.  

5.1.c) Köylerin mesire alanlar n n geli tirilmesi: Mesire alan ihtiyac n n  kar lanmas 
için yap lacak çal malar ancak imar planlar ndan sonra mümkün 
olabilecektir.  

5.1.d) Gebze´nin ile ile ba lant s n n geli tirilmesi: Köylerin en önemli 
ihtiyaçlar ndan biri ile Ba lant s n n sa lanmas d r. Bu çal ma 
Büyük ehir yetkisindedir.  

5.1.e)Köylerin durum analizinin haz rlanmas : Köylerle ilgili yap lacak çal malar n 
etkin olabilmesi için öncelikle durum analizi yap lmas ve ard ndan faaliyet 
program na geçilmesi gerekmektedir.    
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6-STRATEJ K ALAN : B L M TEKNOLOJ LER

  
6.1.STRATEJ K AMAÇ : Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve dü ük maliyetle 
sunulmas

  
STRATEJ K HEDEF 
6.1.a) Birimler aras tam entegrasyon: Birimlerin elektronik ortamda birbirleri ile tam 

entegrasyonu sa lanacakt r. Bu sayede belediye içerisinde bilgi ve veri 
ak daha h zl ve etkin olacakt r.  

6.1.b) Ortak veri taban : Belediye birimleri aras nda bilgi ve veri payla m n 
etkinle tirmek için ortak veri taban kurulacakt r.  

6.1.c) Di er kurumlarla entegrasyon: Kente ve kentliye daha etkin hizmet sunabilmek 
için ba ta Tapu idaresi olmak üzere ilgili kurumlarla elektronik ortamda 
entegrasyon sa lanacakt r.  

6.1.d) Güncelleme: Belediyemiz elindeki kent ve kentliye ili kin veriler ve kullan lan 
programlar sürekli ihtiyaca göre güncellenecektir.  

6.1.e) Kullan c lar n e itimi: Belediyemizin bili im teknolojisinden daha etkin 
yararlanabilmesi için çal anlar n e itimine önem verilecektir.   

6.1.f) Kent bilgi sistemine geçilmesi: Belediyemizde ba lat lan Kent Bilgi Sistemi 
çal malar 2006 y l nda tamamlanacakt r.  

6.1.g) E-Belediyecilik: Gebzelilerin belediye hizmetlerinden daha fazla 
yararlanabilmesi için e-belediye uygulamas na geçilecektir.   

6.1.h) T-Belediye: Belediyeden bilgi almak ve belediye hizmetlerinden 
yararlanabilmek için Gebzelilere telefonla daha etkin ula m imkan 
sa layan T-Belediye uygulamas na geçilecektir.  

6.1.i) Kamu kurum ve kurulu lar na KIOSK yerle tirilmesi ve halk n bilgilendirilmesi: 
Gebzelilerin de i ik mekanlardan belediyeye elektronik ortamda ula m n 
sa lamak için KIOSK´lar kurulacak ve vatanda bunlar n kullan m 
hakk nda bilgilendirilecektir.  

7. STRATEJ K ALAN : ÇEVRE  

7.1. STRATEJ K AMAÇ : Sa l kl ve sürdürülebilir kentle menin sa lanmas . 
STRATEJ K HEDEF  
7.1.a) Büyük ehir, l Çevre Müdürlü ü ve ilgili kurumlarla koordinasyon: Çevre 

koruma konusunda Büyük ehir ve l Çevre Müdürlü ü yetkili oldu u için 
bu kurumlarla koordinasyona a rl k verilecektir.  

7.1.b) Denetim etkinli inin art r lmas : Çevre koruman n önemli argümanlar ndan 
olan denetimler etkin olarak gerçekle tirilecektir. 

7.1.c)  Çevre bilincini geli tirme çal malar : Vatanda n çevre konusunda 
bilinçlendirilmeleri için okullar hedef alan e itim çal malar yap lacakt r.  

7.1.d) STK ve  Dünyas ile ortak çal ma: Çevre bilincinin geli tirilmesi için STK,  
Dünyas ve Üniversite ile birlikte hareket edilecektir.      
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8.STRATEJ K ALAN : KENTSEL DÖNÜ ÜM VE MERKEZLER   

1.STRATEJ K AMAÇ : Sa l kl , güvenilir, ya anabilir, planl ve estetik yap la man n 
sa lanmas . 
        STRATEJ K HEDEF 

8.1.a) Kamu kurumlar ile koordinasyon ve i birli i: Kentsel dönü üm çal malar 
belediyemizin yan s ra ba ta Büyük ehir olmak üzere di er kurumlar da 
ilgilendirdi i için bu alanda ilgili kurumlarla koordinasyona önem 
verilecektir.  

8.1.b)  Planlar n tamamlanmas : Kentsel dönü üm için temel art olan plan 
çal malar tamamlanacakt r. 

8.1.c) Plan revizyonlar n n yap lmas : Kentsel dönü üm için gereken plan 
revizyonlar na a rl k verilecek ve ihtiyaca göre yap lacakt r. 

8.1.d) Sorunlu alanlar n tespiti ve önceliklerin belirlenmesi: Kentsel dönü üm 
uygulamalar n n ba lat lmas için sorunlu alanlar tespit edilecek ve 
öncelikler belirlenecektir.  

8.1.e)  Standartlar n belirlenmesi ve uygulanmas : Kent esteti i ve kentsel dönü üm 
için uygulama standartlar belirlenecektir.  

8.1.f) Kentsel dönü ümün ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi: 
Kentsel dönü üm sadece fiziki dönü ümle s n rl görüldü ünde etkin 
sonuç al namamaktad r. Bu sebeple kentsel dönü üm projelerinin sosyal, 
kültürel ve ekonomik projelerle desteklenmesi genel yakla m olarak 
benimsenmi tir.  

8.1.g) Etkin denetim: Kentsel dönü üm çal malar n n  tamamlay c s olarak ilçede 
yap la ma kontrol alt nda tutulacakt r.   

9- STRATEJ K ALAN : TAR H VE KÜLTÜREL MEKANLAR  

9.1.STRATEJ K AMAÇ : ç ve d turizmden daha fazla yararlanabilmek için tarihi, 
kültür ve do al mekanlar n tespiti, korunmas , restorasyonu, tan t m ve kullan m . 

STRATEJ K HEDEF  
9.1.a) Mevcut durum tespiti: Çal malar n planlanmas ve önceliklerin belirlenmesi 

için ilçenin tarihi, kültürel ve do al zenginliklerinin tespiti yap lacakt r. 
9.1.b) Kullan m politikalar n n belirlenmesi: lçenin tarihi, kültürel ve do al 

zenginliklerinin kullan larak korunmas n sa lamak amac yla kullan m 
politikalar belirlenecektir.  

9.1.c)  Üniversite ve ilgili kurumlarla i birli i: lçenin tarihi, kültürel ve do al 
zenginliklerinin korunarak kullan m için Üniversite ve ilgili kurumlarla 
i birli i yap lacakt r. 

9.1.d) Tan t m konseptinin belirlenmesi: lçenin tarihi, kültürel ve do al 
zenginliklerinin tan t m için konsept belirlenecektir. 

9.1.e)  Onar m ve restorasyon: lçenin tarihi, kültürel ve do al zenginliklerinin onar m 
ve bak m için çal malar yap lacakt r. 

9.1.f) Önceliklerin belirlenmesi: lçenin tarihi, kültürel ve do al zenginliklerinin 
korunmas ve bak m  

9.1.g)  Denetim: Rutin olarak denetimler gerçekle tirilecektir.     
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10. STRATEJ K ALAN : KENTL L K  B L NC   

10.1.STRATEJ K AMAÇ : Kentte ya ayanlar n kenti sahiplenmelerinin sa lanmas .  

STRATEJ K HEDEF  
10.1.a) Üniversite, kurumlar ve STK´larla i birli i: Kentlilik bilincinin geli tirilmesi için 

yap lacak çal malarda etkinli in sa lanabilmesi için Üniversiteler, STK´lar 
ve ilgili kurumlarla i birli ine gidilecektir. 

10.1.b)  E itim faaliyetleri: Kentlilik Bilinci çal malar uzun sürede sonuçlar 
görülebilen çal malar oldu u için bu konuda okullara yönelik e itim 
faaliyetleri yap lacakt r. 

10.1.c)  Kent hukuku düzenlemesinin yap lmas : Kentlilik bilinci, kentin sahiplenilmesi 
ve kent ya am normlar n n belirlenmesini gerektirdi inden  kent hukuku 
düzenlenmesi çal malar yap lacakt r. 

10.1.d) Kat l mc yönetim: Kentlinin kent ile ilgili karar ve uygulamalara kat l m , 
kentlerine sahip ç kma isteklerini art ran bir konu oldu u için kat l mc 
yönetime önem verilecektir.   

11. STRATEJ K ALAN  : MAL YAPI   

11.1.STRATEJ K AMAÇ : Hizmetlerin daha kaliteli, daha fazla ve sürdürülebilir 
biçimde sunulmas için gerekli mali kaynaklar n olu turulmas .  

STRATEJ K HEDEF  
11.1.a)  Tahakkuklar n art r lmas : Belediyenin güçlü mali yap ya ula mas için 

tahakkuklar n art r lmas gerekmektedir. Belediye Gelirleri Kanunu´nun 
2006 y l nda yürürlükte olmas ve belediyelere ilave gelir sa lamas 
öngörüldü ü için ilk y l % 20 art öngörülmü tür. Takip eden y llarda 
tahakkukun enflasyonun üzerinde % 3 art r lmas öngörülmektedir.  

11.1.b) Tahsilat oran n n yükseltilmesi: Belediyemiz gelirlerinin art r lmas için 
tahakkuklar n tahsilat na a rl k verilecektir.  

11.1.c)  Tasarruf tedbirleri: Belediye mali yap s n n güçlendirilmesi gelir art r c 
çal malar n yan s ra giderlere yönelik çal may da gerektirmektedir. 
Belediyenin mali yap s n n yat r m ve hizmet çal malar na daha fazla 
imkan sa layabilmesi için tasarruf tedbirlerine önem verilecektir.  

11.1.d) Yat r mlar n sosyal ve ekonomik analizlerinin yap lmas : 5018 say l Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu´na göre kamu kurumlar n n 
yat r mlar n n ekonomik-sosyal fayda analizleri yap lmas gerekmektedir. 
Gerek yasal zorunluluk ve gerekse belediye yat r mlar nda verimlilik ve 
etkinlik art n n sa lanabilmesi için bu analizler 100.000 YTL´nin 
üzerindeki yat r m ve hizmet harcamalar için yap lacakt r. 

11.1.e) Denetim: Tahakkuk ve tahsilat art için denetimlere önem verilecektir.         
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12- STRATEJ K ALAN  : ETK N YÖNET M  

12.1.STRATEJ K AMAÇ : Kanunlara ve yönetmeliklere uygun kaliteli, verimli, 
zaman nda çözüm üreten, sürekli geli imini sa layan yönetim sisteminin 
olu turulmas . 

STRATEJ K HEDEF  
12.1.a) Toplam Kalite Yönetim anlay na geçilmesi: Kaliteli hizmetin sunulabilmesi 

için belediyenin tüm kademelerinde, tüm süreçlerinde kalite bilincinin 
geli tirilmesi, sürekli iyile tirme ve e itim çal malar yap lmas amac yla 
Toplam Kalite Yönetim anlay n n belediyemizde uygulamas na 
ba lanacakt r.  

12.1.b) nsan Kaynaklar Yönetim anlay n n olu turulmas : Belediyemiz 
çal anlar n n ki isel ve mesleki geli imi, motivasyonlar n n sa lanmas , 
görev ve yetkilerinin belirlenerek karma an n giderilmesi, çal anlar n 
de erlendirme ve önerilerinden daha fazla yararlan lmas amac yla nsan 
Kaynaklar Yönetimi anlay na dayal personel idaresine geçilecektir.  

12.1.c) Mevzuat takip sistemi: Sürekli de i en mevzuat n etkin takibinin sa lanmas , 
belediye karar ve uygulamalar nda hatalar dü ürece i ve belediyenin 
daha sa l kl çal mas n sa layaca için de i en mevzuat n takibi, 
ilgililere iletilmesi için gereken yöntemler uygulanacakt r. 

12.1.d)  SO 9001 Sisteminin olu turulmas : Belediye hizmetlerinde kaliteli hizmet 
standartlar n n sa lanmas , yönetim sisteminin uluslar aras kabul görmü 
standartlara ula t r lmas amac yla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
kurulmas çal malar ba lat lacak ve sistemin 2006 y l nda 
belgelendirilmesi sa lanacakt r. 

12.1.e) Görev 

 

yetki ve sorumluluklar n netle tirilmesi: Belediye çal anlar n n ve 
birimlerin görev ve yetkilerinde ya anan karma an n giderilmesi amac yla, 
tüm çal an ve birimlerin görev ve yetkileri netle tirilecektir.  

12.1.f)  Performans Yönetim Sisteminin geli tirilmesi: Belediyemiz mali, be eri ve 
fiziki kaynaklar n n daha etkin ve verimli kullan lmas için performans 
de erlendirme ve geli tirme esas na dayal çal malar yap lacakt r.  

12.1.g) Norm Kadro Çal mas : Belediyemizin ihtiyaç duydu u kadrolar n, bu 
kadrolar n görev, yetki, yeterlilik ve performans kriterlerinin belirlenmesi 
amac yla Norm Kadro çal mas yap lacakt r.  

13- STRATEJ K ALAN : KURUM Ç LET M   

13.1.STRATEJ K AMAÇ :Birimler ve kademeler aras koordinasyonun sa lanmas . 
STRATEJ K HEDEF  

13.1.a) De erlendirme toplant lar n n yap lmas : Belediye kademeleri aras nda 
koordinasyon ve ileti imin art r lmas , daha etkin de erlendirmelerin 
yap labilmesi amac yla kademeler aras ve kademelerin kendi aras nda 
rutin de erlendirme toplant lar yap lacakt r.  

13.1.b) ntranet´in geli tirilmesi: Belediye içi çal acak ve birimlerin ileti imini art r c 
imkan sa layacak olan ntranet sisteminin geli tirilmesi sa lanacakt r. 

13.1.c)  Etkinlikler (sosyal, kültürel) düzenlenmesi: Belediye çal anlar aras nda 
sosyal ili kilerin geli tirilmesi amac yla etkinlikler düzenlenecektir.  

13.1.d) Çal malar n öneri ve de erlendirmelerinden faydalanma: Çal an personelin 
belediye hizmetlerine yönelik de erlendirme ve önerilerinin elde 
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edilebilmesi ve çal anlar n belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik art 
sa lay c projeler geli tirmeye özendirilmeleri için öneri-ödül mekanizmas 
olu turulacakt r.    

14. STRATEJ K ALAN  : AR V   

14.1.STRATEJ K AMAÇ : Bilgi ve belgelerin sa l kl ortamda muhafazas ve 
eri ilebilmesi. 
STRATEJ K HEDEF  

14.1.a)  Sorumlu birimin belirlenmesi: Ar iv kurulmas ve kurulacak ar ivin i letilmesi 
için görevli olacak birimin belirlenmesi gerekmektedir.  

14.1.b) Olu turulacak alan n belirlenmesi: Ar iv sisteminin olu turulaca alan n 
belirlenmesi gerekmektedir.  

14.1.c)   Sistemin belirlenmesi: Ar ivin modern bir sistemle i lemesi için optimum 
yarar sa layacak sistem belirlenmelidir.  

14.1.d)Elektronik ortamdan faydalanma: Ar iv sisteminden elektronik ortamda da 
yararlan lmas sa lanacakt r.   

14.1.e) E itim: Ar iv sisteminin sa l kl kullan labilmesi için kullan c lar e itilecektir.    

15. STRATEJ K ALAN  : KURUM DI I LET M   

15.1.STRATEJ K AMAÇ : Kurumun amaç ve hizmetlerinin kente ve kentliye do ru ve 
zaman nda aktar lmas . 
STRATEJ K HEDEF  

15.1.a) Kurum ve kurulu lar aras koordinasyon: Belediye hizmetlerinin sa l kl 
yürütülmesi ve kente dönük hizmet üreten kurumlar aras nda ileti imin 
art r lmas yoluyla hizmet art n n sa lanabilmesi için ba ta Kocaeli 
Büyük ehir Belediyesi olmak üzere di er kurum ve kurulu larla 
koordinasyon çal mas na önem verilecektir. Kent konseyi, bu 
koordinasyonun sa lanmas nda önemli bir misyon ifa edecektir.  

15.1.b) leti im kanallar n n etkinle tirilmesi: Belediyenin kurum d ileti imin 
geli imine katk sa layaca dü ünülen Belediye Bülteni ç kar lmas na 
devam edilecektir.  

15.1.c) STK´larla koordineli çal ma: Belediyemizin kurumsal ileti iminin geli tirilmesi 
için STK´larla ortak çal maya önem verilecektir.  

15.1.d) Muhtarlarla toplant lar n yap lmas : Mahalle ihtiyaçlar n n ve 
mahallelilerimizin talep ve ikayetlerinin sa l kl temini amac yla mahalle 
muhtarlar ile periyodik toplant lar düzenlenecektir.  

15.1.e-Beyaz Masan n etkinle tirilmesi: Beyaz Masa uygulamas n n etkinli inin 
art r lmas için çal anlar n e itimine önem verilecektir.    

16- STRATEJ K ALAN : ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLAR  

16.1.STRATEJ K AMAÇ : Belediye hizmetlerinin gerçekle tirilmesi için fonlardan 
optimum düzeyde istifade etmek. 
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STRATEJ K HEDEF  
16.1.a) Ekibin olu turulmas : Belediyemizin ba ta AB olmak üzere ulusal ve uluslar 

aras fonlardan daha fazla yararlanabilmesi için bu fonlara yönelik gerekli 
e itim ve birikime sahip ekibe ihtiyaç bulunmaktad r. Bu çal malar 
yürütmek  üzere bir ekip olu turulacakt r. 

16.1.b)   Projelerin geli tirilmesi: Fonlardan yararlanabilmek için projeler geli tirilmesi 
gerekmektedir. Çok say da hizmet alan n kapsayan, çok say da proje, 
belediyemizin fonlardan yararlanma imkan n art raca ndan bu 
çal malara önem verilecektir.  

16.1.c)  STK ve Üniversitelerle i birli i: Ul usal ve uluslar aras fona müracaat eden 
projelerin STK´larla ve üniversitelerle birlikte yürütülmesi fon kullanma 
imkan n art rmaktad r. Bu sebeple çal malarda STK´larla ve 
üniversitelerle birlikte çal lmas na özen gösterilecektir.  

16.1.d)  Proje ekibinin e itimi: Ulusal ve uluslar aras fonlara yönelik çal ma 
yapacak ekibin fonlar ve proje yönetimi konular nda e itimleri yap lacakt r. 

16.1.f) Proje Fon Kullan m : Belediyemizin fonlara yönelik çal malar nda motive 
edici ve yönlendirici olabilmesi için her y l en az bir fondan yararlan lmas 
hedeflenmektedir.   

17. STRATEJ K ALAN :  KÜLTÜREL VE E TSEL ÇALI MALAR  

17.1.STRATEJ K AMAÇ : Kültürel hayat n zenginle tirilmesi ve e itim altyap s n n 
olu turulmas .  
STRATEJ K HEDEF  

17.1.a) Kültür ve e itim politikas n n belirlenmesi: Belediyemiz kültür ve e itim 
faaliyetlerinin birbirini tamamlay c olmas , kentlinin ihtiyaç ve de erlerine 
uyumun sa lanabilmesi amac yla öncelikle e itim ve kültür faaliyetlerinin 
konseptini belirleyecek politika tespit çal mas yap lacakt r.  

17.1.b) STK ve di er kurumlarla i birli i: E itim ve kültür faaliyetlerinde kat l m n 
art r lmas , kalitenin geli tirilmesi amac yla STK ve di er kurumlarla 
i birli ine önem verilecektir.  

17.1.c)  Tesisle me : lçemizin E itim ve Kültür tesislerine ihtiyac bulunmaktad r. 
Bu konuda yetkili olan büyük ehirle koordinasyona önem verilecektir.  

17.1.d) Etkinlikler : lçemiz kültür hayat n n zenginle tirilmesi amac yla etkinlikler 
art r larak sürdürülecektir.  

17.1.e) Kurslar: E itim ve kültür faaliyetleri kapsam nda kurs çal malar art r larak 
sürdürülecektir.  

17.1.f)  E itim yard mlar : htiyaç sahibi ailelerin çocuklar n n e itimlerine katk 
amac yla yard m çal malar yap lacakt r.    

18- STRATEJ K ALAN : KENT EKONOM S VE ST HDAM  

18.1.STRATEJ K AMAÇ : Gebze nin ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi yolu ile 
refah n ve istihdam n art r lmas . 
STRATEJ K HEDEF  

18.1.a) STK´larla, Mesleki Te ekküller, Üniversiteler ve di er kurumlarla i birli i: 
lçemiz ekonomi ve ticari hayat n n geli tirilmesi, istihdam art yolu ile 

i sizli in azalt labilmesi için yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi 
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gerekmektedir. Bu sebeple, kent ekonomi ve ticaretinin geli tirilmesi 
çal malar , yerel dinamiklerin örgütlü temsilcileri ile sa l kl i leti im, 
koordinasyon ve i birli ini gerekli k lmaktad r.  

18.1.b) Mesleki e itim: stihdam imkan n n art r lmas ve i yerlerinin kalifiye eleman 
ihtiyac n n kar lanmas amac yla mesleki e itim çal malar yap lacakt r.  

18.1.c)  Yat r m te vik, politika ve kriterlerin tespiti: Belediye Kanunu´na göre yat r m 
deste i verilebilecek sektörlere yönelik olarak hangi yat r mlar n, nas l 
te vik edilece inin belirlenmesi, bu amaçla politika ve kriter tespit 
çal malar yap lmas gerekmektedir. 

18.1.d) Giri imciler için bilgilendirme ve e itim: Giri imcilerin daha etkin çal mas n n 
sa lanmas amac yla e itim ve bilgilendirme faaliyetleri yap lacakt r. 
KOSGEB ile birlikte yap lacak çal malar etkinlik art sa layacakt r.  

18.1.e)  Uluslar aras fonlardan yararlanma: Giri imcilerin uluslar aras fonlardan 
yararlanabilmeleri amac yla KOSGEB ile birlikte giri imcilere yönelik 
e itim çal malar yap lacakt r.  

18.1.f)Tan t m faaliyetleri: lçemizdeki yat r mlar n yönlendirilmesi, yat r mc lar n 
ilçemize gelmesinin sa lanmas için ilçemiz f rsatlar n n tespiti, gelecek 
vizyonunun belirlenmesi ve stratejilerin olu turulmas gerekmektedir. Bu 
çal malar n yap larak kamuoyuna sunulmas sa lanacakt r.   

19-STRATEJ K ALAN  : ALT YAPI ÇALI MALARI   
1.STRATEJ K AMAÇ : Sa l kl , sürdürülebilir ve ekonomik altyap n n olu turulmas

 

STRATEJ K HEDEF  
19.1.a)    Yol çal malar

 

19.1.b)    Kanal çal malar

 

19.1.c)     Bordür 

 

tretuar çal malar

 

19.1.d)    Do algaz çal malar

 

19.1.e)    Koordinasyon    

20- STRATEJ K ALAN : REKREASYON ALANLARI   
1.STRATEJ K AMAÇ : Do a ile uyumlu sa l kl ve yeterli alanlar n olu turulmas . 
STRATEJ K HEDEF 

20.1.a)    htiyaç tespitinin yap lmas

 

20.1.b)    Yeni donat alanlar n n yap m

 

20.1.c)     Mevcut alanlar n bak m 

 

onar m  
20.1.d)    Donat alanlar n fonksiyonel amaçlar n n geli tirilmesi 
20.1.e)    Bilinçlendirme çal malar

 

20.1.f)      Di er kurumlarla i birli i 
20.1.g)    Do a ile uyumlu yap lanma: Genel politikad r 
20.1.h)    Güvenli ortamlar n tesisi: Genel politikad r 
20.1.i)       Kamula t rma programlar .      
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B- TEMEL POL T KA VE ÖNCEL KLER  

1. Organizasyon yap s n n gözden geçirilmesi 
2. Kalite Yönetim Sisteminin geli tirilmesi 
3. Hizmet içi e itimle personelin mesleki bilgi ve becerilerini geli tirmek 
4. Belediye Binas n n Gebze Kültür Merkezi ne ta nmas

 
5. Mevcut Belediye gelirlerinin art r lmas ve zaman nda tahsilat yap lmas

 
6. Yeni gelir kaynaklar üretilmesi 
7. Belediyemizdeki tüm kaynaklar n verimli ve tasarruflu kullan lmas

 

8. Ula m Master Plan n n haz rlanmas , ula mla ilgili üniversiteler ve bilim adamlar ndan 
yararlan lmas

 

9. Terminal Binas yap lmas

 

10. Kapal ve aç k otopark say lar n n art r lmas

 

11. Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin geli tirilmesi için engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin 
belirlenmesi 

12. Gönüllüler ve sivil toplum örgütleriyle i birli i yap lmas

 

13. Sosyal güçsüzlere yönelik destek, e itim, yönlendirme ve tesisle me çal malar yap lmas

 

14. Denizden daha fazla yararlan lmas için Eskihisar da sahil düzenleme çal mas yap lmas

 

15. Deniz kirlili i ile mücadele edilmesi 
16. Köylerin imar planlar yla ilgili Büyük ehir Belediyesi ile koordineli hareket edilmesi 
17. Köylerde mesire ve gezi alanlar olu turulmas

 

18. Ba ta TOK olmak üzere ilgili kamu kurulu lar yla koordinasyon ve i birli i yap lmas

 

19. Ye il alanlar fazla yeni toplu konut alanlar üretilmesi 
20. Plan revizyonlar n n yap lmas

 

21. Sorunlu alanlar n tespiti ve önceliklerin belirlenmesi 
22. Kent esteti i ve kentsel dönü üm için uygulama standartlar belirlenmesi 
23. Kentsel dönü ümün ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi 
24. Gebze nin canl ve köklü tarihi yap s Çoban Mustafapa a Külliyesi ve çevresinde Kent 

Meydan yap lmas , Meydan n Eskiçar ve Cumhuriyet Meydan ile bütünle tirilmesi 
25. Tarihi hamamlar n etraf n n güzelle tirilmesi, Eskihisar Kalesi, Anibal An t çevresi ve Tarihi 

Hünkar Çay r n n iç ve d turizme kazand r lmas amac yla yeni projeler üretilmesi 
26. Ar ivin daha modern bir sisteme kavu turulmas için uygun bir mekan n tahsis edilmesi 
27. Belediye ar iv sisteminin olu turulmas nda elektronik ve dijital sistemlerden yararlan lmas

 

28.  htiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete aç lmas n n sa lanmas

 

29. Kültür, sanat ve sportif etkinlikler düzenlenmesi 
30.  Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yayg nla t r lmas

 

31.  Kentin tan t lmas

 

32. Kültürel ve sanatsal çal malarda STK lar ve di er kurumlarla i birli i 
33.  Gaziler Da Rekreasyon Alan çal malar n n h zland r lmas n n sa lanmas

 

34.  Beylikda (Eski Cephanelik Alan ) n n Kültürpark olarak düzenlenmesinin sa lanmas

 

35. Kentteki mevcut parklar n yeni bir estetik anlay la modernize edilmesi, yeni ve geni park 
alanlar olu turularak, tesis edilmesi 

36. Altyap s eksik mahallelerimizde altyap n n bir an önce tamamlanmas için Büyük ehir ve 
ilgili kurulu larla i birli i ve koordinasyon içinde olunmas

 

37. Yol, asfalt, parke kaplama çal malar nda eksikli i olan mahallelere a rl k verilmesi      



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~  

~ -------------------200 7 YI LI DARE FAAL ET RAPORU 40

I- FAAL YETLE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER  

A- MAL B LG LER 

1. Bütçe Uygulama Sonuçlar      
2007 y l gider bütçesinin gerçekle me oran %86,  gelir bütçesinin gerçekle me oran ise 
%76 olmu tur.  Bütçesinin gerçekle me durumunun detaylar Ek 2  deki tablolarda 
görülebilir.    

2. Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar   

Belediyemize ait temel mali tablolar Ek 3 de bulabilirsiniz.     

3. Mali Denetim Sonuçlar   

Belediyemizde 2007 mali y l nda Say tay  Denetçileri taraf ndan d denetim yap lm olup 
tespit ve sonuç raporlar Mali Hizmetler Müdürlü ünce tutulan dosyalarda izlenmektedir.  
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B- PERFORMANS B LG LER

 
BA KANLIK MAKAMINA BA LI B R MLER 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü  

Özel Kalem Müdürlü ü, belediyemiz stratejik plan çerçevesinde, Belediye 
Ba kan n n belirleyece i esaslar dahilinde, Ba kanl k Makam n n emir ve 
direktifleri do rultusunda; resmi ve özel yaz malar , her türlü protokol ve tören 
i lerinin düzenlenmesini, ziyaret, davet, kar lama, a rlama, u urlama , milli ve 
dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenlemeyi ba ar yla yürütmektedir.  

Özel Kalem Müdürlü ü olarak her zaman h zl , etkili ve üstün kalite 
sorumlulu u bilinciyle yapm oldu umuz faaliyetleri bu raporla bilgilerinize 
sunmaktay z.    
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

Sunulan 
Hizmetler OCAK

 
UBAT

 
MART

 
N SAN

 
MAYIS

 
HAZ RAN

 
TEMMUZ

 
A S. EYLÜL

 
EK M 

 
KASIM

 
ARA.

 
Toplam

 
Toplant lar

 
15 14 18 12 23 24 13 8 7 10 9 10 163 

Sunum 7 8 6 4 4 4 3 5 3 6 8 12 70 
Seminer 
Brifing 12 15 14 17 9 11 13 8 7 7 8 9 141 

Ziyaret 8 9 7 5 9 15 18 6 3 12 11 12 115 

Röportaj      3 2 5 4 3 2 3 5 3 4 6 7 47 

Görü meler

 

Randevulu

 

25 28 33 22 31 39 30 24 24 41 45 52 394 

Telefonla 125 120 110 101 106 134 129 106 98  107  110 124 1471 

Aç l

 

7 11 9 8 10 20 10 5 3 8 9 11 111 
D 

Program 14 14 15 13 8 17 46 12 12 24 19 16 161 

Dü ün ve 
Nikah 6 4 4 4 12 32 36 22 8 11 12 10 161 

Sms 7.000 14.000

 

30.000

 

13.000

 

8.000 10.000 2.000 36.000

 

4.000 20.000

 

4.000 9.000

 

157.000

 

Taziyeler 5 7 12 10 9 8 8 8 7 10 5 6 95 

Telgraflar 15 12 15 17 18 17 20 24 20 17 19 29 223 

stihdam 
edilen ki i 13 18 19 21 15 20 19 22 19 18 18 29 239 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu    

2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar tablosuna yer verilmemi tir. 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar n n de erlendirmesine yer verilmemi tir.  

TEFT KURULU MÜDÜRLÜ Ü    

Gebze Belediyesi Tefti Kurulu kadrolar 1995 y l kas m ay nda ihdas edilmi bu 
kadrolardan birisine 1996 y l Eylül ay nda atama yap lm t r. Atamas yap lan 
Müfetti Tefti Kurulu Müdürlü ü çal ma yönetmeli ini haz rlam haz rlanan bu 
yönetmelik Gebze Belediye Meclisinin 1997 ubat Dönemi 3 üncü birle iminin 1 nci 
oturumu 19/02/1997 Çar amba günü saat 19.00 da yap lan ola an toplant s nda 
al nan 997/127 karar yla onaylanm ve onaylanan yönetmelik 15 Nisan 1997 Sal 
günkü Yeni Devir Gazetesinde yay nlanm t r. Gebze Belediyesi Tefti Kurulu 
Müdürlü ü o günden bu güne faaliyetini sürdürmektedir.  

Gebze Belediyesi Tefti Kurulu Müdürlü ü Gebze lçesi s n rlar içerisinde Mevcut 
ilçe ve belde belediyelerin onaya ba l olarak Tefti ve Soru turmalar n yaparken 
Tefti ve Soru turmas yap lan birimin mevzuatlara, yönetim plan ve politikalar na 
uygun davran p davranmad klar n adalet ölçüleri içerisinde ölçer, de erlendirir ve 
kanaat n rapor halinde onay makam na sunar.  

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

Tefti Kurulu Müdürlü ü 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri aras nda Kaymakaml k 
ve Ba kanl k Olurlar ile verilen görev çerçevesinde; 

a) 9 adet Ön inceleme raporu Kaymakaml k Makam na, 
b) 1 adet ara t rma raporu Kaymakaml k Makam na, 
c) 1 adet soru turma raporu Ba kanl k Makam na  olmak üzere toplam 11 adet 

rapor haz rlanarak onay makamlar na sunulmu tur.  

2. Performans Sonuçlar Tablosu  

2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar tablosuna yer verilmemi tir 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar n n de erlendirmesine yer verilmemi tir. 
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DAR  B R MLER    

DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü     

                                        
Destek Hizmetleri Müdürlü ü;  Gebze Belediyesi nin sat nalma politikalar na  

uygun olarak, sat nalmalardaki  ekonomikli in yönetilmesinden, sat nalmalardaki 
fiili denetimi sa lamaktan, belediyemize ba l birimlerin faaliyetini sürdürebilmeleri 
maksad yla ihtiyaç duydu u malzemelerin sat n alma  yolu ile kar lanmas n n 
gerektirdi i faaliyetleri yürütmekten,  gerekli sat n alma faaliyetlerini, piyasa 
ko ullar n incelemek  suretiyle en müsait artlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine 
zaman nda istenilen miktar ve kalitede  ula t rmadan, malzeme taleplerini 
kar lamak üzere gerekli  faaliyetleri planlamaktan, uygulay p kontrol ve koordine 
etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, ça n gerektirdi i teknolojik 
yeniliklere aç k olma anlay na paralel olarak çal malar n sürdürmekten 
sorumludur.     

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri    

1. Birimlerden 801 adet istek formu geldi. Teklifleri haz rlanarak esnafa da t ld . 
2. Teklifleri toplanan 816 adet istek formu i lem görüp, Komisyonca onayland . 
3. 516 Adet ta n r i lem fi i  (giri -ç k ) kesildi. 
4. 1107 Adet ödeme evrak haz rland . 
5. 449  Adet i çilik ödeme evrak haz rland . 
6. 115 Kalem mecburi demirba malzeme al nd . 
7. 2 adet araç kiralama halesi yap ld                  
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01.01.2007 

 
31.12.2007 TAR HLER ARASINDA   

YAPILAN DEM RBA - H ZMET VE   MAL ALIMLARI  

AYLAR AYN YAT YEKÜNÜ
MECBUR 

DEM RBA YEKÜNÜ
ÖDEME EVRAK 

YEKÜNÜ
H ZMET 

BED.EVR.YEK.

OCAK 458.965,92 26.663,28 531.431,61 72.465,69

UBAT 284.767,59 34.715,65 353.212,52 68.444,93

MART 318.904,23 57.795,29 390.072,85 71.168,62

N SAN 236.281,00 6.271,39 349.178,56 112.897,56

MAYIS 577.100,34 548.085,21 722.078,99 144.978,65

HAZ RAN 631.644,31 924.786,20 293.141,89

TEMMUZ 1.419.831,24 47.721,74 1.597.832,43 178.001,19

A USTOS 507.685,65 6.814,51 836.996,61 329.310,96

EYLÜL 386.705,06 26.776,50 493.509,43 106.804,37

EK M 875.967,20 8.813,43 1.133.718,48 257.751,28

KASIM 135.622,29 31.888,82 264.197,51 128.575,22

ARALIK 144.931,71 65.797,46 237.434,78 92.503,07

TOPLAM 5.978.406,54 861.343,28 7.834.449,97 1.856.043,43

KES LEN AYN YAT YEKÜNÜ : 5.978.407

ÖDEMEYE G DEN H ZMET BEDEL EVRAK YEKÜNÜ: 1.856.043

ÖDEMEYE G DEN TÜM EVRAK YEKÜNÜ : 7.834.450
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Do rudan temin yolu ile yap lan  mal ve hizmet al mlar n n  müdürlükler baz nda aylara göre da l m a a da gösterilmi tir.     

2007 YILI  OCAK - UBAT - MART - N SAN - MAYIS - HAZ RAN   
AYLARINDA YAPILAN ÖDEMELER 

SIRA    
NO MÜDÜRLÜK OCAK UBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TOPLAM 

1 MAK NA KMAL 18.899,96

 

111.086,18

 

85.305,05    64.332,58    75.427,45    59.797,58    414.848,80    
2 FEN LER

 

3.942,31

 

48.545,04

 

42.723,62    5.838,82    2.065,00    28.132,02    131.246,81    
3 E T M KÜLTÜR 101.889,71

 

49.064,58

 

24.977,47    55.625,70    128.691,00    62.761,12    423.009,58    
4 PARK BAHÇELER 28.608,75

 

2.534,82

 

713,90    21.830,00    29.732,23    153.038,76    236.458,46    
5 PERSONEL - DAR

 

8.483,30

 

8.464,87

 

54.617,42    21.984,24    47.924,33    37.048,94    178.523,10    
6 GEL RLER 3.663,90

   

4.562,86    5.052,76    6.227,00    

  

19.506,52    
7 SATINALMA 20.029,68

 

24.325,46

 

51.984,25    15.755,34    28.744,74    109.169,12    250.008,59    
8 VETER NER MÜD.  

 

4.661,00

         

4.661,00    
9 TEM ZL K L.MÜD.  

   

19.363,11    

  

4.562,47    12.271,16    36.196,74    
10 MAR   

     

1.711,00    

    

1.711,00    
11 EMLAK ST MLAK  

 

21.850,00

 

3.260,00    3.737,50    

  

22.420,00    51.267,50    
12 ZABITA 6.951,38

 

2.137,57

 

6.819,99    2.973,60    10.131,14    28.756,74    57.770,42  
13 HESAP LER

               

14 MEZARLIKLAR 133,49

 

2.704,97

   

17.811,00    143,40    141,00    20.933,86    
15 HUKUK LER

               

16 ÖZEL KALEM 3.010,18

 

32.568,00

     

5.312,08    

  

40.890,26    
17 YAZI LER

   

2.979,50

         

2.979,50    
18 SA LIK LER

     

691,48    

  

384,56    

  

1.076,04    
19 EVLEND RME  

   

86,49    533,60    

    

620,09    
20 B LG LEM 3.601,36

   

9.437,94    1.853,37    42.250,91    9.528,50    66.672,08    
21 KT SAT LER

               

22 TOPLAM 199.214,02

 

310.921,99

 

304.543,58    219.039,51    381.596,31    523.064,94    1.938.380,35    
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SIRA    
NO

MÜDÜRLÜK
LK 6.AYDAN 
DEVREDEN 

TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK TOPLAM

1 ULA IM H ZM. MÜD. 414.848,80 27.559,52 94.423,60 28.071,95 67.045,72 78.730,99 32.395,84 743.076,42 

2 FEN LER 131.246,81 21.955,65 1.132,80 26.928,27 24.215,50 7.693,12 213.172,15 

3 KÜLTÜR SOS. L. 423.009,58 112.516,50 199.670,30 21.102,81 21.523,20 49.620,00 20.325,80 847.768,19 

4 PARK BAHÇELER 236.458,46 36.676,77 102.054,09 62.235,23 159.995,22 35.462,97 27.440,07 660.322,81 

5 NSAN KAY. DAR L.178.523,10 42.818,14 7.241,00 31.494,00 3.148,74 75.023,69 6.978,06 345.226,73 

6 MAL H Z.GEL RLER 19.506,52 2.947,05 2.220,00 354,00 25.027,57 

7 DESTEK H Z.MÜD. 250.008,59 50.876,21 75.876,88 27.539,05 34.420,60 6.641,10 70.502,63 515.865,06 

8 VETER NER MÜD. 4.661,00 33.140,22 4.661,00 

9 TEM ZL K L.MÜD. 36.196,74 2.875,07 2.264,43 5.705,00 3.071,72 3.377,16 3.928,10 57.418,22 

10 MAR VE EH RC L K 1.711,00 3.304,00 2.657,36 1.808,94 9.481,30 

11 EMLAK ST MLAK 51.267,50 10.350,00 117.635,00 56.920,00 236.172,50 

12 ZABITA 57.770,42 1.106,84 1.691,65 111,12 2.079,16 32.999,06 95.758,25 

14 MEZARLIKLAR 20.933,86 311,14 1.020,00 12.837,19 2.230,20 35.102,19 

15 HUKUK LER

16 ÖZEL KALEM 40.890,26 20.638,80 3.268,00 5.443,10 7.697,14 77.937,30 

17 YAZI LER 3.599,59 7.316,00 932,20 12.201,00 11.847,79 

18 SA LIK LER 1.076,04 1.457,35 6.529,95 9.063,34 

20 B LG LEM 66.672,08 17.665,83 9.082,81 22.064,00 5.271,51 120.756,23 

21 BASIN HALKLA L K. 70.733,44 158.123,69 50.876,95 50.444,87 55.935,15 30.011,60 416.125,70 

22 LETME VE T RAKLER

1.938.380,35 420.758,31 668.656,01 257.996,01 510.931,15 428.785,70 246.846,64 4.472.354,17 

2007 YILI LK 6.AYDAN DEVREDEN VE TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL -EK M-KASIM-ARALIK
AYLARINDA YAPILAN ÖDEMELER

TOPLAM
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2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA NO

 
PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 
31 ARALIK 

SONU T BAR 
LE 

GERÇEKLE EN

  

01  
DO RUDAN TEM N N 

SONUÇLANDIRILMASI 
3 GÜNDE 3 GÜNDE 

 

02 
DO RUDAN TEM N 
ORTALAMA  TEKL F SAYISI  4 ADET  4 ADET 

 

03  
DEM RBA TESP T 

YEN LEMES

 

1 ADET 1 ADET 

 

04  
B R M Ç E T M  

5 SAAT/ K

 

5 SAAT/ K

  

05  
B R M Ç YÖNET M 

MEMNUN YET

 

% 80  % 80  

 

06  B R M Ç  MEMNUN YET

 

% 80  % 80  

 

07  
Ç MEMNUN YET

 

% 80  % 80  

 

08   KIYASLAMA   3 ADET  3 ADET 

 

09   B R M Ç TOPLANTI  12 ADET  12 ADET 

10   
SÜREÇ Y LE T RME 1 ADET 1 ADET 

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi       

1 no lu ve  10 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.          
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HUKUK LER MÜDÜRLÜ Ü  

Gebze Belediye Ba kanl n n davac veya daval s fat yla taraf oldu u davalar n 
duru malar na ve ke iflerine i tirak edilmi , söz konusu dava dosyalar na yaz l 
savunmalar ve delil listeleri ibraz edilmi tir.  

             lgili birimlerden taraf m za intikal eden yap durdurma, mühür fekki 
tutanaklar na ve sair tutanaklara istinaden, tutanaklarda ad geçen üpheliler 
hakk nda, Gebze Cumhuriyet Ba savc l na suç duyurular nda bulunulmu ve 
devam nda aç lan kamu davalar na müdahil s fat yla i tirak edilmi tir.  

             Gebze Belediye Ba kanl n n, kira sözle melerinden, Huzur Gebze Toplu 
Konuttan ve sair hukuki ili kilerden do an alacaklar na ili kin icra takipleri 
ba lat lm , akabinde haciz ve tahsilatlar gerçekle tirilmi tir.  

             Gebze Belediyesi bünyesinde yer alan di er birimlerden talep olunan yaz l 
ve sözlü hukuki yard m istemleri yerine getirilmi tir.   

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

01.01.2007 

 

31.12.2007 tarihleri aras faaliyetleri a a da maddeler halinde 
sunulmu tur.   

1. Asliye Hukuk Mahkemelerinde 111 dava dosyas n n duru malar nda 
haz r bulunulmu ; 12 dava dosyas n n ke fine i tirak edilmi tir. Asliye Hukuk 
Mahkemeleri nde görülen ayr ca derdest olan dava dosyalar ile ilgili olarak, cevap 
dilekçeleri sunulmu , beyanlarda bulunulmu , delil ve tan k listeleri sunulmu ve 
ara karar gerekleri yerine getirilerek bilgi ve belgeler sunulmu , temyizi kabil 
kararlar aleyhinde temyiz ba vurusunda bulunulmu ve temyiz dilekçelerine kar 
mukabil beyanlarda bulunulmu tur.  

                    Asliye Hukuk Mahkemeleri nde görülen 25 dava (bir k sm k smen) 
Belediyemiz lehine sonuçlanm t r.  

                 2.  Mahkemelerinde 26 dava dosyas n n duru malar nda haz r 
bulunulmu ; Ayr ca derdest olan (12) dava dosyalar na cevap dilekçeleri sunulmu , 
beyanlar verilmi , bilirki i raporlar na beyanlarda bulunulmu , delil ve tan k listeleri 
sunulmu tur. ki dosyan n ke finde haz r bulunulmu tur.  

                     mahkemesinde görülen 16 dava (bir k sm k smen) Belediyemiz 
lehine sonuçlanm t r.   

3. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 66 adet duru maya , 11 dosyadan  
da ke fe i tirak edilmi tir. Ayr ca (45) davalarla ilgili cevap ve beyanlarda 
bulunulmu , delil ve tan k listeleri ibraz edilmi ve bilgi ve belge sunulmu tur. 
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                  4.  Sulh, Asliye ve A r Ceza Mahkemeleri ve Savc l k nezdinde 324 
dosyan n duru mas na i tirak edilmi ve 112 dosyada ise ke if icra edilmi tir. 
Ayr ca bu dosyalarla ilgili beyanlarda bulunulmu ve müdahale dilekçeleri 
sunulmu tur. Bu dönem içinde kaçak yap yaparken yakalan p daha sonra mühürü 
sökenler aleyhine mühür fekkinden dolay 124 ki i aleyhinde ikayet dilekçesi 
Cumhuriyet Savc l na verilmi tir. Keza bu dönem içinde TCK 184. maddeye 
istinaden kaçak yap yapan 576 ki i aleyhinde Cumhuriyet Savc l nezdinde  
ikayette bulunulmu olup bunlardan bir k sm haz rl k a amas nda, bir k sm 

iddianame tanzimiyle Mahkemelere intikal etmi

 

olup henüz ilk duru ma 
a amas ndad r.  

                 5.  dare Mahkemesi nezdinde 18 davan n duru mas nda haz r 
bulunulmu , ayr ca 54 davan n ke fine i tirak edilmi tir.  

                         dare Mahkemelerinde 66 dava dosyas Belediyemiz lehine 
sonuçlanm , 9 adet dava dosyas ise Belediyemiz ( bir k sm k smen ) aleyhine 
sonuçlanm t r. Aleyhe sonuçlanan davalar taraf m zdan temyiz edilmi tir.  

                    6.  cra Tetkik Mercii ve cra Mahkemeleri nezdinde 9 adet dosya i lem 
görmü ve taraf m zdan duru malar na i tirak edilmi , beyanlarda bulunulmu tur. 
cra Mahkemelerinde görülen 7 dava dosyas Belediyemiz lehine sonuçlanm , 2 

tanesi ise Belediyemiz aleyhine sonuçlanm olup bununla ilgili olarak temyiz 
ba vurusu yap lm t r.  

                    7. cra Müdürlükleri nezdinde 84 dosya i lem görmü , taraf m zdan 
takipler ba lat lm , aleyhimize ba lat lan takiplerle ilgili beyanlarda bulunulmu , 
hacizler ve tahsilatlar gerçekle tirilmi tir.   

                     8.  Tüm bu i ve i lemlerden ba ka, ilgili di er müdürlük ve birimler 
taraf ndan talep edilen yaz l ve sözlü hukuki görü ve mütalaalarda bulunulmu , 
ayr ca Ba kanl k taraf ndan verilen di er görevler de yerine getirilmi tir.  

2. Performans Sonuçlar Tablosu   
2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar tablosuna yer verilmemi tir.  

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

2007 y l performans program nda belirtilmi herhangi bir göstergesi olmad ndan 
performans sonuçlar n n de erlendirmesine yer verilmemi tir.      
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NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü     

Kamu Kurulu lar nda nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü, çal anlar 
motive ederek hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sa layan önemli bir birimdir. 
Kanunlarla belirlenen görevlerimiz ve Stratejik Plan çerçevesinde, hizmet içi 
e itimler görev çerçevemizi olu turmaktad r.  

Hedefimiz, Gebze de  ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, etkin 
ve sürekli biçimde sunmak. Misyonumuzu yerine getirmede öncülük yapacak olan 
personelimizi e iterek, mevcut kaynaklar n verimli kullan lmas n ve kaliteli hizmet 
sunulabilmesini sa lamakt r. Beklenen faydan n sa lanabilmesi için öncelikle 
ihtiyaçlar n tespitine, ihtiyaçlara göre planlama yap lmas na ve e itimlerin keyfiyet 
yönünden etkin olmas na önem veriyor, e itimin etkinli ini art rmak ve 
yayg nla t rmak için belediye içindeki uygun ki ilerin de e itici olarak 
yeti tirilmesine çal yoruz.  

         Belediyemizin ba ar l ,  Kenti Ya anan, Kenti Ya atan Bir Belediye.

 

Vizyonuna uygun olarak hizmet verebilmesi, kentin huzurla ya anabilir olabilmesi, 
Belediyemizin çal anlar n n hizmet içi e itim yolu ile ki isel ve mesleki beceri ve 
kapasitelerini geli tirip, müdürlü ümüzün sorumlulu unda 2007 y l içerisinde alm 
oldu umuz SO-9001 belgesi artlar n n kurumumuzda uygulanmas yla kalite 
art n sa layarak, sistemli ve sürekli bir çal ma süreci gerçekle tirmeye devam 
edece iz.    

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri    

PERSONEL SERV S NDE YAPILAN FAAL YELER   

 

Y l içerisinde Memur personelin Ba kanl k Makam n n onay ile derece ve 
kademe ilerlemeleri yap larak dosyalar na ve bilgisayarlara i lendi. 

 

Memur ve çilerin kendilerine e ve çocuklar na y l içerisinde hasta sevk 
i lemi yap ld . 

 

Hizmet de i ikli ine ihtiyaç duyulan ve Ba kanl kça uygun görülen 
personellerin atama  ve  görevlendirme i lemleri yap ld . 

 

Y l içerisinde iç ve d yaz malar yap ld . 

 

çi personelin ölüm, do um ve evlenme yard mlar ile ilgili tahakkuklar 
yap larak Mali  Hizmetler Müdürlü üne gönderildi. 

 

Personelle ilgili ayl k bildirgeler haz rlanarak ilgili Kurumlara gönderildi. 

 

Y l içerisinde emeklili e hak kazanan 4 i çi personelin gerekli evraklar ve 
geriye dönük haklar tanzim edilerek Hesap leri Müdürlü üne gönderildi. 

 

2007 y l e itim ve ö retim süresince öncelik Belediyemiz personel çocuklar na 
verilmek  üzere, Belediyemiz bünyesinde 3 stajyer ö renciye kendi 
bran lar nda staj yapt r lm t r.   
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Y l içerisinde 5 adet Zab ta Memurunun Mahkeme Karar gere i Kocaeli 
Büyük ehir Belediyesinden Belediyemize atama i lemi yap ld ve göreve 
ba lat ld .         

 
Norm Kadro ile ilgili çal malar yap ld . 

 
Norm Kadro ilke ve standartlar na ili kin esaslar çerçevesinde haz rlanan 657 
say l yasaya   tabi çal an memurlar n, 2006 y l Yan Ödeme ve Özel Hizmet 
Tazminat cetvelleri tanzim  edilerek Valilik Makam na sunulmak üzere 
Kaymakaml k Makam na gönderildi.  

 

4857 Say l Yasan n 24.maddesi gere ince 1 çi personelin i akdi fesh 
edilerek gerekli  yaz malar yap ld .  

 

Belediyemize naklen tayinle müracaatta bulunan 1 memur personelin 
yaz mas yap larak   görevine ba lat ld . 

 

Disiplin Kuruluna sevk edilen 1 i çi personel hakk nda gerekli i lem yap ld . 

 

Kart okutma makinesinden al nan bilgilere göre, tüm personelin giri ve ç k 
saatlerinin  kontrolleri yap larak geç gelen ve kart okutmayan personel 
hakk nda gerekli i lem yap ld .    

   

Belediyemiz Stratejik Plan E itimi tamamland . 

 

Personelin 2007 y l Ramazan Erzak Yard m ile ilgili çal malar yap larak 
da t m sa land . 

 

Stajyer ö renci maa lar haz rlanarak Mali Hizmetler Müdürlü üne gönderildi. 

 

T. .S.gere i i çi personelin melbusat al m ile ilgili çal malar tamamland ve 
da t m sa land .   
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Belediyemize ba vuruda bulunan yüksekokul ö rencilerinin 2007 y l e itim ve 
ö retim  döneminde ücretsiz staj yapabilmeleri için gerekli yaz malar yap ld 
ve ilgili Müdürlüklerde  görevlerine ba lat ld .  

 
Müdürlü ümüzün haftal k ve ayl k toplant lar yap ld .  

 
2007 y l Memur Sicil Raporlar çal malar tamamlanarak ilgili birim 
müdürlerine da t ld .   

   

Belediyemiz personellerinin tümüne yemekli piknik düzenlendi. 

 

2007 y l içerisinde muhtelif tarihlerde; SO 9001 Kalite Belgesi, 5018  say l 
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Resmi Yaz ma Kurallar , çi Maa ve 
Puantaj n n Haz rlanmas ,  Memurlar n Yarg lanmas , Motivasyon E itimi,  
Projeler ve planlarla ile ilgili haz r bilgisayar programlar n n kullan lmas ,  5393 
Belediye Kanunu,  657 S.D.M.K.  (Norm Kadro), Analitik Bütçe, laçlama Usul 
ve Esaslar , Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon  Çal malar ,  Çevre Koruma 
Meri mevzuat,  Güvenlik Hizmetleri, G da güvenli i g da hijyeni, ki isel hijyen, 
5326 say l  Kabahatler Kanunu,  çi Sa l 

 

 Güvenli i konular nda  
     Hizmet çi E itim Seminerleri ve yürürlü e giren lk Yard m Yönetmeli i 
gere ince, personele  ilk yard m e itimi verildi. 

 

Belediyemiz merkez bina ve di er birimlerde kullan lmak üzere kömür al nmas 
için çal malar  yap ld ve da t m sa land . 

 

5393 say l Belediyeler Kanununun 49. maddesinin 3. f kras gere ince tam 
zamanl olarak   çal t r lmak üzere 7 sözle meli personel i e al nd ve 
yaz malar yap ld . 

 

Valilik Makam nda onaylan p gelen Memur Özel Hizmet Tazminat ve Yan 
Ödemeler ili ilgili  (I.II.III.) say l cetveller bilgisayara i lendi. 

 

Özürlü aç n n kapat lmas amac yla,Türkiye  Kurumu Gebze Büro efli i 
taraf ndan  gönderilen ve yap lan noter huzurundaki kura çekimi ile mülakat 
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s nav nda ba ar kazanan 4 özürlü i çi personelin gerekli yaz malar yap larak 
görevlerine ba lat ld .                               

 

Personele kurum içi-d halkla ili kiler ile kurumsal kültür konular nda seminer 
verildi. 

 

Geçici i çilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili çal malar yap ld . 

 

Vefat eden 2 i çi personelin gerekli i lemleri yap ld . 

 

Askerden dönen 2 i çi personel Ba kanl k Makam n n Onay ile göreve 
ba lat ld . 

 

Ba kanl k Makam n n onay ile 18 memur personelin kadro düzenlemesi 
yap ld . 

 

ISO 9001 Kalite Belgesi almak için gerekli çal malar yap ld ve belge almaya 
hak kazan ld .  

 

Yeni sisteme geçilmesi nedeniyle tüm personelin özlük bilgileri bilgisayara 
i lendi. 

 

Y l sonu itibariyle Belediyemizde 118 Memur ve 382 çi personel görev 
yapmaktad r.     
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MAA TAHAKKUK SERV S M Z N YAPTI I YILLIK FAAL YETLER   

 
çi ve Memur personelin maa ve puantaj bilgileri bilgisayarlara i lendi.           

 
zine ayr lan i çi personelin izin paralar hesaplanarak ödenmek üzere Mali 

Hizmetler Müdürlü üne teslim edildi. 

 
3-Memur cra ve kefalet evraklar düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlü üne 
gönderildi.  

 

Memur yemek ve ilaç kesintileri  bilgisayara i lendi. 

 

çi personelin ayl k sigorta, cra ve Kefalet kesintileri yap ld . 

 

Prime hak kazanan çi personelin hizmete özendirme primleri ile ilgili 
dökümanlar tahakkuk  ettirildi. 

 

Memur personelin ayl k Emekli Sand kesintileri yap ld . 

 

çi personelin cra ve ki i borçlar evraklar

 

düzenlenerek Mali Hizmetler 
Müdürlü üne teslim  edildi.  

 

Emekliye ayr lan i çi personelin alacak dökümleri yap larak Mali Hizmetler 
Müdürlü üne   gönderildi. 

 

2007 y l tahsil yard m dökümleri yap larak ödenmek üzere Mali Hizmetler 
Müdürlü üne  gönderildi. 

 

T. .S. gere i i çi personelin sendika ikramiyesi tahakkuklar yap larak Mali 
Hizmetler  Müdürlü üne gönderildi.   

 

Ayl k çi Sigorta i lemleri tamamlanarak  internet arac l yla SSK 
Müdürlü üne  gönderildi.   

 

çi ve Memur personelin vergi iade ödemeleri tamamlanarak listeler Mali 
Hizmetler  Müdürlü üne teslim edildi.  

 

Özel sigorta yapt ran Memur ve çi personelin sigorta miktarlar bilgisayara 
i lendi. 

 

Yeni sistemle ilgili çal malar yap larak maa lar yeni sisteme göre eski ile 
kar la t r ld ve  bununla ilgili düzenlemeler yap ld . 

 

Memur ve çi personelin Aile beyanlar n n kontrolleri yap ld ve yeni sisteme 
i lendi.   

DAR LER SERV S M Z N YAPTI I YILLIK FAAL YETLER  

 

dari ler Servisimizce, memur yemekhanesinde personele günlük yemek 
verilmi olup,   gerekli hizmet verilmi tir 

 

Merkez bina ve ünitelerin temizli i günlük ve haftal k olarak yap ld . 

 

Memur yemekhanesi, fotokopi merkezi, merkez bina santrali, çay oca ile 
hizmetlilerin  sevk  ve idaresi yap ld . 

 

Çe itli etkinliklerde, resmi törenlerde gerekli platformlar kuruldu ve  protokol 
hizmetleri verildi. 

 

Ramazan Ay içerisinde Mustafa Pa a Külliyesinde geleneksel iftar yeme i 
organizasyonu  yap ld . 

 

Ay  Sinema Keyfi programlar için protokol hizmeti verildi. 

 

Cirit enli i etkinliklerinde gerekli hizmetler verildi. 

 

Çanakkale Zaferi Haftas nedeniyle 150 ki ilik yemek ikram nda bulunuldu. 

 

Belediyemiz merkez bina kalorifer kazan dairesinde gerekli bak mlar 
yap lm olup, k  sezonuna haz rlanarak yak lmas sa lanm t r. 
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Belediyemiz taraf ndan düzenlenen geleneksel sünnet öleninde hizmet 
verildi.         

   

Yeni Mahalledeki yaz etkinlikleri nedeni ile gerekli hizmetler verilmi tir.   
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2. Performans Sonuçlar Tablosu  

S.NO

 
PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI 
HEDEF

 
ARALIK 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN

 
    1 H ZMET Ç E T M 10SAAT/K

 
      10SAAT/K  

    2 E T M MEMNUN YET

 
     %70            %70 

    3 KATILAN-KATILMASI 
GEREKEN ORAN 

      %90               %90 

    4 EH R DI INDA E T M 
ALAN, KURUM Ç 
Ö RETMENL K YAPACAK 

    %100           %100 

    5 E T M BELED YE 
PERSONEL N %25 N N 
VERMES

 

     %25            %25 

    6 E T M PLANININ 
HAZIRLANMASI 

1 AD. 
(Aral k) 

        1 ADET  

    7 HT YAÇ ANAL Z

 

1 AD. 
(Kas m) 

        1 ADET 

    8 MESLEK E T M     %70           %70 
    9 KAL TE ÇEMBER

 

5 ADET          5 ADET 
   10 PROJE EK B

 

5 ADET          5 ADET 
   11 SO 9001 PROJELEND RME 1 ADET         1 ADET 

   12 Ç TETK K 2 KERE         2 KERE 
   13 ÖNER ÖDÜL S STEM N N 

LET LMES

 

2 KERE         ------- 

   14 PERFORMANS 
DE ERLEND RME 

1 KERE         1 KERE 

   15  YILLIK DE ERLEND RME 1 KERE         1 KERE 

   16 PERSONEL YEME

 

1 KERE          1 KERE 
   17 PERSONEL P KN

 

1 KERE          1 KERE 
  18 Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

%70             %70 

  19 B R M Ç DE ERLEND RME %80             %80 

   20 B R M ÇALI ANLARININ 
E T M

 

10 
SAAT/K

 

      10 
SAAT/K

 

   21 B R M ÇALI ANLARININ 
MOT VASYONU 

%80             %80 

   22 KIYASLAMA 3 BELED YE

 

  3 BELED YE 
   23 BEYAZ MASADAN GELEN    1 GÜN           1 GÜN 

   24 B R M Ç TOPLANTILAR  12 ADET       12 ADET     
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge 
hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve  nedenleri a a da 
s ralanm t r.    

1 no lu ve  12 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.  

S.N 13 hedefe ula lamam t r, olumsuz sapma vard r. Sapman n sebebi kanuni 
düzenleme  yap lmam t r. 2008 y l nda hedefe ula lmaya çal lacakt r.  

14 no lu ve  24 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.   

Geçmi y llar de erleri ile  mevcut durum sonuçlar n n k yaslamas geçmi y l n 
performans program ve dolay s yla de eri olmad ndan yap lamam t r.                              
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MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü     

Müdürlü ümüz  3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 48.nc ve 5018 say l 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.nc  maddesi gere i faaliyetlerini 
yürütmektedir. 10/ 04/ 2007 tarih ve 2007/ 61 say l meclis karar tarihinden itibaren Mali 
Hizmetler müdürlü ü olarak görev yapmay sürdürmektedir.   
Müdürlü ümüz Gelir ve Gider olmak üzere iki bölümden olu maktad r. 
Gelir bölümümüz            

a ) Belediyemizin tüm gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklar n n takip ve 
tahsilini yapmaktad r.  

Gider bölümümüz ise; 
           a ) Bütçe kayd n tutmak ve kesin hesab n yapmakta, 
           b ) Mali lemlerini yürütmektedir. 

C ) darenin Stratejik Plan ve Performans Program n n haz rlama çal malar n 
yürütmekte, 

           d ) dare faaliyet raporlar n n haz rlanmas n n sa lamaktad r.  

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

Müdürlü ümüzce  faaliyet döneminde yap lan i ler a a da servislerine göre 
aç klanm t r.   

 

Gelirlerin ve alacaklar n tahsili yap lmas

  

Giderlerin hak sahibine ödenmesi,para ve parayla ifade edilebilen de erler ile 
emanetlerin al nmas saklanmas ,ilgililere verilmesi,gönderilmesi  

 

Mali i lemlerin kay tlar n n yap lmas ve raporlanmas

  

lemlere ili kin defter,kay t ve belgeleri muhafaza eder ve denetime haz rlanmas .  

 

2008 Mali Y l analitik bütçesi müdürlüklerden gelen bütçe teflikleri do rultusunda 
kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik s n fland rma baz nda bütçe 
rakamlar girilmi ve haz rl k bütçesini olu turan tüm cetveller ba kanl k makam na 
gönderilmi tir. Ba kanl k makam ndan bu bütçeler s ras yla encümene gönderilmi , 
encümen karar n n al nmas ndan sonra 2007 ekim ay meclisinde görü ülüp 2006 
aral k ay nda kesinle en bütçenin kitapç klar

 

bast r lm , belediye ba kan 
taraf ndan onaylanan 2007 y l bütçesi ocak ay nda yürürlü e girmi tir.  

 

2006 y l idare ve kesin hesap cetvelleri haz rlanarak encümende karar al nd ktan 
sonra meclise havale edildi. Belediye Meclisinde    karara ba lanan 2006 y l dare 
ve Kesin Hesab kitapç k haline getirilerek Belediye Ba kanl n n onay na sunuldu.   

 

2007 y l içerinde gelen evrak say s 459 olup, giden evrak say s

 

1860  d r.  

 

2007 y l içerisinde 8.100  adet muhasebe yevmiye kayd evrak i lenmi tir. 

 

2007 y l içerisinde 465  adet dilekçeye cevap verilmi tir. 

  

Müdürlü ü ile ilgili  stratejik yönetim gereklerini yerine getirecek  temsilciler 
belirlendi.  

 

2007 y l performans ölçümleri yap ld

  

Performans programlar n n nas l haz rlanaca n n görü üldü ü bir toplant 
düzenlendikten sonra, 2008 y l performans program haz rlanarak meclise sunuldu   

 

2007 birim faaliyet raporlar çal malar  sürecin nas l i letilece inin aktar ld bir 
toplant ile ba lat ld .    
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2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI 
HEDEF

 
31 ARALIK SONU 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN 

01 BÜTÇE GERÇEKLE T RME % 80 % 80 

02  CAR G DER ORANININ AZALTILMASI % 1 % 1 

 

03 
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME E T M ( TÜM 
B R MLERE ) 18 SAAT 18 SAAT 

 

04 ANAL T K BÜTÇE E T M ( TÜM B R MLERE ) 18 SAAT 18 SAAT 

 

05  
BÜTÇE MUHASEBELE T RME       ( B R M Ç )   

10  SAAT 10 SAAT 

 

06   VATANDA MEMNUN YET

  

% 80 % 80 

07 
KIYASLAMA 3 ADET 

3 ADET 

 

08  
B R M Ç YÖNET M DE ERLEND RMES

  

% 75 % 75 

 

09  B R M Ç MOT VASYON %80 % 80 

 

10 BEYAN SAYISI ARTI I % 15 % 15 

 

11 TAHAKKUK M KTARI ARTI I % 25 % 25 

 

12 TAHS LAT ORANI ARTI I % 2 % 2 

 

13 Ç MÜ TER MEMNUN YET  % 75 % 95 

 

14  SAHA ÇALI MASI  % 100 % 100 

  

15  SÜREÇ Y LE T RME  % 20 % 20 

16 KRED KARTIYLA TAHS LATA GEÇ LMES

  

% 100   %100 

 

17   B R M Ç TOPLANTI  50 ADET 34 ADET 

 

18 B R M Ç E T M  10 SAAT / YIL 10 SAAT 

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge 
hedeflerine büyük ölçüde ula lm t r. Herhangi bir sapma yoktur.  
Geçmi y llar de erleri ile  mevcut durum sonuçlar n n k yaslamas geçmi y l n 
performans program ve dolay s yla de eri olmad ndan yap lamam t r. 
ç ve d denetim organlar nca yürütülen herhangi bir performans denetimi 

olmam t r.
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TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü    

            Hedefimiz; Gebze de ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri 
adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak t r. Misyonumuzu yerine getirmede 
öncülük yapacak olan personelimizi e iterek, mevcut kaynaklar n verimli 
kullan lmas n ve kaliteli hizmet sunulabilmesini sa lamakt r. Belediyemizin ba ar l , 
Gebze nin ya anabilir ve huzurlu olabilmesi için, çal anlar n hizmet içi e itim 
yoluyla ki isel ve mesleki becerilerini geli tirip, kalite art n sa layarak, sistemli ve 
sürekli bir çal ma süreci gerçekle tirmeye devam ediyoruz.   

Kenti ya anan, Kenti ya atan bir Belediye vizyonuna uygun olarak 
hem erilerimizi temiz ve sa l kl bir çevre ve kent ortam nda ya atmak için, 
Stratejik yönetim ve toplam kalite bilinci ile hizmet üreterek çal maya devam 
edece iz.   

           Müdürlü ümüz; ba ta 5393 say l Yasa, Di er Yasalar, Yönetmelikler ve 
Stratejik Planla uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyet raporumuz da 
bunun yaz l hale dönü türülmü eklidir.  
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

ÇÖP TOPLAMA, ÇÖP SÜPÜRME VE TA IMA H ZMETLER :

  
Gebze mizin cadde, sokak ve semt pazarlar kontrollü olarak süpürülmekte 

olup; çöp toplama, çöp süpürme ve ta ma hizmetleri iki vardiya halinde devam 
etmektedir.  

Müdürlü ümüze ba l kaynak atölyesi boya ve tabela atölyesinde yap lan 
i ler a a da ç kar lm t r.  

DEM R DO RAMA VE KAYNAK ATÖLYES :

  

Veteriner Müdürlü ü hayvan bar na nda kaynak i leri yap ld . 

 

Çöp kutular n n kollar kaynat ld . 

 

Fen leri Müdürlü ü Yol ekibi hizmet araçlar na kaynak i leri yap ld . 

 

Trafik Zab ta Müdürlü üne 1 adet kap yap ld . 

 

205 adet çöp kutusu yap ld . 

 

Veteriner Müdürlü üne 5 adet halat yap ld . 

 

Ta ocaklar mevkiinde bulunan Hayvan pazar n n giri kap s yap l p yerine 
monte edildi. 

 

Okullar n önüne geri dönü ümü sa lamak amac ile  ka t at klar n n 
toplanmas için 1adet  kumbara yap ld . 

 

Otobüs letmesine ait büronun koltuklar kaynat ld . 

 

stasyon Mahallesindeki ve Cadde üzerlerindeki bilbortlar n kesimi yap ld . 

 

Çay rova mahalle muhtarl na 1 adet kap yap ld . 

 

Özürlüler otobüsünün kaynak i leri yap ld . 

 

Fen leri Müdürlü ü Yol ekibine zgara kasas yap ld . 

 

Diler Demir lkö retim Okulunun korkuluk ve kap s monte edildi. 

 

Anibal An t ndaki  korkuluklar kaynat ld . 

 

Gebze Merkez Mezarl n n ehitlik kap s yap ld , yerine monte edildi. 

 

Eski çar giri ine ve ç k na 6 adet demir boru yap ld . 

 

dari i lere ait depoya kap ve sineklik yap ld . 

 

Temizlik leri Müdürlü ünün y k m ile ilgili oksijenle kesim yap ld . 

 

Trafik E itime Yol çizgi ablonu ve 8 adet çar kapatma direkleri yap ld . 

 

Yaz leri Müdürlü üne ait ar ive 1 adet kap 1 adet pencere yap ld , 
yerlerine monte edildi. 

 

Trafik E itim park na 10 adet kilit sistemi yap ld . 

 

Fen leri Müdürlü üne ait tuz deposunun çat s kesildi. 

 

Trafik E itim park na kaynak i leri yap ld . 

 

Y ld r m Beyaz t lkö retim Okuluna 62 adet korkuluk ve 2 adet pano yap ld . 

 

Eskihisar Köyüne 3 adet çöp dökmek yasakt r tabelas yap ld . 

 

Trafik E itim Müdürlü üne 100 adet direk yap ld .(70 cm)ebad nda. 

 

Eskihsar kalesine sinevizyon panosu yap ld .   

 

Gebze lkö retim Okullar na Gebze nin Mahalle ve Yollar n gösteren  20 
adet harita tak ld . 

 

Cirit sahas nda 60 adet dire in tamiri yap ld . 

 

Fen leri Müdürlü ü Yol Ekibine 4 adet ayakl tabela yap ld . 

 

Eskihisar sahilinde demir kesimi yap ld . 

 

25 adet çöp kutusu dire i yap ld . 
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Fen leri Müdürlü üne ait i makinelerine, kamyonlara  ve Park Bahçeler 
Müdürlü üne ait Traktör ve i makinelerine kaynak i leri yap ld . 

 
Fatma Han m park n n demirleri ve Merkezde bulunan otobüs duraklar 
kesildi. 

 
Ula m Hizmetleri Müdürlü üne kurulan kamera sistemine aparat yap ld . 

 
Mevlana Mahallesi 875 sokaktaki korkuluklar kaynat ld . 

 
Gebze Belediyesi nikah salonuna 1 adet tabela yap ld . 

 

Fen leri Müdürlü üne ait t ra kaynak i leri yap ld . 

 

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarl na 1 adet tabela yap ld .   

 

Hac Halil Mahallesindeki 1220 soka a tabela ve kilit sistemi yap ld . 

 

Hal binas n n korkuluklar kaynat ld . 

 

Belediye araçlar n n kaynak i leri yap ld . 

 

Zab ta Müdürlü üne 8 adet kaz k yap ld . 

 

Trafik E itim Park ndaki Tünel kaynat larak ikiye bölündü 

 

Fen leri Müdürlü ü yol ekibine 180 x 200 cm ebad nda kasal zgara 
yap ld . 

 

Gebze kaymakaml na 1 adet tabela yap ld . 

 

Mezarl klar Müdürlü üne 260 adet mezar tabelas yap ld . 

 

Eskiçar n n giri inde kaynak i leri yap ld . 

 

Mustafa Pa a Mahallesi 744 sokakta bulunan çe meye kapak yap ld . 

 

Zab ta Müdürlü üne pankart kesme b ça yap ld . 

 

Mevlana Mahallesi Sa l k Oca na rayl kap yap ld . 

 

Kurban pazarlar na 3 adet tabela yap ld . 

 

Tepemanay r Köyü su deposuna  1 adet kap yap l p tak ld . 

 

Gebze Top sahas na 4 x 2 metre ebad nda korkuluk yap ld . 

 

Cumhuriyet Mahallesindeki istinat duvar na korkuluk yap l p kaynat ld . 

 

Sultan Orhan lkö retim Okuluna 14 metre korkuluk yap l p yerine monte 
edildi. 

 

Adem Yavuz Mahallesindeki istinat duvar na 3 metre boyunda korkuluk 
yap l p monte edildi. 

 

Zab ta Müdürlü üne 3 adet kilit sistemi yap ld . 

 

Elektrik atölyesine 4 adet 7 metre ebad nda lamba dire i yap ld . 

 

Kirazp nar mahallesi Merkez hayvan pazar na 6 metre kapan n kenarlar na 
sacdan kal p yap ld . 

 

Hayvan indirip bindirmek için sac ve demir aksam ndan 2 adet rampa yap ld .  

TABELA VE BOYA ATÖLYES :

   

108 adet mar tabelas silip yeniden  yaz ld . 

 

Trafik  E itim  park na yap lan kap n n boyas yap ld . 

 

Ta Ocaklar nda bulunan Hayvan pazar ndaki yap lan kap n n antipas  
yap ld . 

 

Çay rova Mahalle Muhtarl boyand . 

 

Veteriner Müdürlü ünün kap ve pencereleri boyand . 

 

Cenaze arac n n yaz lar yaz ld . 

 

Adem Yavuz ve Abdi pekçi Mahallesindeki istinat duvar n n korkuluklar 
boyand . 
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Mustafa Pa a Külliyesinde bulunan Kütüphanenin boyas yap ld . 

 
Merkez Mezarl ktaki bordür ta lar n n boyas yap ld .  

 
Zübeyde Han m lkö retim Okulunun korkuluklar boyand . 

 
Alaattin ahbaz  Park n n boyas yap ld . 

 
Gebze Belediyesi Yavuz Selim Mahallesi Diki Nak Kursunun boyas 
yap ld . 

 
Kocaeli Meslek Yüksek Okulunun boyas yap ld . 

 

Gebze Adliyesinde badana boya i leri yap ld .   

 

Gelirler Müdürlü üne Emlak vergileri ile ilgili 10 adet pankart yaz ld . 

 

Gebze Kapal Spor salonu boyand . 

 

Gebze Devlet Hastanesinin c/blok k sm boyand . 

 

76 adet çöp kutular n n direkleri boyand . 

 

Eskihisar a temizlik tabelas yaz ld .  

 

Temizlik lerine ait 2 adet odan n boyas yap ld . 

 

Trafik E itim Müdürlü üne kesilen 100 adet direklerin antipas yap ld . 

 

Çocuk Esirgeme Kurumunun boyas yap ld . 

 

Hünkar Çay r n n boyas ve kireci yap ld . 

 

Fen leri Müdürlü ü asfalt ekibine 7 adet ayakl tabela boyand . 

 

Eskihisar sahilinde kald r m üzerine yap lan 108 adet demirin boyas yap ld . 

 

Asfalt antiyesindeki odalar boyand . 

 

Eski çar n n trafik direkleri boyand . 

 

Fen leri Müdürlü üne ba l elektrik atölyesindeki direkler boyand . 

 

404 adet çöp kutusunun boya amblemi yaz ld . 

 

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarl boyand . 

 

Mezarl klar Müdürlü ünün iç ve d cephesi boyas yap ld . 

 

Ula m hizmetleri Müdürlü ü ve Temizlik leri Müdürlü ünün Bekçi kulübesi 
boyand . 

 

Mustafa Pa a Külliyesinde boya i leri yap ld . 

 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ünün boyas yap ld . 

 

Y ld r m Beyaz t lkö retim Okuluna yap lan 62 adet korkuluk boyand . 

 

Kaymakaml 1 adet tabela boyand . 

 

Gebze Belediyesi kültür salonlar boyand . 

 

Adem Yavuz Mahallesinde tretuvar üzerine yap lan korkuluklar boyand . 

 

Sultan Orhan lkö retim Okuluna 14 metre ebad nda yap lan korkuluklar 
boyand . 

 

3 adet kurban kesim yeri tabelas yaz ld . 

 

Kurban sat yerlerine yap lan  2 adet rampan n boyas yap ld . 

 

Belediyemize ait pelitli asfalt antiyesi boyand . 

 

Gebze spor tesisleri boyand . 

 

Gebze stad n n komple demir aksam boyand .        
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2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA 
NO 

PERFORMANS 
GÖSTERGES

 
2007 YILI 
HEDEF

 
31 ARALIK SONU T BAR 

LE GERÇEKLE EN 

01 SANAY DENET M

 
% 20 % 20 

02 KATI ATIKLARIN TOPLANMASI 140.000 TON 140.000 TON 

03  
SÜPÜRME ANA 
ARTERLER N N  TAMAMI  TAMAMI

 

04 
ANA ARTERLER N 
BOYANMASI  TAMAMI

  

TAMAMI

 

05   
PAZAR YERLER N N 
YIKANMASI    TAMAMI  TAMAMI 

06  

BEYAZ MASAYA GELEN 
KAYETLER N 

DE ERLEND R LMES

 

1 GÜN 1 GÜN 

07   

DO RUDAN GELEN 
KAYETLER N 

DE ERLEND R LMES

  

2 SAAT 2 SAAT 

08   VATANDA MEMNUN YET

 

% 85 %85 

09   Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

% 85 %85 

10   
NSAN KAYNAKLARININ 

VER ML

 

% 85 %85 

11  KURUM Ç DE ERLEND RME % 85 %85 

12   KIYASLAMA 2 ADET 2 ADET 

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
1 no lu  ve 12 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.  

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü    

Yaz leri Müdürlü ü Belediyemizin kurulu undan itibaren faaliyet gösteren bir 
birimdir.  

Belediyemiz norm kadrolar

 

22 ubat 2007 tarih ve 26442 say l Resmi Gazetede 
yay nlanan Belediye ve Ba l kurulu lar ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke 
ve Standartlar na Dair Yönetmelik uyar nca düzenlenmi olup, 10/ 04/ 2007 tarih 
ve 2007/ 61 say l Meclis Karar ile Evlendirme Memurlu umuz Müdürlü ümüz 
bünyesinde hizmet vermektedir.    
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Müdürlü ümüz 5393 Say l Yasan n 48 nci maddesi gere i faaliyetlerini 
yürütmektedir.   

Stratejik plan m z çerçevesinde performans program m zda  belirtti imiz 
performans  hedefleri do rultusunda Müdürlü ümüz sorumlulu unda olan i lerin 
süratli, do ru ve verimli bir biçimde sonuçland r lmas için gerekli çal malar 
yap lm t r.  

Belediyemize gelen resmi yaz lar ortalama 2 i günü içinde havale edilerek ilgili 
birime teslim edilmekte idi. Al nan düzenleyici ve iyile tirici tedbirler sayesinde bu 
süre en çok ½ i gününe indirilmi tir. Evrak kay t ve takipte de e-belediye program 
kullan larak bilgisayar ortam nda kay tlar tutulmaya ba lanm t r.   

Norm Kadro gere ince Müdürlü ümüze ba lanan Evlendirme Servisinin de 
Müdürlü ümüz ve Belediyemizin di er Birimleri ile daha entegre bir ekilde 
çal mas için gerekli organizasyon ve görev tan mlar yap lm t r.   

Belediyemizin stratejik plan ile performans program na uygun  olarak 
Müdürlü ümüz   2007 y l nda sundu u Evrak Kay t, Meclis ve Encümen Kalemi, 
Ar iv, Evlendirme Hizmetlerinin detaylar a a da belirtilmi tir.   
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri      

01/ 01/ 2007 ve 31/ 12/ 2007 tarihleri aras nda Yaz leri Müdürlü ü ve 
Evlendirme efli i taraf ndan yap lan faaliyet raporu a a da sunulmu tur.   

MECL S  ÇALI MALARI

 

Meclis Birle im Say s

 

22 Al nan Karar Say s

 

252 
Belediye Meclisimizin toplant lar ile ilgili olarak gündem tanzimi ve ilân , toplant , 
zab t ve al nan kararlar n usulüne uygun olarak yaz lmas ve karar defterine 
özetlerinin ç kar lmas ndan sonra, onay için Kocaeli Büyük ehir Belediye 
Ba kanl na gönderilir. Onaylanan kararlar, gere i yap lmak üzere ilgili 
müdürlüklere tevdi edilmi tir.    

ENCÜMEN  KARARLARI  
Encümen Toplant 

Say s

 

100 Gündeme Al n p Karara Ba lanan 
Evrak Adedi 4102 

Encümen kararlar usulüne uygun olarak karar defterine i lenmi ve kararlar 
yaz larak gere i yap lmak üzere ilgili müdürlüklere gönderilmi tir.  

GELEN VE G DEN EVRAK ÇALI MALARI 
Resmi Kurum ve Kurulu larla, Firma ve benzeri yerlerden ; 
Gelen Evrak Say s     6908 
Giden Evrak Say s

 

10786 
Cevapland r lmas gerekip, cevab verilen evrak adedi   2561    

POSTA H ZMETLER  
Belediyemiz birimlerince haz rlan p Müdürlü ümüz 
taraf ndan posta yolu ile gönderilen evrak adedi    7952 

AR V  H ZMETLER  
Belediyemizin kullan lamaz durumda olan kurum ar ivi hizmet al m yoluyla 
tasnife tabi tutulmu ve kullan l r hale getirilmi tir.     

EVLEND RME  EFL  H ZMETLER  
Evlenme Akitleri Yap lan Yerli Vatanda

  

2696 
Evlenme Akitleri Yap lan Yabanc Uyruklu Vatanda

 

  200 
Evlenmeyle K zl k Soyad n Ta mak steyen Bayanlar       0 
Evlenmeyle Mal Rejimi Sözle mesini Kabul Eden Çiftler        0 

 

Evlenme Akitleri yap lan 2696 çifte Uluslararas Aile Cüzdan verilmi tir 

 

Evlenme Akitleri yap lan 2696 çiftin Mernis Evlenme Bildirimleri 
Müdürlü ümüzce tanzim edilerek Gebze Nüfus Müdürlü ü ne gönderilmi tir. 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu        

YAZI LER MÜDÜRLÜ Ü 

GÖSTERGE DURUM RAPORU  

 

S.NO 

 

GÖSTERGE ADI 
VER 

KAYNA I 
ÖLÇÜM 
SIKLI I 

ÖLÇÜ 
B R M

 

2007 HEDEF

 

GERÇEK-
LE EN 

1 Gelen evraklar n ilgili 
birime gönderilmesi 

Kay t 
Defteri Y l Gün 2 gün 1 gün 

2 lgili birimden gelen 
evrak n postaya verilmesi 

Kay t ve 
Posta 
Defteri 

Y l Gün 1 gün Ayn gün 

3 
Meclis kararlar n n ilgili 
yerlere gönderilmesi 

Kay t ve 
Zimmet 
Defteri 

Y l Gün 4 gün 4 gün 

4 Meclis kararlar n n ilan 
ve da t m

 

Kay t ve 
Zimmet 
Defteri 

Y l Gün 9 gün 4 gün 

5 Meclis tutanaklar n n 
de ifresi Tutanak Y l Gün 1 gün 1 gün 

6 
Encümen kararlar n n ilgili 

birimlere gönderilmesi  
(havaleden sonra) 

Zimmet 
Defteri 

Y l Gün 5 gün 2 gün 

7 

Geçmi meclis 
kararlar n n bilgisayar 

ortam na al nmas (her y l 
geriye dönük) 

2000 Y l ndan itibaren tüm kararlar bilgisayar ortam nda bulunmaktad r. 
Öncesine gerek duyulmam t r. 

8  ç mü teri memnuniyeti  Mü teri Y l Yüzde 90 100 

9  Birim içi yönetim de eri   Y l Yüzde 90 90 

10  Birimde çal anlar n i 
memnuniyeti 

Çal anlar Y l Yüzde 90 90 

11  
Birim içi e itim 

Çal anlar Y l  8 saat / 6 
ki i 

8 saat / 6 ki i 

12  Vatanda Memnuniyeti  Vatanda

 

Y l  % 75 % 80 

13  K yaslama Belediyeler Y l Adet 3 Belediye 3 Belediye 

14 
Birim içi de erlendirme 

toplant s

 

Çal anlar Y l Adet 12 Adet 12 Adet 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

Performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin 
gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve  nedenleri a a da s ralanm t r.   
1. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, Resmi evrak havalelerinin Ba kan 
Yard mc lar taraf ndan de il Müdür taraf ndan yap lmas sa land ndan olumlu 
sapma olmu tur.  
2.  No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, Posta i lemlerini yapmak üzere yeni bir 
büro eleman al narak i in daha h zl yap lmas sa land ndan olumlu bir sapma 
vard r.  
3.  No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur. 
4.  No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, olumlu sapma vard r. Sapman n sebebi, 
5393 Say l Belediye Kanunu 21. maddesi hükümleridir.  
5.  No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur. 
6. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, Al nan encümen kararlar n n imzalar n n 
h zla tamamlanmas için gerekli tedbirler al nd ndan olumlu bir sapma vard r.  
7. No.lu gösterge için 2007 y l içinde i lem durduruldu undan aç klama yapmaya 
gerek kalmam t r.  
8. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, hizmetlerde, kalite, etkinlik ve verimlilik 
sürekli iyile tirildi inden olumlu bir sapma vard r.  

9 no lu ve  14 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.  

ç ve d denetim organlar nca yürütülen performans denetimi yap lm ve 
Müdürlü ümüzde herhangi bir eksikli e rastlanmam t r.                     
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SOSYAL LER B R MLER

   
BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü   

Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana 
Halkla li kiler uygulamas n n  de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r. Halkla 
li kiler çabalar n n kökeni insanlar n  toplum halinde ya amaya ba lad en eski 

dönemlere kadar gider. Günümüzde ise kamuda  halkla ili kilerin  i lerlilik 
kazanmas n n en büyük nedeni  kamu kesiminin toplumsal sorumluluk görevlerinin 
güçlenmesi, ileti im teknolojilerindeki büyük geli meler, devletin   dolay s yla  
belediyelerin görevlerinin giderek ço almas ve halk n sorunlar n n kurum 
taraf ndan giderilmesinde, çözümlenmesinde; takip, yönlendirme, bilgilendirme 
noktas nda rehberlik ihtiyac n n  do mas ndan ortaya ç km t r.  

Kamu kesimi halkla ili kilerinin özel sektör halkla ileti iminden en büyük fark 
özel sektörün halkla ili kileri tek yönlü ve kar amaçl , kamuda ise  halkla ili kiler 
anlay  kamu kurulu undan halka tan t m, faaliyet  ve hizmetlerin arz , halktan 
ise  kamu kurulu una, talepler, istekler, ikayetler ve bilgi sa lama olarak iki yönlü 
ili ki içinde   olunmas ve de hizmet odakl olmas d r. Dolay s yla belediyemiz Bas n 
Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ünün amac ve görevi;   

 

- Halk n belediyemizle olan ili kilerinde ilgili birimlerle irtibat kurularak i lerini 
kolayla t rmak 

- Halkta belediyemize kar olumlu bir tutum ve imaj olu turulmas n 
sa lamak 
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- Toplumsal yarar sa layacak, halka dönük, toplumsal beklentilere uygun bir 
hizmet anlay

 
- Halka kar sorumlu, güler yüzlü, duyarl , sayg l bir çal ma anlay na ve 

örgütsel davran a sahip olunmas

 
- Belediyemizin izledi i hizmet politikas ve yapt çal malar n halka 

duyurulmas , benimsetilmesi ve halk n belediyemiz ile ilgili dü ünce ve 
beklentilerinin ö renilmesi ve  yap lan hizmetlerde halkla i birli inin sa lanmas

 

         - Halk m z n ve Gebze Kamuoyunun Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri 
hakk nda zaman nda ve do ru bir ekilde bilgilendirilmesi amac ile yerel ve ulusal 
bas n organlar ile yak n diyalog ve i birli ine gidilmesidir.  

Belirtilen tan mlar çerçevesinde 2007 y l içinde müdürlü ümüzün yapt 
faaliyetlerin ayr nt lar n sunulan raporda bulacaks n z.     
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

2007 y l içerisinde müdürlü ümüzün üstlendi i ve yerine getirdi i çal malar 
a a da belirtilmi tir.   

                                                BEYAZ MASA FAAL YET RAPORU 
MÜRACAAT  

EKL

 
GELEN

 
LG L B R ME 

HAVALE ED LEN 
ÇÖZÜLEN ÇÖZÜM 

A AMASINDA 
E-BELED YE 557 557 541 16 
E-POSTA 75 75 72 3 
BEYAZ MASA 172 172 170 2 
B MER 29 29 28 1 
B LG ED NME 14 14 14 0 

  

D ER ÇALI MALAR 
TÜRÜ ADET 

MÜDÜRLÜ ÜMÜZE HAVALES YAPILAN D LEKÇELER 15064 
VATANDA LARA YAZILAN D LEKÇE SAYISI 1864 
MÜDÜRLÜKLER ARASI YAPILAN YAZI MALAR 1391 
LAN SAYISI 424 

DÜ ÜN, DO UM VE CEVAB MESAJLAR 233 
CENAZE TAZ YE SAYISI 767 
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01.01.2007 

 
31.12.2007 TAR HLER ARASINDAK SOSYAL YARDIMLAR 

DÖKÜMÜ 
YARDIMIN NEV

 
YAPILAN YARDIM SAYISI  

Asker Aile Yard m

 
122 aile

 
E itim Yard m

 
3 ki i

 
Hastalara Yap lan Yard mlar(hasta bezi) 42 ki i

 

laç Yard m

 

2 ki i

 

Kira Yard m

 

29 aile

 

Nakit Para Yard m

 

2 aile

 

Okul K yafeti Yard m

 

152 ki i

 

Sakat Arabas

 

38 ki i 

 

Süt ve Bebe Bisküvisi 8 ki i

 

Tabii Afet  Yard m

 

12 aile

 

Çocuk Mamas

 

7 ki i 

 

Temizlik Malzemesi Yard m

 

1 aile

 

G da Yard m

 

902 aile

 

Sünnet yapt r lan çocuk say s

 

600 ki i

 

Toplu nikah 60 çift  
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D ER FAAL YETLER

  

- Özel gün ve haftalarla Dini ve Milli Bayram günleri münasebeti ile davetiye, 
afi ve program altyap çal malar nda Halkla li kiler servisince yap lacak 
çal malar sürdürüldü. 

- 2007 Yaz enlikleri ile ilgili haz rl klar yap ld . Güre , Cirit öleni 
gerçekle tirildi.  (Davetiyelerin da t lmas , alan süslemeleri ve servisimiz 
üzerine dü en görevleri yerine getirdi.) 

- Nüfus  say m için  müracaatlar al nd .  
- Eskihisar kalesinde Sinema Günleri, A klar öleni, iir Günleri ve Türk 

Sanat Müzi i Konseri düzenlendi ve bununla ilgili servisimiz üzerine dü en 
görevleri yerine getirdi. 

       -  TRT i birli i ile TRT- NT ten  dünyaya canl olarak  yay nlanan Seher Yeli 
müzik e lence program yap lm t r.            
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BASIN YAYIN SERV S 2007 YILI FAAL YET RAPORU  

Yerel bas na gönderilen haber say s

 

448    adet 

Yerel bas nda yay nlanan haber say s

 

4968    adet 

Ulusal bas na gönderilen haber say s

 

113    adet 

Ulusal bas nda yay nlanan haber say s

 

131    adet 

Ulusal TV lerde yay nlanan haber say s

 

14    adet 

Ödeme ve resmi evrak adedi 309   adet 

- Belediyemizin yapm oldu u çal malarla sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
kamera ve foto raf çekimleri yap ld .       
- Belediye Meclisinin 2007 Nisan ay toplant s na sunulmak üzere 2006 Y l 
Ba kanl k Faaliyet Raporu haz rland . Haz rlanan rapor Nisan ay Meclis 
Toplant s nda görü ülerek onayland . 
- Günlük bas n taramalar ve ar ivleme i lemleri yap ld . 
- Birimlerin cilt talepleri yerine getirildi.  
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2- Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA NO

 
PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 
31 ARALIK SONU 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN 

 

01  
BEYAZ MASAYA GELEN KAYETLERE 
CEVAP SÜRES

 

2 GÜN 2 GÜN 

 

02   
KENT KONSEY

  

3 ADET  . 

 

03  BEYAZ MASA HALKLA L K LER E T M

 

8 SAAT / YIL 8 SAAT 

 

04  ULUSAL YAZILI BASIN 15 HABER / AY 11 HABER / AY (% 73)

  

05  
ULUSAL GÖRSEL BASIN  

1 HABER / AY 1 HABER / AY (%100)

  

06  
BELED YE BÜLTEN   

6 SAYI YAYINLANMADI 

 

07   

TÜM B R MLERE GÜNLÜK HABER 
SERV S

  

HERGÜN HERGÜN 

  

3 Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

1 Nolu  gösterge için hedefe ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur. 
2 Nolu gösterge ise yaz i leri müdürlü üne devredilmi tir. 
3 Nolu ve 07 nolu performans kriterleri aras ndaki gösterge  hedefe ula m t r, 
herhangi bir sapma yoktur. 
4 Nolu göstergede hedefe yüzde 73 oran nda ula lm t r. Ulusal üç ajanstan 
ikisinin kapanmas , birinin pasif olmas hedefin gerçekle mesini engellemi tir. 
Ayr ca baz haberlerin gazetelerin Anadolu bask lar nda yay nlanmas , haberlerin 
tam listesini ç karmam z güçle tirmektedir.  
5 Nolu göstergede yer alan Belediye Bülteni yay n periyodu yeni ihdas edilen 
Müdürlü ümüz taraf ndan yeniden de erlendirilecektir.       
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B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü   

Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi 
bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program 
paralelindeki çal malar m z  hedefine ula m olsa da performans program n n çok 
yeni bir çal ma olmas sebebiyle baz aksakl klar ya anm t r. Aksakl klar, 
hedeflerin tutturulmas yönünde de il, hedeflerin belirlenmesi, ölçümlendirilmesi ve 
gözlenmesi yönünde olmu tur. 

2007 y l içerisinde Network, Veri Depolama, Veri Güvenli i, Kurum güvenli i 
alanlar nda büyük ilerlemeler kaydettik. Network yap s n n iyile tirilmesi , yeni veri 
depolama cihaz n n devreye sokulmas , merkez bina ve d birimlere güvenlik 
kamera sisteminin kurulmas yap lan büyük projeleri k saca özetleyecektir.  Yine bu 
y l içerisinde kurumsal Web sitemizin yenilenmesi, ihtiyaca yönelik program al mlar 
yap lmas , personel devam kontrol sisteminin yenilenmesi gibi nitelikli i lerin 
yap mlar tamamlanm t r. Ayr ca personel say s ndaki art a paralel olarak 
bilgisayar say m zdaki art

 

ve mevcut bilgisayarlar iyile tirme yönünde de gözle 
görülür bir art olmu tur.  

2008 y l hedeflerimize ula mam zda bizlere katk s olacak tüm çal ma 
arkada lar m za kolayl klar diliyor ve  geçen bir y ll k  süreçte bizi destekleyen 
belediyemizin yönetici ve çal anlar na te ekkür ediyorum.   

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  
Veri Depolama Cihaz  
Belediye bünyesindeki tüm birimlerin verilerinin güvenli bir ekilde saklanmas 
amac yla yüksek kapasiteli veri depolama cihaz al m yap lmas kararla t r ld .   

Yap lan ara t rmalar do rultusunda hem fiyat hem performans bak m ndan en 
uygun olan Netapp marka Raid 6 destekli ve 3.5 Tb kapasiteli olan bir cihaz 
al nmas uygun görüldü.  

Al nan cihaz kurulumu yap larak devreye sokuldu. Tüm birimlerin verileri veri 
depolama cihaz na ta nd ve gerek müdürlük baz nda gerekse personel baz nda 
yetkiler verilerek verilere yetkili ki iler taraf ndan ula m sa land . E-belediye 
otomasyonumuzun günlük alm oldu u yedeklere ek olarak veri depolama cihaz 
üzerine de günlük 3 adet yedek al nd .    

Gelecek faaliyet döneminde yapmay planlad m z ileri bir a ama ise yeni hizmet 
binam zla Ula m Hizmetleri Müdürlü ümüz aras nda olu turaca m z fiber hat ile 
d birimlerdeki verileride tek bir merkezde toplamak ve Ula m Hizmetleri 
Müdürlü ümüze de bir Veri Depolama Cihaz alarak e zamanl veri kayd 
sa lamak olacakt r. Bu sayede bir merkezdeki veriler hasara u rasa bile di er 
merkezdeki veriler bozulmadan korunabilecektir.   
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ç ve D Birimlere Verilen Hizmetler ve Çal ma Alt Yap s  

Bilgi lem Müdürlü ü nün iç ve d birimlere verdi i hizmetlerin alt yap s a a daki 
gibidir. 

  

Belediyemiz ana hizmet binas nda kullan lan  201 adet  bilgisayar yerel a

 

arac l yla Serverlara ve veri depolama cihaz na ba l olarak çal maktad r. Ayr ca 
d birimlerimizde bulunan 61 adet bilgisayar  ADSL ba lant lar sayesinde merkez 
binadaki Serverlara ula p e-belediye otomasyonunu kullanabilmektedir. Merkez 
binadaki bilgisayarlarda 4096 mbps internet ba lant s mevcuttur.  

Bilgi lem Müdürlü ü olarak hizmet verdi imiz i lerin listesi a a daki gibidir  

 

PC TOPLAMA 

 

PC KURULUM 

 

PC PROGRAM KURULUM 

 

PC ARIZA BAKIM 

 

YAZICI KURULUM 

 

YAZICI ARIZA BAKIM 

 

YEREL A OLU TURMA 

 

YEREL A YAPILANDIRMA 

 

YEREL A KABLOLAMA 

 

DI

 

B R M NTERNET 
YAPILANDIRMA 

 

DI B R M KABLOLAMA 

 

DI B R M ONL NE BA LANTI 

 

NTERNET TAK B

  

ANA SERVER BAKIM 

 

WEB S TES GÜNCELLEME VE BAKIM   

www.gebze.bel.tr

 

Web Sayfas Çal malar

  

http://www.gebze.bel.tr
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2005 y l nda faaliyete giren web sitemiz 2007 y l n n Temmuz ay ndan 
itibaren yeni bir tasar m ve ara yüzle hizmet vermektedir. 

 
Aral k 2007 itibari ile 48550 ki i sitemizi ziyaret etmi tir. 

 
Sitenin yeni tasar m nda kurumsal kimlik çal malar do rultusunda hareket 
edilmi tir. 

 
Web sitemize gelen ziyaretçilerin bilgiye en k sa yoldan ula mas 
hedeflenmi tir.  

 

Bilgi giri inin h zl ve sa l kl yap labilmesi için müdürlüklere yetkiler verilerek 
bilgi ak n n h zlanmas hedeflenmi tir.  

 

Online borç sorgulama ve E-dilekçe uygulamalar yla vatanda lar n belediye 
hizmetlerine internet üzerinden ula mas sa lanm t r. 

 

E-ihale takip program sayesinde belediye nezdinde yap lan ihalelerin takibi 
kolayla t r lm t r. 

 

Online soru sistemi ile vatanda lar istedi i sorununu ilgili müdürlü üne 
sorarak çok k sa sürede çözüme ula abilmektedir.     

 

                                              Web sitemizin anasayfa görünümü   
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E-Belediye Uygulamalar   

Günümüz teknolojilerinin geli mesi sonucunda yerel yönetim hizmetlerindeki tüm 
süreçlerin elektronik ortamda takip edilerek ölçülebilir hale getirilebilmesi mümkün 
olabilmektedir. Amac m z bu teknolojiyi araç olarak kullan p Gebze de yerel 
yönetim hizmetlerini tek merkezden vatanda la bulu turarak etkin bir e-belediye 
hizmeti vermektir. 

E-belediye hizmetlerine yönelik olarak öncelikli hedefimiz, kurumumuzun bili im 
teknolojilerindeki ihtiyaçlar n kendi bünyesi içerisinde kendi kaynaklar yla çözümler 
üretmek, buna yönelik yaz l m ve donan mlar tedarik etmek,  otomasyon ihtiyac n 
kar lamakt r. 

E-belediye, belediyecilik hizmetlerinin internet teknolojileri ile bütünle tirildi i ve 
yine bu teknolojiler kullan larak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin 
olu turulmas olarak özetlenebilir. 

Belediyemiz E-belediye sayesinde yerel yönetim hizmetlerini do ru ve güvenli bir 
ekilde yürütürken, on-line etkile im ile de vatanda n ald hizmetin kalitesi ve 

süresi anlam nda belediyeye yüzeysel bir geri dönü sa layarak halkla yak nla ma 
f rsat yakalamaktad r.    

 

Online Borç sorgulama 

Bu uygulama sayesinde Gebze bünyesindeki emlak, çevre temizlik, genel 
tahakkuk, ilan reklam mükellefleri sicillerini kullanarak dönemsel ve toplam 
borçlar n internet üzerinden ö renebilmektedir.  

  

nternet üzerinden vatanda lar m z n ula abildi i borç sorgu ekran

   



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~  

~ -------------------2 0 0 7 YI LI DARE FAAL ET RAPORU  81

 
Online Beyaz Masa 

Vatanda lar m z web sayfam z arac l yla ula abilecekleri online beyaz masa 
hizmeti ile talep, ikayet, temenni gibi görü lerini belediyemize bildirebilmektedir. 
Soru ile muhatap müdürlü ün sorunu çözmesinden sonra vatanda lar m za e-mail 
arac l yla dönü yap larak sorunun durumu ve çözümü hakk nda bilgi 
verilmektedir.  

 

Online beyaz masa ba vuru program ekran

  

Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu 
Belediyemizin iç ve d birimlerdeki güvenli inin sa lanmas amac yla kurulan 
güvenlik kamera sistemi ile olas güvenlik zaaflar n n önüne geçilmesi 
hedeflenmi tir. u anda Merkez Binada 8 adet d birimlerde 23 adet olmak üzere 
toplamda 31 adet kamera ile hizmet verilmektedir. Merkez binadaki kay tlar 
Görüntü Kay t Cihaz na, d birimlerdeki kay tlar ise PC ler üzerine 
kaydedilmektedir. Gerek duyuldu u takdirde 20 gün öncesine kadarki görüntülere 
ula abilmek mümkündür. 
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Fiber Optik Ba lant i 
Belediyemizin yeni hizmet binas ile d birimleri aras sa l kl bir a yap s na 
kavu turulmas için yap m ba lat lan Fiber Optik Hat ile veri , görüntü ve ses iletimi 
yap lmas hedeflenmi tir. Bu sayede de veriler tek bir noktada toplanarak hem 
maliyetten kaç n lm olacak ayn zamanda ortak bir payla m alan 
olu turulacakt r. Bir ileriki proje ile Ula m Hizmetleri Müdürlü ünde kurulacak bir 
bilgi i lem odas ve oraya konulacak veri depolama cihaz sayesinde, merkezdeki 
verilerin günlük yedeklerinin e zamanl olarak di er merkezde de saklanmas 
olacakt r.  Bu i için ba lat lan sat n alma i lemleri devam etmekte ve 2008 y l n n 
ilk çeyre inde sonuçland r lmas dü ünülmektedir.   

2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 

20 ARALIK 
T BAR LE 

GERÇEKLE EN

 

1  PER YOD K B LG SAYAR   BAKIMLARI 150 ADET 200 ADET 

2   
BORÇ SORGULAMA VE ÖDEMEYE 
GEÇ LMES

  

% 100  % 100 

3  KRED KARTI LE ÖDEME  % 100 %100 

4  B LG SAYAR SAYISININ ARTIRIMI % 5 %10 

5  TEK S C LE GEÇ

 

% 100 % 20 

6  G S Ç N SAHA ÇALI MASI % 100 . 

7  ARIZA TALEPLER

 

1 GÜN 1 GÜN 

8    Ç MÜ TER MEMNUN YET

   

% 85   % 70 

9   
E T M   10 SAAT K /YIL

  

10 SAAT K 
/YIL 

10  KIYASLAMA  3 ADET 3 ADET 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin 
gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve  nedenleri a a da s ralanm t r.    

S.N 1 için hedefin üzerine ç k lm t r, olumlu bir sapma vard r. Yaz döneminde 
Müdürlü ümüzde görev yapan stajyerler vas tas yla bak mlara önem verilerek hedef 
a lm t r. 
S.N 2  için hedefe ula lm t r, fakat online borç ödeme k sm imdilik ask ya al nm t r. 
S.N 3 için hedefe ula lm t r, May s ay itibari ile veznelerimizden kredi kart ile ödeme 
yap labilmektedir. 
S.N 4 için hedefe ula lm t r, olumlu sapma vard r. Sapman n sebebi, yeni al nan personel 
ve bilgisayar kullanan personel say s ndaki art t r. 
S.N 5  için hedefe ula lamam t r, tam olumsuz sapma vard r. Sapmam n sebebi, 
uygulamaya geç ba lanmas ve kurumlar aras baz prosedürlerin uzamas d r. 
S.N 6 için hedefe ula lamam t r. Projeyi Kocaeli Büyük ehir Belediyesi devralm t r. 
S.N 7 için hedefe ula lm t r, ar za taleplerine en geç bir sonraki gün içinde yan t 
verilmektedir. 
S.N 8 için hedefe ula lamam t r, olumsuz sapma vard r. Sapman n sebebi baz büyük 
projelerin araya girmesi ve personel s k nt s nedeniyle iç i lerdeki ya anan aksakl klard r. 
S.N 9 için hedefe ula lm t r. Personelimizin e itim çal malar tamamlanm t r. 
S.N 10 için hedefe ula lm t r. 
Geçmi y llar de erleri ile  mevcut durum sonuçlar n n k yaslamas geçmi y l n 
performans program ve dolay s yla de eri olmad ndan yap lamam t r.  

KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü  

 

1.  Faaliyet ve Proje Bilgileri   

1. Sosyal ve Sporfif Faaliyetleri  

 

Kentteki kültürel ve sanatsal hayat geli tirmek amac yla bir çok 
etkinlikler düzenlenmi ,  kültürel ve sanatsal içerikli kurslar 
aç lm t r. 

 

Kent halk na  ve ö rencilere yönelik kütüphane ve internet hizmetleri 
verilmektedir.  

 

Çocuklar n  ve gençlerin zararl al kanl klardan kurtar lmas , 
beden ve ruh sa l n n geli tirilmesi amac yla; yaz spor okullar , 
yar malar, tiyatrolar, paneller, konferanslar, seminerler ve 
turnuvalar düzenlenmi tir.  

 

Ata sporlar n n  ya at lmas amac yla; güre ve cirit organizasyonlar 
düzenlenmi tir. 

 

Amatör spor kulüplerine yard m edilmi tir. 

 

Kentlilik bilincinin kazand r lmas amac yla çe itli etkinlikler 
düzenlenmi tir. Kente aidiyet duygusunu geli tirmek için ilçemizde 
bulunan 12 ilkö retim okulu 8. s n f ö rencilerinden 1110 ki i ile 
Hünkar Çay r , Eskihisar Kalesi, O. Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Anibal 
An t Mezar , Ball kayalar Vadisi, M. Pa a Külliyesi, Sultan Orhan 
Camii, lyasbey Camii, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yerle kesi, 
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TÜB TAK MAM Yerle kesi, TSE Yerle kesi, GOSB, gibi önemli 
merkezlere ehrimiz Gebze

 
adl gezi düzenlenmi tir.                                  

 
Sivil toplum örgütleriyle ortakla a kültürel ve sanatsal 
çal malarda i birli i yap lm t r.    

2. E itim Faaliyetleri      

GESMEK Kurslar Gebze genelinde merkezle birlikte  8 mahallede  26 bran ta 

2335 ö renci ile faaliyet göstermektedir. Bu kurslar halka ücretsiz olarak hizmet 

vermekte, tüm giderleri belediyemiz taraf ndan kar lanmaktad r.  

Bran lar ve Hocalar :  

- Diki (5 hoca) 

- Nak (4 hoca) 

- Mefru at (4 hoca) 

- Bilgisayar (2 hoca) 

- Muhasebe (1 hoca) 

- Web Tasar m (1hoca) 

- Grafik Tasar m (1hoca) 

- ngilizce (2 hoca) 

- Arapça (1 hoca) 

- Diksiyon (1 hoca) 

- Resim (1 hoca) 

- Hat (1 hoca) 

- Ebru (1 hoca) 

- Tezhip (1 hoca)           

- Tak Tasar m (1 hoca) 

- Ah ap Boyama (1 hoca) 

- Moda Tasar m (1 hoca) 

- Yemek yap m (1 hoca)  

- Kuaförlük (1 hoca) 

- Step-Aerobik (1 hoca) 

- Halk Oyunlar (1 hoca) 

- Ba lama (1 hoca) 

- Gitar (1 hoca) 

- Tiyatro (1 hoca) 

- Türk Sanat Müzi i (1 hoca) 

- Uzak Do u Sporlar (3 hoca) 
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GESMEK Ö RENC VE BRAN DURUMU GRAF

D K ; 242; 11%

NAKI ; 170; 7%

MEFRU AT; 289; 
13%

B LG SAYAR; 120; 
5%

MUHASEBE; 60; 
3%

GRAF K; 75; 3%

WEB; 20; 1%

NG L ZCE; 185; 
8%

HAT; 61; 3%

EBRU ; 61; 3%

TEZH P; 26; 1%

TAKI TASARIM; 
50; 2%

AH AP BOYAMA; 
41; 2%

MODA TASARIM; 
49; 2%

YEMEK YAPIMI; 
61; 3%

KUAFÖRLÜK; 101; 
4%

STEP; 112; 5%

HALK OYUNLARI; 
71; 3%

BA LAMA; 55; 2%

G TAR; 46; 2%

T YATRO; 38; 2%

T.S.M.; 40; 2%

UZAKDO U 
SPORLARI; 128; 

6%

ARAPÇA; 40; 2%
RES M; 69; 3%

D KS YON; 60; 3%

Grafik 3: GESMEK Kurslar kursiyer da l m .  

3) Toplam Kalite Yönetimi Çal malar

 

Toplam kalite çal malar yaz malar sekreterya taraf ndan yap lmaktad r. 

Toplant lar, etkinlikler ve kalite çemberi çal malar Kültür ve Sanat Amirli i 

taraf ndan yürütülmektedir.  Toplam kalite yönetimi çal malar n n detaylar ve 

de erlendirme sonuçlar raporumuzun Performans Program k sm nda daha 

detayl aç klanacakt r.   
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4) Kültür ve Sanat Hizmetleri  

Bu ba l k alt nda Kültür ve Sanat Amirli i nin düzenledi i etkinlikler yer 

almaktad r. Bunlar; konferans, panel, seminer, nikah, tiyatro, konser, gösteri, 

dinleti, sinema, yar ma, toplant , kongre vb. faaliyetlerdir. 2007 y l içinde 

yap lan faaliyetlerin detay öyledir;             

Tablo 1: Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Etkinlik Detaylar

     

Konferans 39 Adet 
iir Program

 

2 Adet 
Panel 6 Adet 
Toplant

 

46 Adet 
Kongre 3 Adet 
Sergi 1 Adet 
Konser 7 Adet 
Tiyatro 63 Adet 
Tiyatro Çal mas

 

37 Adet 
Seminer 9 Adet 
Gösteri 5 Adet 
Okul Program

 

86 Adet 
Yar ma 4 Adet 
Defile 1 Adet 
Tören 4 Adet 
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2.  Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA NO PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI 
HEDEF

 
ARALIK 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN

01 PANEL, KONFERANS, SEM NER  5 ADET 5 ADET 

02 SOSYAL ÇALI MALARA KATILIM  1 ADET 1 ADET 

03 KENTL L K B L NC E T M  10 ADET 10 ADET 

04 B R MLER ARASI TURNUVA  1 Adet 1 Adet 

05 KÜLTÜREL FAAL YETLERDE STK 
KATKISI  %50 %50 

06 C R T  1 ADET 1 ADET 

07 FAT H CADDES ENL KLER  1 ADET 1 ADET 

08 SÜNNET  1 ADET 1 ADET 

09 R GECES  1 Adet 1 Adet 

10 S NEMA AK AMLARI  1 Adet 1 Adet 

11 RAMAZAN ETK NL KLER  1 ADET 1 ADET 

12 ANMA GÜNLER  3 ADET 3 ADET 

13 Güzel Sanatlar, Hobi ve Meslek 
Edindirme Kurslar

 

3000 ki i 3000 ki i 

14 E T M YARDIMI  2.000 
Ö RENC

 

2.000 Ö RENC

 

15 YAZ SPOR OKULLARI  5.000 K

 

5.000 K

  

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
Performans göstergelerinin hedeflerinin tümüne ula lm t r.     
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MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜ Ü     

Gebze Belediyesi s n rlar içerisinde vefat eden vatanda lar m z n, cenaze 
sahiplerinin istek ve görü leri do rultusunda, cenaze yerinden al n p techiz ve 
tekfin i lemlerinden sonra defin i lemlerinin yap lmas müdürlük olarak ana 
görevimizdir. 

Bu görevimizi yapt ktan sonra ölülerimize sayg gere i, mezarl klar m z 
koru, bak m, temizleme, çiçeklendirme ve a açland rma görevleri yapmaktay z. 

Müdürlük çal anlar olarak yapt m z görevin bilincindeyiz. Ac l cenaze 
sahiplerinin, ac lar n payla mak ad na görevimizi en iyi ekilde yapma 
gayretindeyiz. Cenaze sahipleri   %100 hakl d r anlay yla hizmet etmekteyiz. 

2002 y l nda Mezarl klar Müdürlü ü personeli olarak belirledi imiz 
vizyonumuzu  geli tirerek ISO 9001 artlar çerçevesinde hizmetlerimizi 
sürdürmekteyiz.  

Belediye s n rlar içerisindeki tüm cenazeler cenaze arac ile ta nacak 
vizyonumuzu geli tirerek devam  etmekteyiz. 7 / 24 saat cenazelerin ta ma 
i lemlerine devam edilmektedir. 

Y ll k faaliyet raporlar m z

 

da art k daha kapsaml yapmaktay z. Bu nedenle 
sizlerle payla mak istedi imiz bir husus da raporumuzda yans t lm t r. Umar z 
faydal olacakt r. Cenaze defin izin belgelerinden iki grafik ç kard k. Grafik 1 de 
ölüm sebepleri, görüldü ü gibi bebek ölümleri , Kanser ve kalp krizleri ölüm 
sebeplerinin ba nda yer almakta, Grafik 2 de cenazelerin ölüm ya oranlar n 
ç kartt k. Önümüzdeki y llarda y llara göre azalma veya ço alma oranlar n 
vermeye çal aca z.  
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  
Mezarl klar Müdürlü ünün 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda yapm 
oldu u  faaliyetler a a ya ç kart lm t r. 
          
1 - Mezarl klar Müdürlü ünde 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda 1040 adet 
cenazenin defin  ve techiz i lemleri yap lm t r. Bunlardan 778 adedi belediyemiz 
mezarl klar na, 110 adedi belde ve köy mezarl klar na cenaze araçlar m zla 
götürülüp defin edilmi  ve 152 adedi de ehir  d na nakil olmu tur.   

2  - Belediyemiz mezarl klar na defin edilenler 
    
Erkek cenazesi                 : 366    Bayan cenazesi : 263       Çocuk cenazesi : 149 
    
Pelitli Mezarl S ra yeri   : 392    Aile yeri              : 178        Bebek yeri        : 149                       
         
Adem  Yavuz Mezarl     :  44    Osman Y lmaz Mezarl :  9   
         
Mimar Sinan Mezarl       :  6     

3- Gebze nin köy ve beldelerine cenaze  araçlar m zla götürülüp defin edilenler. 
Ali Hocalar        :2 Akse           :5      Kand ra         :4  
Balç k           :9      Çay rova       :11 Dar ca        :16      
De irmençay r  :1       Denizliköyü :3        Dilovas       :4  
Eskihisar             :2       Hatipler         :1       Kargal        :3       

       Kutluca               :2 Mollafenari    :3        Muallimköy  :2    
Pelitli            :5       ekerp nar    :11      Tav anl      :12       
Tepemanay r     :3  Köseler       :2 Demirciler :1  
Balçe me        :1 Orhanl

 

:2 Ayd nl

 

:1 
       Tepecik  :1 Körfez  :3     

  4- ehir d na yak nlar taraf ndan nakli yap lanlar.. 
      Adapazar     : 8  Amasya           : 3 Ankara        : 5  
      Afyon          : 1           Ayd n                  : 1 Ardahan      : 2    
      Artvin         : 2  Bayburt          : 4  Bilecik     : 3        
      Bal kesir            : 1  Bolu             : 2 Bursa            : 1 
      Çank r              : 2  Düzce          : 3      Diyarbak r    : 1        
      Edirne            : 1  Erzurum       : 4 Eski ehir       : 1        
      Elaz

 

: 1  Giresun          : 19 Gümü hane  : 4           
      zmir       : 1  stanbul             : 18    Karabük      : 5  
      Kars              : 1       Kastamonu        : 4 Konya           : 3                                  
      Kütahya         : 1       Mersin  : 1 Mu

  

: 1  
      Nev ehir : 1  Ordu               : 5 Rize              : 2             
      Samsun               : 19  Sinop              : 7       rnak           : 1            
      Tokat            : 3        Trabzon         : 13 Yozgat           : 1                        
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5-  01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda 36 adet cenaze   Adli T p Kurumuna       
götürülüp, getirilmi tir.          
       
6-  01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda cenaze nakil araçlar m zla ehir 
d na 18  adet cenaze nakil edilmi tir.  

Ankara :1 Adapazar

 
:2 Ayd n  :1 Bolu  :1 

Düzce  :1 Edirne  :2 Giresun :1 Gümü hane :1 
Trabzon :2 Tokat  :1 ile  :2 Ümraniye :1 
Yalova :2  

7-  01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda Merkez Mezarl kta her gün kasetten 
KUR AN-I KER M  okutulmu tur.  

8- 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda  cenazesi olan 866 Aile ye ba sa l 
mesajlar n n gönderilebilmesi için isim ve adresleri Halkla li kiler servisine teslim 
edilmi tir   

9 - Merkez Mezarl k, Adem Yavuz Mezarl ve Osman Y lmaz Mezarl içerisinde 
bulunan bodur bitkilerin ve çimlerin kesilmesi , mezarl k d na ç kart lmas ihaleyle 
yapt r ld .  

10- 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda Kurban ve Ramazan Bayram 
münasebetiyle Merkez  Mezarl k, Osman Y lmaz Mezarl ve Adem Yavuz 
Mezarl klar nda iki defa Temizlik leri Müdürlü ünden i çi personel al narak geni 
çapl temizlik yap l p çöpler toplanarak mezarl k d na ç kart ld .    

11-18 Mart ehitler gününde düzenlenen törende protokol e ehit mezarlar na 
b rakmalar için karanfil da t ld .        

12-Merkez Mezarl k içerisinde bulunan ve ya mur sular n n ta d toprak, kum vs. 
malzemeler nedeni ile dolan logarlar, elemanlar m zca aç ld ve logarlar n içindeki 
birikmi çamurlar temizlendi .    

13- Osman Y lmaz Mezarl n n giri indeki bekçi kulübesinin ve ana yolun temizli i 
yap ld .  

14- 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri aras nda 229 iç yaz ,13 d yaz olmak üzere 
toplam 242  yaz ma yap ld .          

ÖLÜM NEDENLER NE GÖRE L STE  

SEN L TE                                 179

 

KALP YETMEZL G                          166

 

KARD O PULMONER ARREST                   89

 

PREMATÜRE+ SEPS S    (ölü do um)                   61

 

KANSER 158

 

HEM PLEJ                                36
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SOLUNUM VE DOLA IM YET.                  28

 
KALP  KR Z (adli vakalar hariç)                            21

 
TRAF K KAZASI 87

 
D ER 215

  
ÖLÜM NEDENLER NE GÖRE GRAF K             

0 130

 

1-10 19

 

11-20 15

 

21-30 34

 

31-40 28

 

41-50 78

 

51-60 126

 

61-70 180

 

71- ve üzeri 430
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ÖLÜM YA LARINA GÖRE L STE    

ÖLÜM YA LARINA GÖRE GRAF K    

130

19 15
34 28

78

126

180

430

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 1-10 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71- ve
üzeri

                  



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~   

~ ------------------2 0 0 7 YI LI DARE FAAL YET RAPORU  99

2. Performans Sonuçlar Tablosu    

SIR
A 

NO 
PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 
31 ARALIK 

SONU T BAR 
LE 

GERÇEKLE EN

 
01 DEF N LEMLER

 

AYNI GÜN AYNI GÜN 

02 MORG VE GAS LHANE TEM ZL

 

HERGÜN HERGÜN 

03 MEZARLIKLARIN GENEL BAKIM VE 
TEM ZL

 

4 ADET / YIL 4 ADET / YIL 

04 VATANDA MEMNUN YET

 

% 90 % 90 

05 Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

% 95 % 95 

06 
BELED YE SINIRLARI ÇER S NDE 
CENAZELER N ARAÇ LE 
TA INMASI 

% 95 % 95 

07 YÖNET C DE ERLEND RME % 90 % 90 

08 KIYASLAMA 3 ADET 3 ADET 

09 VER LER N B LG SAYAR 
ORTAMINA TA INMASI % 70 % 75 

10 E T M 2 SAAT K / 
YIL 2 SAAT 

11 B R M Ç TOPLANTI 12 ADET/ YIL 12 ADET 

     

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

Tüm göstergelerin hedefine ula lm t r, 9 no lu gösterge hariç göstergelerde 
herhangi bir sapma yoktur. 9 no lu göstergenin hedefi a l p %75 oran nda 
gerçekle mi tir.     
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SA LIK LER MÜDÜRLÜ Ü    

      Dünya Sa l k Örgütü nce sa l k; bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak 
tan mlanmaktad r.  

      Dolay s yla insan n verimlili i sa l ile direk ili kilidir. Bu nedenle Sa l k leri 
Müdürlü ü çal anlar n yukar daki tan mlamada oldu u gibi bedensel ruhsal ve 
sosyal iyilik hallerinin devam n sa lamak, böylece i gücü kayb n en aza indirip, 
verimlilik ve hizmet kalitesinin artmas için çal an önemli ve vazgeçilmez bir 
birimdir.  

      Hedefimiz hastaya do ru ve tam olarak te his konulmas ve mümkün oldu u 
kadar k sa sürede fiziksel ve t bbi aç dan fonksiyonlar n n optimal düzeye 
getirilmesi, hastal n gerektirdi i teknik bak m almas için 2. ve 3. basamak sa l k 
kurulu lar ile entegrasyonu sa lamakt r.  

      Böylece çal anlar m za en iyi t bbi hizmeti vermek suretiyle, kendilerini fiziken 
ve ruhen güvende hissetmelerini sa lamak, dolay s yla belediye personelinin daha 
kaliteli hizmet üretebilmesine katk da bulunmak için faaliyetlerimize etkin olarak 
devam edece iz.    

 



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~   

~ ------------------2 0 0 7 YI LI DARE FAAL YET RAPORU  101

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri    

YAPILAN ÇALI MALAR 

 
H ZMET N ADI ADED

 
HALK MUAYENES                                                                           3169 
PERSONEL HASTA MUAYENES                                                    1985 
PERSONEL E VE ÇOCUK MUAYENES                                       2434 

Ç HASTA MUAYENES                                                                 1148 
YAPILAN TAHL L 4122 
DEF N RUHSATI 567 

YER AÇMA RUHSATI                                                                     223 
ENJEKS YON 519 
TANS YON    1774 
PANSUMAN 309 

2. Performans Sonuçlar Tablosu    

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 

31 ARALIK SONU 
T BAR LE 

GERÇEKLE EN 

 

01 SA LIK TARAMASI 3.000 K

 

6256 ki i 

 

02  
BELED YE ÇALI ANLARI 

POL KL N K H ZMET TALEB

  

% 100  % 100 

 

03 

PERSONELE YÖNEL K, EKER, 
KOLLESTROL,TANS YON 
TARAMASI  % 100 

% 100 

 

04  LABORATUVAR H ZMET SÜRES

 

1 GÜN 1 GÜN 

 

05  YER DENET M

 

% 20 ARTI

 

------ 

 

06 KORUYUCU SA LIK E T M

 

12 E T M 
ETK NL

 

----- 

 

07  
KORUYUCU SA LIK E T M NE 

KATILANLARIN MEMNUN YET

  

% 70  ----- 

08 
Ç MÜ TER MEMNUN YET

  

% 90 ---- 

 

09 
B R M Ç YÖNET C 
DE ERLEND RMES

  

% 100 % 100 

 

10  
B R MDE ÇALI ANLARIN  

MEMNUN YET

  

% 90  % 90 

 

11 VATANDA IN MEMNUN YET

 

% 80  

 

12  KIYASLAMA ÇALI MASI 3 BELED YE 1 Belediye 

 

13 
B R M Ç DE ERLEME 
TOPLANTISI 12 ADET 12 ADET 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 
GERÇEK
LE EN SAPMA VARSA SEBEB

  

01  SA LIK TARAMASI  3.000 K

  

6256 ki i

 
Büyük ehir 
bel.personelinin 
tedavilerinin de 
kar lanmas

   

02   
BELED YE ÇALI ANLARI 
POL KL N K H ZMET TALEB

   

% 100  % 100  
----- 

 

03 

PERSONELE YÖNEL K, 
EKER, 

KOLLESTROL,TANS YON 
TARAMASI    

% 100 
% 100 ---- 

 

04  
LABORATUVAR H ZMET 
SÜRES

  

1 GÜN  1 GÜN ----- 

 

05  YER DENET M

  

% 20 ARTI

  

------  
Kanun gere i yetkimiz 
dahilinde olmad ndan 

 

06 KORUYUCU SA LIK E T M

  

12 E T M 
ETK NL

  

-----  

2007 y l içinde 
gerçekle tirme mümkün 
olmad ndan 2008 y l nda 
gerçekle tirilecektir. 

 

07   

KORUYUCU SA LIK 
E T M NE KATILANLARIN 
MEMNUN YET

   

  % 70   -----  Koruyucu sa l k e itimi 
gerçekle tirilemedi inden 
anket düzenlenmemi tir. 

 

08  Ç MÜ TER MEMNUN YET

    

  % 90   ----  
lgili birimin anket 

sonuçlar al namam t r. 

 

09 
B R M Ç YÖNET C 
DE ERLEND RMES

   

% 100  % 100 -----  

 

10  

B R MDE ÇALI ANLARIN  
MEMNUN YET

   

  % 90   % 90 -----  

 

11 VATANDA IN MEMNUN YET

  

% 80  % 80  
lgili birimin anket 

sonuçlar al namam t r. 

 

12  KIYASLAMA ÇALI MASI  3 BELED YE  
1 
Belediye  

Bir belediye ile k yaslama 
yap ld .2008 y l nda 2 
belediye ile daha yap lacak

  

13 
B R M Ç DE ERLEME 
TOPLANTISI  12 ADET  12 ADET

  

----- 
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VETER NER LER MÜDÜRLÜ Ü    

Veteriner leri Müdürlü ümüz, 5272 Say l Belediyeler Yasas , 3285 say l 
Hayvan Sa l Zab ta ve Yönetmeli i, 5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeli i, 5179 Say l G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetimine Dair 
Kanun, 3572 say l Kanun ve Ba l Yönetmelikler, 6343 Say l Kanun ve 1593 
say l Umumi H fz ss ha Kanunu temelinde ve Ba kanl k taraf ndan belirlenen 
amaç ilke ve talimatlar do rultusunda Belediye mücavir alan s n rlar içerisinde 
hayvan hastal klar ile mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü, ba bo 
hayvanlar koruma ve rehabilitasyon, üremelerinin kontrolü, hayvan ve hayvansal 
ürünlerle ilgili denetlemeler ve e itim çal mas , koruyucu hekimlik çal malar , 
mü ahede hizmetleri, sahipli hayvanlar n kay t ve tescil i lemleri, kurbanl k hayvan 
kesimleri ile ilgili çal malar, ha ere ile aç k alan ve kapal alan mücadelesi ve 
görev alan m zda di er kurum ve kurulu larla i birli i yapmaktad r.  

.  Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z 
program n bir dökümünü içeren a a daki bilgiler, performans sonuçlar n da içeren 
bir biçimde düzenlenmi tir. Belediyemizin daha verimli olmas için müdürlü ümüz, 
toplam kalite anlay na uygun olarak hizmet üretmeye devam edecektir.  

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

DENET M 
155 adet g da i yeri denetimi gerçekle tirildi. 51 adet 
numune (et ve süt ürünleri) al nd . 7350 adet  g da 
ürünü ve 50 kg bal k imha edildi. 

A I VE KAYIT Toplam 1175 adet a lama yap ld

 

BARINAK KONTROL Y l boyunca bar na a al nan hayvanlar n bak m, 
beslenme ve sa l k kontrolleri yap ld . 

OPERASYON 1169 adet hayvan k s rla t r ld . 68 adet hayvana t bbi 
müdahale yap ld .   
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SAH PLEND RME 75 hayvan sahiplendirildi.   

SALIVERME 1090 adet hayvan do aya b rak ld .  

MÜ AHADE 
Is r k olay na kar an 40 adet hayvanda mü ahede 
kontrolü yap ld .  

HASTAHANEYE SEVK 41 ki i s r k vakas na kar kuduz a s için 
hastaneye gönderildi. 

LABORATUAR Kuduz muayenesi yap lmak üzere 3 adet köpek 
numunesi laboratuara  gönderildi. 

LAÇLAMA  

Tüm mahallelerde 1 adet larva arac , 1 adet ULV arac , 1 adet 
s cak sisleme arac ve yeter say da s rt pompas ile larvasit, 
uçkun, logar ilaçlamas periyodik olarak 12 günde bir yap ld . 
(542 kg larvasit, 692 litre uçkun, 90 lt kapal alan toplam 1324 
litre) 109  kg fare zehiri kullan larak tüm mahallelerde fare 

mücadelesi yap ld .   

  

DEZENFEKS YON 

Belediyemiz s n rlar dahilindeki tüm okullar (76 adet) periyodik 
olarak 2 kez ilaçland . Kamu kurum ve kurulu lar ile 
camilerin talepleri do rultusunda ilaçlama ve dezenfeksiyonu 
yap ld .  

Hayvan pazar , semt pazarlar 250 litre dezenfektan kullan larak 
dezenfekte edildi.       
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MEN E BELGES

    
35 adet mezbaha kesimi, kurbanl k ve ar c l kta kovan sevki  
yap lmak üzere verildi.     

RUHSAT    
S hh ve gayr s hhi müesseseler ruhsatland rma komisyonunda 
görev al nd .    

KURBAN  

Yenimahalle hayvan pazar nda 1941 adet büyükba , 297 adet  
küçükba , Mevlana hayvan pazar nda 2165 adet büyükba , 
1570 adet küçükba , Merkez hayvan pazar nda 3737 adet  
büyükba , 1268 adet küçükba olmak üzere toplam 7843 adet  
büyükba ve 3135 adet küçükba hayvan n sa l k kontrolleri  
yap ld .  
Olu turdu umuz yakalama timi 13 adet hayvana müdahale edip 
sahiplerine teslim etmi tir. 
Belediyemize ait 4 adet kurban kesim yeri (Mevlana Mahallesi 
kurban kesim yeri bu y l hizmete geçirildi) ve 9 adet özel kurban 
kesim yerlerinde kesilen kurbanl klar n kontrolleri yap ld . 
Kurban sonras sat ve kesim yerlerinin temizli i ve 
dezenfeksiyonu yap ld .     

E T M  

Kurum içi ve d çe itli e itim programlar na i tirak edildi. 
Kartal Belediyesinin düzenledi i K r m Kongo Kanamal Ate i ve 
Kocaeli Büyük ehir Belediyesinin düzenledi i Ku Gribi e itim 
Seminerine kat l nd .  
G da ile ilgili i yerlerinde çal anlara yönelik hijyen e itimi 
semineri düzenlendi. Kat l mc lara Kat l m Belgesi verildi.  
Birim içi e itim seminerleri her ay düzenli olarak yap ld .     

D ER  

Zab ta Müdürlü ü ile bölgedeki ah rlar n kald r lmas birlikte 
yürütüldü.  
Uzla t rma Komisyonunda görev yap ld .  
Kurum içi ve kurum d toplant lara i tirak edildi.  
2550 adet ikayet (dilekçe / telefon) de erlendirildi.           
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2. Performans Sonuçlar Tablosu  
Performans program nda yer alan performans göstergelerinin gerçekle me 

bilgileri a a daki  tabloda yer almaktad r.  

PERFORMANS KR TER  2007 YILI HEDEF

 
31 ARALIK SONU 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN 

1- laç al m

 
1200 kg 1200 kg 

2- laçlama ikayet azalt lmas

 

%10 %10 
3-  yeri denetim art

 

%10 %10 
4- Ba bo hayvan ikayetlerinde azalma %10 %10 
5- Ah r Kald r lmas

 

H.Halil, O.Y lmaz, Güzeller 
% 80 % 80 

6- Men e ehadetnamesi verilmesi 1 gün 1 gün 
7- A lamada art

 

%30 %30 
8- Vatanda Memnuniyeti %80 %80 
9- ç mü teri %85 %85 
10- Okul Dezenfeksiyon Tüm okullar y lda 2 

kez 
Tüm okullar y lda 2 

kez 
11- Çal anlar n birim yön. De erlendirme %85 %85 
12- Birim içi motivasyon %70 %70 
13- Birim içi e itim 6 saat/ ki i 6 saat/ ki i 
14- Gelir art

 

%5 %5 
15- Birim içi de erlendirme toplant s

 

12 adet 12 adet 
16- Beyaz masa dönü ü 2 gün 2 gün 

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    
Performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin 

gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve  nedenleri a a da s ralanm t r.   
1. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, laç kullan m miktar etken maddeye göre 

de i iklik göstermektedir. laçlar n bir k sm Kocaeli Büyük ehir Belediyesinden 

al nm t r.  

2. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r.  

3. No.lu gösterge için hedefe ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur. 

4. No.lu gösterge için kanunun özünde (5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu) 

hedefe ula lm ancak vatanda lar n a lan p k s rla t r larak soka a b rak lan 

hayvanlardan ikayetçi olmas ndan dolay sapma olmu tur.  

5. No.lu gösterge için hedefe ula lm olup olumlu yönde bir sapma vard r.  

6 no lu ve  16 no lu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedefine 

ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.  
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ZABITA MÜDÜRLÜ Ü    

Zab ta Müdürlü ümüz Müdür Yard mc s , Yaz leri ve Personel Servisi, Ruhsat 
Müracaat ve Kontrol Servisi, Pazar Kontrol Servisi, Alo Zab ta Servisi, Trafik E itim 
Servisi, Güvenlik ve Raporlama Servisi, Çevre Koruma ve Kontrol Servisi, Nöbetçi 
Amirli i Servisi ve Sivil Savunma Servisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Zab ta Müdürlü ümüz mevcut olan servis amirlikleri ile Gebze s n rlar içerisinde 
yetkili oldu u alanlarda; halk n esenlik, huzur, sa l k ve düzeninin sa lanmas için 
lçe Emniyet Müdürlü ü, Büyük ehir Belediye Ba kanl , Belediye birim 

Müdürlükleri ve di er Kamu Kurum ve kurulu lar ile koordineli çal mas n 
sürdürmektedir. 

Müdürlü ümüzün amac ; belediyemizin misyonuna, vizyonuna ve ilkelerine uygun 
olarak halk n sa l , huzuru ve selameti için 117 personel, 13 araç ile günün 24 
saati çal ma esas na dayal olarak hizmet vermektir. 

Sonuç olarak; Müdürlü ümüz 2007 y l Stratejik Planlama ve Performans 
Program nda vaat ettiklerinin tamam n gerçekle tirmi tir. Bu ba ar n n artarak 
devam etmesi aç s ndan daha çok çal mam z gerekti ini biliyoruz.   
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1. Faaliyet ve Proje Müdürlü ü   

Gebze Belediyesi Zab ta Müdürlü ü taraf ndan yerine getirilen                               
01.01.2006-31.12.2006 ve 01.01.2007-31.12.2007  tarihleri aras Müdürlü ümüz 

taraf ndan yap lan faaliyetlerin y ll k kar la t r lmal çizelgesi 

 
S.N.

 
YAPILAN N ADI 

ADET                                      
2006 

ADET                                      
2007 

 

1 YER DENET M

 

2459 2652 

 

2 RUHSAT MÜRACAT KONTROLÜ 989 892 

 

3 VER LEN RUHSAT 676 739 

 

4 DE ERLEND R LEN ALO KAYET 1290 1956 

 

5 TANZ M ED LEN ZABIT 536 1075 

 

6 ASKER A LE TAHK KATI 188 215 

 

7 ENCÜMEN KARAR TAK B

 

353 574 

 

8 MAL DURUM TAHK KATI 290 356 

 

9 ELDEN YAPILAN TAHK KAT 683 907 

 

10 SÜRES Z MEN ED LEN YER  67 65 

 

11 SÜREL MEN ED LEN YER

 

19 43 

 

12 
YIKIMINA T RAK ED LEN KAÇAK 
YAPI ve GECEKONDU 48 129 

 

13 KAYITLI GELEN EVRAK SAYISI 3325 3736 

 

14 KAYITLI G DEN EVRAK SAYISI 3207 3879 

 

15 HAFTA TAT L RUHSATI 262 350 

 

16 YAZILAN RAY Ç 2816 1395 

 

17 KAPANI I B LD R LEN YER

 

153 175 
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18 MHA ED LEN GIDA 353 10690 

 
19 

TRAF K E T M VER LEN Ö RENC 
SAYISI 6177 5849 

 
20 

VER LEN TEZGAH KURMA 
BELGES

 
215 375 

 

21 
3194 SAY.KANUNA GÖRE 
TUTULAN TUTANAK SAYISI 82 84 

 

22 DENETLENEN PAZARCI ESNAFI 4319 5120 

 

23 KONTROL ED LEN N .SAYISI 1761 2115 

 

24 LEM YAPILAN N .SAYISI 377 1091 

 

25 
HAFR YAT TA IMA VE KABUL 
BELGES

 

75 257 

 

26 HAFR YAT TA IMA Z N BELGES

 

103 97 

 

27 
BAKILAN VE SONUÇLANAN 
GÜRÜLTÜ K RL L

 

7 20 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI HEDEF

 
31 ARALIK SONU 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN 

 
01  

GELEN KAYETLER N 
CEVAPLANDIRILMASI  2 GÜN  2 GÜN 

 

02   PAZARYER TAHS S BELGELER

   

1 GÜN   1 GÜN 

 

03  
YER RUHSATI ( SIHH 
YERLER )  1 GÜN  1 GÜN 

 

04 
YER RUHSATI ( UMUMA 

MAHSUS  YERLER )  30 GÜN  30 GÜN 

 

05  
YERLER RUHSATI (GAYR SIHH 
YERLER )  10 GÜN  10 GÜN 

 

06 
YERLER DENET MLER (SIHH 
YERLER DENET M )  500 ADET  500 ADET 

 

07 
YERLER DENET MLER ( GAYR 

SIHH YERLER )  200 ADET  200 ADET 

 

08   
YERLER DENET MLER ( UMUMA 

MAHSUS )    1.000 ADET  

    

1.000 ADET  

 

09   
ANA CADDELERDEK GALLER N 
ÖNLENMES

   

% 100   % 100 

 

10 ASKER VE MAL TAHK KATLAR  3 GÜN  3 GÜN 

 

11  
ENCÜMEN KARARLARININ 
SONUÇLANDIRILMASI   15 GÜN   15 GÜN 

 

12  VATANDA MEMNUN YET

 

% 80 % 80 

 

13  Ç MÜ TER MEMNUN YET

  

% 80   % 80 

 

14  B R M Ç YÖNET C MEMNUN YET

  

% 90  % 90 

 

15  B R M Ç TOPLANTI  24 ADET  24 ADET  

 

16  SÜREÇ Y LE T RME  1 ADET  1 ADET 

 

17   E T M   10 SAAT  10 SAAT  

 

18  
KIYASLAMA   

3 ADET  3 ADET 

 

19  

HACIHAL L VE OSMAN YILMAZ 
MAHALLELER NDEK HAYVAN 
AHIRLARININ KALDIRILMASI   

% 100     % 100  

      



GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~   

~ ------------------2 0 0 7 YI LI DARE FAAL YET RAPORU  111

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
1 No.lu ve 19 nolu performans kriterleri aras nda  göstergeler hedefe ula m t r, 
herhangi bir sapma yoktur.    

 

Gece Kondu Y k m

    

Trafik E itimi 
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TEKN K  B R MLER   

EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü   

             Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z 
program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren 
bir biçimde düzenlenmi tir. 

             Uygulaman n ilk yap ld zaman baz sorunlar ya anm t r. Burada 
stratejik planla ve buna ba l performans program n n yap l a amas nda Emlak 
ve stimlak Müdürlü ü nün bütçe a amas nda mar ve ehircilik Müdürlü ü ne ba l 
bir Müdürlük olarak de erlendirilmesi bir handikap olmu tur. Stratejik plan ve 
performans program n n sa l kl de erlendirmesinin yap lmas bu ba lamda 
güçlükler olu turmaktad r. Her eyden önce bütçe a amas ndaki bütüncül hedef 
mar ve ehircilik Müdürlü ü nün hedefi iken, uygulama a amas nda ayr bir 

Müdürlük uygulamas olarak kar m za ç km t r. Pek tabidir ki burada norm kadro 
konusunun vuzuha kavu mas n n gecikmesinin etkisi de büyük olmu tur. Emlak ve 
stimlak Müdürlü ü nün performans program n de erlendirirken, bu noktan n 

dikkate al nmas elzemdir. Di er yandan 3194 say l yasa kapsam nda yap lan ve 
2007 y l içerisinde bitirilmesi öngörülen Kirazp nar (S.Orhan-Güzeller) mahallesi 
imar uygulamas küçük bir tadilat konusunun sonuçlanmas n n 2007 Aral k ay na 
sarkmas nedeniyle sonuçlar 2008 y l na kalm t r. 

            Yukar da say lan gerekçeler dikkate al nd nda, performans program n n 
sonuçlar n n sa l kl de erlendirilebilmesi için, öncelikle stratejik plan n 
haz rlanmas ko ullar n n net olmas gerekir. Burada bunu söylememiz güçtür. 
Ayr ca Emlak ve stimlak Müdürlü ü nün baz performans programlar n n 
gerçekle me öngörü ü do rudan Plan ve Proje Müdürlü ü ne ba l konulard r. 
1/1000 ölçekli imar planlar n n gerçekle me süresine ba l olarak imar uygulamas 
yap lmaktad r.  

        Belediyemizin daha verimli çal malar ortaya koymas ba lam nda Kenti 
ya anan, Kenti ya atan bir Belediye vizyonuna uygun hizmet üretmesi noktas nda 
müdürlük faaliyetlerimiz yo un bir ekilde kaliteli, üretken ve toplam kalite 
anlay na uygun hizmet üretme anlay nda çal maya devam edece iz.   
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1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   
                                                                                                   

N KONUSU 
2007 

ADED

 
(TOPLAM)

  
TAHAKKUK/TAHS LAT 
M KTARI 

AHIS YA DA 
F RMALARA 

ÖDENEN 

     AÇIKLAMALAR 

Hisse Sat

 
304 222 ki iden 

1.679.161,75- YTL. 
tahsil ettirilmi tir.  

222 ki iye toplam 
7.753,51 m² 
Bel.hissesi sat lm t r.

 

Tapu Da t m

 

251 20.743,68.-YTL   

Vize krokisi 
çizimi 

607 145.161,56.-YTL   

Plankote-
Halihaz r-Emsal 
kontrolü 

764 257.253,50.-YTL   

Tevhid, fraz, 
Y.ihdas, Y.terk 

167 236.616,69.-YTL  112 ki iden tahsil 
ettirilmi tir. 

Tapu Tahsisin 
tapuya 
dönü ümü 

90 42 ki iden 432.699,43.-
YTL.tahsil ettirilmi tir.  

76 adet dosyan n fiyat 
tespiti yap lm olup, 
42 ki i ödemi tir. 

Di er 
Kamula t rmalar 

 

19  82.820.-YTL.  

Yenimahalle 
Bel.Hiz.Alan nda 
kalan 
Kamula t rmalar 

31  60.630,00 YTL  Kamula t r lan alan: 
941 m² 

DLH Marmaray 
Projesi 
kapsam nda 
kamula t rmalar 

30  347.628,47.-
YTL.  

Müstakil Parsel 
Sat

       

107 adet 
parselden 
129 ki iye 

sat 
yap lm t r.

  

1.532.903,68-
YTL+KDV tahakkuk 

(129 ki i) 
60.585,72-YTL. geçici 
teminat (tahk.-tahs.) 

Dosya bedeli: 1.290,00-
YTL. (tahk.-tahs.)  

52 ki i Tapuya 
gönderilmi olup, 
634.309,58-
YTL.+KDV tahsil 
ettirilmi tir.  
27.635,62-YTL. geçici 
teminat iadesi 
yap lm t r.  

Mali Hiz.Md. ne 
gönderilen 
encümen kararlar

  

390 6.842.913,88.-YTL.   

Hisse sat 
( potek) 

59 62.350,56.-YTL.   

1/1000-1/5000-
1/25000 lik pafta 
harçlar

 

6 425,00-YTL   
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Bedele 
Dönü türme 

7  24.860.-YTL. Toplam 206 m² 
bedele 
dönü türülmü tür. 

uyuland rma 
giderlerine 

kat l m borcu 

36 13.695,80.-YTL.   

Kay t ve suret 
harçlar

 
62 186,00-YTL.    

K ymet Takdir 
Kom. Taraf ndan 

fiyat tespiti 
yap lan dosyalar

 

339   Hisse sat : 304 adet 
hdas          :     9 adet

 

Bed.dönü türme:14 
adet 
Kamula t rma    :12 
adet 

Gelen evrak 
Giden evrak 

2728 
3080    

Meclise yaz lan 
evraklar 

9    

Encümene 
gönderilen 
evraklar 

334 
85 

183 
56 
19 
5 

19    

Hisse sat

 

Tapu tahsis 
Tevhid,ifraz,y.ihdas,y.
terk 
Kamula t rmalar 
mar uygulamas

 

Bedele dönü türme 
Çe itli yaz lar  
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MAR UYGULAMALARI  

N ADI ve UYGULAMA ALANI K M N 
YAPTI I 

AÇIKLAMALAR 

Osmany lmaz mah. 195 ada, 12,13,14 parseller, 197 ada, 
16,36 parseller (3 hektar)  

Çizgi Harita Tescil edilip tapular 
geldi. 

Akse Köyü, 5596 ada, 1 parsel, 5240 ada, 
1,11,12,13,14,15 parseller -Spor Tes.Alan  (1,3 hektar) 

Çizgi Harita Tescil edilmedi, 
bekliyor. 

stasyon mah. 691 ada, 14 parsel, 692 ada, 
8,9,10,13,17,19 parseller  (0,4 hektar) 

Ayd n Harita Kadastro Müd. ne 
tescile gönderildi 

Osmany lmaz-Çay rova mah. 1867 ada, 1,2,3,4,5,6,7 
parseller, 1879 ada, 1 parsel  (12.9 hektar) 

Teknik 
Sistem 

Tescil edilip tapular 
geldi. 

stasyon mah. 942 ada, S.Orhan mah. 
1105,1106,1131,1181,5640,5641 adalar (3079 hek.) 

Çizgi Harita Kadastro Müd. ne 
tescile gönderilecek.  

                                                           

                                             NUMARATAJ EFL

  

N KONUSU ADED

 

TAHAKKUK/TAHS LAT AÇIKLAMALAR 

Adres tespiti 904 2.712,00-YTL Çe itli mahallelerde 

T.Tahsis, M.Parsel 
sat yer tespitleri 

112  Çe itli mahallelerde 

Adres tespiti 
dilekçeleri 

589  Çe itli mahallelerde 

S.Orhan, Arapçe me, nönü mahallelerini kapsayan Terminal Caddesinin Numarataj yap ld . 

                                                                               
                                                                                                                                        
Gelecek dönemde yap lmas dü ünülenler:  

1- 2.500 hektarl k Balç k, Pelitli, Mollafenari, Cumaköy, Denizli, Köseler, 
Demirciler, Tepecik, Çerke li, Tav anl , Muallimköy, Kad ll köy 
merkezlerinin bulundu u alanlar n 1/1000 ölçekli halihaz r haritalar n n 
yapt r lmas ,  

2- Mudarl , Ovac k, Kad ll , Kargal , Orhanl , Ahatl , Tepemanay r, Hatipler, 
Melemezli, Durakl , Kanc l , Elbizli, Ya c lar köylerinin bulundu u 610 
hektarl k alanda 3194 say l yasan n 18. maddesi gere i imar uygulamas 
yapt r lmas ,   
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3- 2008 y l içerisinde Fen leri Müdürlü ü nce geni li i 14.5 m. nin alt ndaki 
yeni aç lacak yollarda kalan arsa ve enkaz bedellerinin kamula t r lmas 
halinde ilgililerine ödenmesi,  

4- Yenimahalle Belediye Hizmet Alan nda kalan (5497 ada, 2 parsel) ah s 
hisselerinin kamula t r lmas ,   

5- Çay rova (A.Yavuz) mahallesi, 5596 ada, 1 nolu parselin (Spor Tesisleri 
Alan ) ve Osmany lmaz mahallesi, 5007 ada, 1 parselin kamula t r lmas ,  

6- Hürriyet ve Yavuzselim mahallelerinde 300 hektarl k alanda 3194 say l 
yasan n 18. maddesi gere i imar uygulamas yap lmas .  

2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI 

HEDEF

 

31 ARALIK 
SONU T BAR 

LE 
GERÇEKLE EN

 

01   H SSE SATI I ( ÖNCEK YILA GÖRE)

 

200 ADET 158 ADET 

02   
TAPUYA DÖNÜ ÜM ( ÖNCEK YILA 
GÖRE )  

35 ADET  30  ADET 

03  MÜSTAK L PARSEL SATI I 40 ADET 26 ADET 

04 
KAMULA TIRMA ( ÖNCEK YILA 
GÖRE )  40 ADET 38 ADET 

05  
TEVH D, FRAZ, YOLA TERK, HDAS    

( ÖNCEK YILA GÖRE ) 80 ADET 73 ADET 

06  
PLAN KOTE-EMSAL KONTROLÜ                

(ÖNCEK YILA GÖRE ) 550 ADET 509 ADET 
07 V ZE KROK S ( ÖNCEK YILA GÖRE) 

 

500 ADET 429 ADET 

08   UYULANDIRMA   330 HEKTAR

  

70,89 HEKTAR 

09   VATANDA MEMNUN YET

  

% 70  % 50 
10  Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

% 80 % 55 

11  
B R M Ç  YÖNET C 
DE ERLEND RME  

% 90  % 60 

12  B R M Ç TOPLANTI 24 ADET 16 ADET 
13  K BA I E T M 4 SAAT / YIL 3 SAAT / YIL 
14  KIYASLAMA ÇALI MASI 2 ADET 2 ADET 
15  SÜREÇ Y LE T RME 2 SÜREÇ 2 SÜREÇ 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

KIYASLAMA

  
                                                                                                                       

2006  2007 

KONUSU TAHAKKUK/ 
TAHS LAT 

KONUSU TAHAKKUK/ 
TAHS LAT 

Encümene gönderilen 
evraklar :   767 

Encümene gönderilen 
evraklar :  

701 

Meclise gönderilen 
yaz lar :  

5 Meclise gönderilen  
yaz lar :  

9 

Hisse sat (Top:14,153 
m² hisse sat lm t r.) 

(191 ki iden) 
768.211,83-YTL. 

Hisse sat 
(Top:7.753,51 m² hisse 
sat lm t r.) 

(222 ki iden) 
1.679.161,75- YTL.

 

Tapu tahsis (47 ki iden) 
307.115,16-YTL. 

Tapu tahsis (42 ki iden) 
432.699,43.-YTL 

Tevhid, fraz,Y.ihdas,Y.terk (170 adet dosyadan) 
265.922,52-YTL. 

Tevhid, fraz,Yola ihdas, 
Yola terk 

(112 ki iden) 
236.616,69.-YTL 

Plankote, Halihaz r, Emsal 
kontrolü 

(740 ki iden) 
289.559,78.-YTL. 

Plankote, Halihaz r, 
Emsal kontrolü 

(764 ki iden) 
257.253,50.-YTL 

Vize krokisi (564 ki iden) 
170.623,51.-YTL. 

Vize krokisi (607 ki iden) 
145.161,56.-YTL 

Yenimahalle Belediye 
Hizmet Alan nda 
kamula t rma 
(Toplam : 635 m² yer 
kamula t r lm t r.) 

(16 ki iye) 
38.210.-YTL. ödeme 

yap lm t r. 

Yenimahalle Belediye 
Hizmet Alan nda 
kamula t rma 
(Toplam : 941 m² yer  
kamula t r lm t r.) 

(31 ki iye) 
60.630,00 YTL. 

ödeme yap lm t r.   

Tapu da t m

   

(284 adet) 
82.464,60-YTL. 

Tapu da t m

   

(251 adet) 
20.743,68.-YTL. 

potek ve uyuland rma 
giderlerine kat l m borcu  

(102 adet) 
80.931,67-YTL. 

potek ve uyuland rma 
giderlerine kat l m borcu  

(95 adet) 
76.046,36-YTL. 

Kay t suret ve pafta 
harçlar

  

(49 adet) 
698,00-YTL.  

Kay t suret ve pafta 
harçlar

   

(68 adet) 
611,00-YTL.  
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Mali Hizmetler Müd. ne  
gönderilen encümen 

kararlar

   
(448 adet) 

3.376.202,85-YTL.  
Mali Hizmetler Müd. ne  
gönderilen encümen 
kararlar

 
(390 adet) 

6.842.913,88.-YTL  

Müstakil parsel sat lar

     
48 ki i Tapuya 

gönderilmi olup, 
483.208,00-

YTL+KDV tahsil 
ettirilmi tir. 

16.871,00.-YTL. 
geçici teminat iade 

edilmi tir. 

Müstakil parsel sat lar

      
52 ki i Tapuya 

gönderilmi olup, 
634.309,58-

YTL.+KDV tahsil 
ettirilmi tir. 

27.635,62-YTL. 
geçici teminat iadesi 

yap lm t r.  

K ymet Takdir Komisyonu 
taraf ndan fiyat tespiti 

yap lan dosyalar 

518 adet. K ymet Takdir 
Komisyonu taraf ndan 
fiyat tespiti yap lan 
dosyalar 

339 adet. 

Gelen evrak  2765  Gelen evrak  2728  

Giden evrak: 2709 Giden evrak: 3080 

Di er Kamula t rma ve 
bedele dönü türme 

34 adet olup, 
63.203,41-YTL. 

Di er Kamula t rma ve 
bedele dönü türme 

26 adet olup, 
107.680.-YTL. 

Mali Hizmetler Müd. ne 
gönderilen ödemeler 

95 adet olup, 
164.234,86-YTL. lik 

ödeme gönderilmi tir.

 

Mali Hizmetler Müd. ne 
gönderilen ödemeler 

45 adet olup, 
231.182,60.-YTL. lik 

ödeme 
gönderilmi tir. 

Numarataj efli i -Adres tespiti : 901 
adet:1.802,00-

YTL.tahsilat 
-T.tahsis, M.Parsel 
sat yer tespitleri : 

87 adet. 

Numarataj efli i -Adres tespiti : 904 
adet:2.712,00.YTL. 

tahsilat 
- T.tahsis, M.Parsel 
sat yer tespitleri 

:112 adet.  

Ayr ca tüm mahallelerde sokak ve cadde düzenlemeleri: 26 mahallede 202 cadde, 524 sokakta 
yap lm t r.  
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FEN LER MÜDÜRLÜ Ü  

Fen leri Müdürlü ünün 2007 y l ; yo un ve tempolu bir y l olarak geçmi tir. 
Asfalt, park, köprü ve menfez yap mlar , parke-bordür çal malar , yaya üst 
geçitleri, ham yol açma çal malar ve buna benzer çal malar say labilir.  

Altyap s biten cadde ve Sokaklar m za iki koldan asfaltlama çal mas 
ba lat lm ve hem kendi asfalt antiyemizden hem de d ar dan asfalt teminine 
gidilerek yol üst kaplamalar yap lm t r. Çal malar m z 2008 y l nda da devam 
edecektir, ayr ca 3 Adet park yap m na ba lanm olup Eskihisar Sak z A ac Park 
tamamlanarak hizmete aç lm , Fatma han m Park ile  Mehmet Zahit Kotku Park 
tamamlanmak üzeredir. Belediyemizin kendi ekipleri ile  9.250 m²  parke ve 6.050 
mt bordür çal mas

 

yap lm t r.  

Yakla k 42 km lik ham yol aç lm , pelitli üretim tesisimizde  33.810 m² parke, 
134.780 adet bordür ve 132.809 ton s cak asfalt üretimi gerçekle tirilmi tir. hale 
yoluyla yap lan asfalt miktar ise 44.208 ton olup toplam 177.017 ton asfalt serilerek 
83,29 km yol asfaltlanm t r.  

2008 y l nda ihalesine ç k lacak olan ve Gebze nin çehresini de i tirerek yeni 
bir kimlik kazand racak olan Tarihi Kent Meydan Projesinin ihale öncesi 
çal malar tamamlanm t r. Yine Gebze nin ihtiyac olan Terminal binas projesi 
haz rlanarak ihale a amas na gelmi tir. Bunlar n yan s ra Ahmet Demirhan park 
sosyal tesisi ikmal in aat n n ve Yeni Mezarl k yolu ile  Mezarl k binas yap lmas 
için ihale öncesi çal malar tamamlanm t r. 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  
1. Fatma Han m Park yap m projesi 
lçemiz S.Orhan Mah. lyasbey Cad. Üzerinde çerisinde iki adet kafeteryas , 

Çocuk oyun alanlar , oturma gruplar , ye il alanlar ve dinlenme mekanlar ile 
toplam 4.500 m² alan üzerinde yap lm t r. Projenin toplam sözle me bedeli 
385.000 ytl olup proje tamamlanma a amas ndad r.    
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Fatma Han m Park

     

2- Eskihisar  Sak z A ac Park yap m projesi 
lçemiz Eskihisar köyünde denize s f r iki adet çay bahçesi, Çocuk oyun alanlar , 

oturma gruplar ye il alanlar ile 6.500 m² üzerine kurulmu ve nezih bir 
dinlenme mekan olu turulmu tur. Projenin toplam Sözle me bedeli 515.000 ytl 
olup proje tamamlanarak halk m z n hizmetine sunulmu tur.  
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2. M. Zahid Kotku Park yap m projesi  

lçemiz stasyon Mah. stasyon Cad. üzerinde meydan  havas verilerek bir adet 
çay bahçesi, Çocuk oyun alan , oturma gruplar , ye il alanlar , dinlenme 
mekanlar olu turulan alan toplam 3.000 m² dir. Projenin toplam sözle me 
bedeli 368.000 YTL olup proje tamamlanmak üzeredir.  

  

3. 50 km lik yol üstyap

 

yap m i i projesi 
lçemizde altyap s biten S.Orhan, O.Y lmaz, H.Halil, Güzeller, M.Pa a ve 

A.Çe me mahallelerinde toplam 44.208 Ton asfalt serilerek 29,322 Km yol 
kaplamas yap lm t r. Fiziki gerçekle me oran %50 seviyesindedir. M.Pa a 
mah. Müteahhit taraf ndan 2.000 m² tretuvar çal mas yap lm t r 
Sözle me bedeli:9.892.242,45- YTL . 
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2007 YILINDA ASFALT YAPILAN YOLLAR  

   

MAHALLE ADI   YAPILAN ASFALT YOL 
UZUNLU U (KM)   

DÖKÜLEN 
ASFALT 
M KTARI (TON) 

 

M
Ü

T
E

A
H

H
T

   

GÜZELLER                             14.782 

 

               19.839 

  

ARAPÇE ME                               6.644 

 

               10.909 

  

OSMANYILMAZ                               2.037 

 

                 3.484 

  

MUSTAFAPA A                               4.835 

 

                 7.933 

  

HACIHAL L                                  552 

 

                    978 

  

KÖ KLÜÇE ME                                  471 

 

                 1.065 

  

TOPLAM                             29.322 

 

               44.208 

  

B
E

LE
D

Y
E

 
A

N
T

Y
E

S   

GAZ LER                             10.953 

 

               22.183 

  

NÖNÜ                             12.311 

 

               22.083 

  

MEVLANA                               8.936 

 

               18.352 

  

MUSTAFAPA A                               3.230 

 

                 6.147 

  

ADEMYAVUZ                               7.322 

 

               15.590 

  

BARI                               5.265 

 

               10.866 

  

YEN MAHALLE                               3.250 

 

                 7.540 

  

ULUS                                  795 

 

                 1.585 

  

TATLIKUYU                                    66 

 

                    251 

  

YEN KENT                                  390 

 

                    952 

  

YAVUZSEL M                               1.450 

 

                 5.204 

  

TOPLAM                             53.968 

 

              110.754 

 

GENEL TOPLAM                            83.290 

 

              154.962 
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4. Pelitli Asfalt antiyesinde asfalt n üretilmesi serme ve s k t rmas 
yap m i i 

Stabilize ile kapl muhtelif cadde ve sokaklarda toplam 132.809  ton asfalt 
üretimi yap lm olup; Üretilen asfalt n 4.369 tonluk miktar yamada, 128440 
Tonu ise serimde kullan larak 53,968 km. yol kaplamas yap lm ve bitmi tir.  
Sözle me bedeli:2.085.000- YTL .  
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1.3- Pelitli asfalt antiyesi ayl k  üretim tablosu   

AYLAR PARKE  
(m2) 

BORDÜR 
(adet) 

YA MUR  
OLU U 
(adet) 

ASFALT 
ÜRET M (kg)

 

OCAK 2007  ___ ___ ___ ____ 

UBAT 2007

  

___ ___ ___ ___ 

MART 2007  ___ ___ ___ ___ 

N SAN 2007  ___ 51784 ___ ___ 

MAYIS 2007 
  ___ 

76108 ___ 23433.90 

HAZ RAN 
2007 11847 6888  ___ 15888.75 

TEMMUZ 
2007 14073  ___  ___ 21053.40 

A USTOS 
2007 6690  ___  ___ 14788.70 

EYLÜL 2007  ___  ___  ___ 12826.70 

EK M 2007 
1200    

 

4949.50 

KASIM 2007  ___  ___  ___ 
10417.45 

ARALIK 
2007  ___  ___  ___ 29451.59 

TOPLAM 33810 134780 

 

___ 132809.99 
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5. dare mal bitüm ve m c r ile iki kat  sathi  kaplama (So uk Asfalt) 
yap m i i  

Stabilize ile kapl muhtelif cadde ve sokaklarda toplam 54.000 m² asfalt serimi 
yap larak 7,5 km yol kaplamas yap lm ve bitmi tir. 
Sözle me bedeli:87.479- YTL . 

    

6. Yol projesi haz rlanmas i i 
lçemizde altyap s biten S.Orhan, O.Y lmaz, H.Halil, Güzeller, Çay rova, 

Gaziler, M.Pa a ve A.Çe me mahallelerinde toplam 88 Km yol projesi 
haz rlanm ve bitmi tir. 
Toplam sözle me bedeli:130.700- YTL 
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7.Bina ve tesis yap m çal malar

  
A.Yavuz Mah A. ahbaz park sosyal tesisi  

 
Ula m Hizmetleri Müd. Bekçi kulübesi 

Toplam sözle me bedeli:62.071- YTL .    

8.Menfez, köprü ve yaya geçidi projeleri  
Menfez ve köprü çal malar : 

 

Korkakdere üzerine M. sinan Mah. le Y.Selim Mahallelerini birbirine ba layan 
köprü, Bahar deresi üzerinde araç ve yaya yolu geçi i bitme a amas ndad r. 

Toplam sözle me bedeli:156.949,42- YTL .   
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Yaya üst geçit çal malar : 

 
stasyon mah.Feribot yolu üzeri yaya üst geçit yap m i i bitmi tir. 

 
Bahar deresi yaya üst geçidi 

Toplam sözle me bedeli:69.416,44- YTL .  

   

1- Belediye hizmet birimlerinin çevre düzenlenmesi i i 
Yol ekipleri antiyesi, Park ve Bahçeler Müd. Ve Ula m Hizm. Müd. Çevresi 
perde duvar ve korkuluk yap larak koruma alt na al nm t r. 
Toplam sözle me bedeli:356.641,76- YTL  

2- Yol bak m-onar m, tretuvar ve bordür çal malar

  

Yol bak m-onar m çal malar

 

- Afsal yama çal mas : kendi ekibimizle 5.816 ton, müteahhit 11.842 ton 
toplam:176.58 ton asfalt yama yap lm t r. 

- Parke yama çal mas : Kendi ekibimizle 2.225 m² parke yama çal mas 
yap lm t r 
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Yol açma, stabilize serme 

reglaj ve hafriyat kald rma 
çal malar

  
Ham yol  aç lmas ve geni letme 

çal malar

 
: 41.928 mt. 

Kaba ve ince stabilize malzemenin 
serilmesi : 50.120 mt. 

Yol reglaj çal mas

 

: 76.070 mt. 

Saha düzenlenmesi ve reglaj 
çal mas : 48.354 m²  

Hafriyat ta ma çal mas :           
8.259 Kamyon 

Stabilize naklinin toplam sözle me 
bedeli: 808.976,42- YTL .       

        

Tretuvar ve bordür 
çal malar

 

- Belediyemiz kendi ekipleri ile 
9.245 m² tretuvar ve 6.041 mt 
bordür çal mas yap lm t r. 

- Müteahhit taraf ndan 1.040 m² 
tretuvar, 740 mt bordür 
çal mas yap lm t r  
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3- Baca ve vana kapaklar n  
asfalt seviyesine 
getirilmesi yap m i i 

Asfaltla kapl yollar m zda 1.387 
adet baca ve vana kapa asfalt 
kotuna getirilmi tir. 
Toplam sözle me 
bedeli:111.250,64- YTL  

4-  makinas ve araç 
kiralama hizmet al m 
çal malar

 

Müdürlü ümüzün ihtiyac olan ve 
hizmetlerin yerine getirilebilmesi 
için y l içinde gerekli olan 20 Adet  

makinas ve 6 Adet Araç 
kiralanm t r. 
Toplam sözle me bedeli: 
1.490.007,11 ytl dir. 

  

5- Perde duvar, Ta 
duvar ve korkuluk 
yap m çal malar

  

Perde duvarlar: 
7. O.Y lmaz Mah. 620  - 621 

Sokaklar 
8. M.Pa a Mah.  735, 712, 727, 

725,727/2, 734/1,738/1, 742 
Sokaklar 

9. Y.Selim Mah. Selim Pa a cad. 
10. A. Yavuz Mah. Karacao lan 

cad. ve 2329 Sokak 
11. Gaziler Mah. 1792/2,1793 ve 

1787/1 sokaklar. 
12. K.Çe me Mah. 568/1 Sokak.  

Korkuluk 
13. Y.Selim Mah. Selim Pa a cad. 
14. M.Pa a Mah.  712 Sok. 
15. A. pekçi Mah.1572, 1565/1 

Sokaklar 
16. stasyon Mah. 1478 Sok. 
17. O.Y lmaz mah. 619/2, 620 

Sokaklar    
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Ta duvarlar: 
18. K.Çe me Mah. 537/1- 537/5 

Sokaklar 
19. O.Y lmaz Mah. 619, 620/2, 

620  Sokaklar 
20. Y.Selim Mah. Selim Pa a 

Cad. 
21. Eskihisar Sak za ac Park

  

       

15-  E itim ve di er kurumlara 
yard m 
çal malar

 

- Yenimahalle ilkö retim okulu 
Tuvaletleri tamamen 
yenilendi. 

- Gebze Anadolu Lisesine 40 tonluk su 
deposu yap ld . 

- Chreysler lkö retim Okulu bahçe 
içerisi asfalt serimi 
yap ld

 

- M.Pa a lkö retim Okulu bahçe içerisi 
asfalt serimi yap ld .  

- Kroman Çelik lkö retim Okulu bahçe 
içerisi asfalt serimi 
yap ld .  

Kurumlar n araç-gereç ihtiyaçlar 
kar land .   
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-      Atatürk lkö retim Okulu 
bahçe duvarlar ve korkuluk 
yap ld .   

      
16- Üretime yönelik malzeme ve 

hizmet al m 
çal malar

  
Asfalt ve Üstyap elemanlar 
üretiminde kullan lmak üzere 
60.000 ton m c r 75.000 ton 
ta tozu al nm t r. Y l içindeki 
toplam sözle me bedelleri: 
1.371.000 ytl dir. 

 

Üstyap elemanlar üretiminde 
kullan lmak üzere 7.000 Ton 
kum al m yap lm olup 
sözle me bedeli: 223.500 ytl 
dir. 

 

n aat ekibi ve üstyap 
elemanlar üretiminde 
kullan lmak üzere 1.853 Ton 
dökme 236 ton torba çimento 
al m yap lm olup yap lan 
toplam ödeme: 323.880,30 
YTL dir. 

 

Bitüm naklinin sözle me 
bedeli:48.932,86- YTL 

 

5.058 ton bitüm 59 MC30 un 
toplam sözle me bedeli: 
2.326.460- YTL 

Üretime yönelik toplam harcama: 
4.293.773,16 YTL  

17- Di er projeler ve çal malar 

 

Tarihi Kent Meydan Projesi 
ihale haz rl klar 
tamamlanm t r.  

 

Terminal proje çal malar 
bitmi olup ihale haz rl k 
çal malar yap lmaktad r. 

  

Yeni Mezarl k binas n n 
projesi haz rlanm t r. 

 

Ahmet Demirhan Park 
sosyal tesisi ikmal 
in aat n n ihale dosyas 
haz rl klar

 

bitmi olup 
ihaleye ç k lm t r.    
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N AAT EK B TRETUVAR, YAMA VE BAKIM ONARIM TABLOSU  

MAHALLE ADI   TRETUVAR ÇALI MASI  

A. PEKÇ MAH. Ethempa a camii civar ,  
A.YAVUZ MAH. A.Yavuz lkö retim okulu yan ve bahçesi , 
GÜZELLER MAH. Stadyum içi,  
GAZ LER MAH. Su deposu alt nda 
M.PA A MAH. Gebze Lisesi önü,  
S.ORHAN MAH. 1131/1 -1117-1117/1-1126-1130-1130/2/3/4-1135-1136-

1138-1141/1142/2  sokak, 
T.KUYU MAH. 1312/4 sokak, 
Y.SEL M MAH. Yüksek okul yan , Mezarl k yolu güzergah , 
STASYON MAH. 1403 sokak, 
NÖNÜ MAH. 1942-1946-1948/1-1949-1951-1954-1962-1964 sokak, 

MEVLANA MAH. Yol ekipleri servisinin yan nda, 

 

Toplam Parke  7020 m²    

 

Toplam Bordür  5237 mt 

 

MAHALLE ADI  PARKE YAMA ÇALI MASI  

A.ÇE ME MAH. 1024 sokak,  
A. PEKÇ MAH. Ertu rul gazi Cad. Eskihisar  Cad. Aynal Karakol yan ,1559-

1560/2-1563-1564-1565-1566-1567-1569/1/2/3-1572/3  sk. 
A.YAVUZ MAH. lkö retim okulu yan ,Yavuz Cad. cirit alan , 
B.BA I MAH. Muhtelif sokaklar , 
GÜZELLER MAH. Trafik E itim Müdürlü ünde,   
GAZ LER MAH. Kadira a Camii yan , Mezarl klar Müd. ehitlik Mezarl nda, 

H.HAL L MAH. smetpa a Cad. Adliye cad. Hükümet Cad.(Eski çar ) 1210-
1215-1218-1219  sk. 

K.ÇE ME MAH. Diler Demir lkö retim Okulu önü,    
M.S NAN MAH. Nenehatun Cad. 046-049 sokak, 
M.PA A MAH. Y lmaz Argon Cad.ve muhtelif cad. Atatürk lkö retim Okulu 

bahçesinde, 734 sokak, 
O.YILMAZ MAH. O.Y lmaz Mah. SSK Hastanesi görüntüleme merkezi 

giri inde, 
Evlendirme memurlu u yan , 637-639 sokak, 

S.ORHAN MAH. 1112-1123-1117-1120-1127-1128-1129 sokak, 
ULUS MAH. muhtelif sokaklar, 
Y.SEL M MAH. Selimpa a Caddesi, 
STASYON MAH. 1403-1417-1418-1419-1420-1420/1-1440-1442-1444-1445-

1447/1-1448- 1449-1450-1451 sokak,   
MEVLANA MAH. M.Aksoy Cad. 869/2  sokak, 
Toplam Parke  2225 m² 
Toplam Bordür 804  mt 

GENEL TOPLAM 
PARKE 

9245 m²  

GENEL TOPLAM 
BORDÜR 

6041 mt. 
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BAKIM ONARIM ÇALI MASI  

MAHALLE  BAKIM  ONARIM  ÇALI MASI  

A. PEKÇ MAH. M.Zahit Kotku Park nda demir kap lar n sökülmesi 
çal mas ve muhtarl k binas n  y k m çal mas 
yap lm t r.   

A.YAVUZ MAH. A.Yavuz lkö retim Okulu üst yolunda pis su kanal için büz 

 

çal mas yap lm t r. 
Alaattin  ahbaz Park nda prefabrik temeli dolgu 
s k t r lmas çal mas yap lm t r.     
Telekom hat ve cirit alan nda wc ve bayrak direkleri  
düzenleme çal mas yap lm t r. 

BARI MAH. 1851-1855-1859 sk ve muhtelif  sokaklarda rogarlar n 
bak m onar m çal mas yap lm t r. 
Parsel bacalar tamirat çal mas yap lm t r.   

ÇAYIROVA MAH. Muhtarl k binas nda bak m onar m çal mas  yap lm t r. 
Hünkar çay r güre alan nda bayrak direkleri dikilmesi 
çal mas yap lm t r.  

GÜZELLER MAH. Trafik E itim Müdürlü ünde bak m onar m çal mas 
yap lm t r.  
903 sokak ta yol atlamas çal mas yap lm t r. 

GAZ LER MAH. Park Bahçeler Müdürlü ü çat s nda bak m onar m 
çal mas yap lm t r. 
Makine kmal Müd.tel örgü sökme çal mas yap lm t r. 
Mezarl klar Müd. ehitlikler Mezarl nda yol düzenleme 
çal mas yap lm t r. 
Muhtelif sokaklarda rogar temizli i ve telekom hat 
tamiratlar yla ilgili onar m çal mas yap lm t r. 
Makine kmal Müdürlü ü önünde data kablosu kaz s için 
asfalt kesme çal mas yap lm t r.  

H.HAL L MAH. Yaz leri Müdürlü ü ar iv binas nda wc yap lmas 
çal mas yap lm t r. 
Adliye binas wc sinde 25 m² kalebodur çal mas 
yap lm t r.  
Belediye hizmet binas su deposunda bak m onar m 
çal mas yap lm t r. 

M.PA A MAH. 712 sokak ve  muhtelif sokaklarda   telekom hat 
tamiratlar yla ilgili onar m çal mas yap lm t r.  

O.YILMAZ MAH. Evlendirme Memurlu unda  bak m onar m çal mas 
yap lm t r 
620/2 sokak ta ya mur zgaras çal mas yap lm t r. 
606 sokak ta malzeme serme çal mas yap lm t r. 

 

S.ORHAN MAH.  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda  bak m 
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onar m çal mas yap lm t r. 
1109-1110-1111-11171126-1127-1129-1131-1137-1139-
1140 sokak ta  Bordür arkalar nda dolgu çal mas 
yap lm t r.  

YEN MAH. 

Gaziler Cad nönü Mah. muhtelif sokaklarda telekom hat 
tamiratlar yla ilgili çal ma yap lm t r. 
Polis Karakolu çevresinde bak m onar m çal mas 
yap lm t r. 
Çay rova lkö retim Okulu giri inde merdiven yap lmas 
çal mas yap lm t r.   

   

NÖNÜ MAH.  

Yol atlamas çal mas yap lm t r. 
Muhtelif sokaklarda rogar temizli i ve  telekom hat 
tamiratlar yla ilgili onar m çal mas yap lm t r.  
Orman letme Müdürlü ü  pist alan nda çal ma 
yap lm t r 
Yol atlamas çal mas yap lm t r 

MEVLANA MAH. 

Hayvan pazar yerinde çal ma yap lm t r. 
Hayvan pazar yeri kesim yerinde kanalizasyon 
dö enmesi, elektrik dire i dikimi ve ap  çal mas 
yap lm t r. 
Yol ekipler arkas nda kanalizasyon dö enmesi çal mas 
yap lm t r.  

K RAZPINAR MAH. 

Hayvan pazar ndaki logarlar n temizli i yap lm t r. 
Hayvan pazar alan nda  wc çal mas yap lm t r.  

ESK H SAR KÖYÜ 

Eskihisar sahil yolu bariyerlerinin çak lmas çal mas 
yap lm t r 
Feribot yolu tünelinde rogar tamirat çal mas yap lm t r.  

PEL TL KÖYÜ 
Yeni Mezarl kta parke yol tamirat çal mas

 

yap lm t r.  

 

Tüm mahallelerde seçim sand klar da t lmas ve toplan lmas çal mas yap lm t r.  
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1.5-Elektrik  ekip efli i 

Belediye hizmet binas nda elektrik, bilgisayar, telefon ve ayd nlatma için bak m 

onar m çal malar yap lm t r. 

Ar zal telsizlerin bak m onar m çal mas yap lm t r. 

Y l içerisinde yap lan kültürel etkinlikler için ses cihaz kurulmu tur. 

Kurbanl k kesim  yerlerinin enerji hatlar iptal edilmi tir. 

Ula m Hizmetleri Müd. ar zalanan telefon hatlar onar lm t r . 

Ula m Hizmetleri Müd. ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Yeni Mah. diki kursu ve kuaförlük için enerji hatt çekilmi tir. 

E itim Kültür Müd. enerji hatt çal mas yap lm t r. 

O.Y lmaz mah. yol çal mas nda kopart lan yer alt kablosu onar lm t r. 

Temizlik leri Müd. ar ivinde ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Sümeyye Hatun Hastanesine nüfus say m için bilgisayarlara enerji hatt çekilmi tir. 

Sat n Alma Müdürlü ü ve Özel Kalem Müd. giri ine bilgisayarlar için a kablosu çekilmi tir. 

Otobüs duraklar nda ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Alaaddin ahbaz Park na polis karakolu kurulaca ndan dolay elektrik direkleri sökülmü tür. 

Sa l k lerinin d ünite otobüsünün elektrik ar zas giderilmi tir. 

M.Sinan Mah. Halk Meclisi toplant s na ses cihaz kurulmu tur. 

Kaçak yap lar n elektrikleri kesilmi tir. 

Büyük ehir Belediyesi Park ve Bahçeler ofisine klima ba lant s yap lm t r. 

Park ve Bahçeler Müd. bak m onar m çal mas yap lm t r. 

Planlama Müd. ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Temizlik leri Müd. kuyu suyu alabilmesi için elektrik ba lant s yap lm t r. 

Ula m Hizmetleri Müd.  kopan orta gerilim hatt onar lm t r. 

Çay rova Mah. diki nak kursundaki elektrik ar zas giderilmi tir. 

H.Halil Mah. el sanatlar sat merkezinde meydana gelen elektrik ar zas giderilmi tir. 

Sepetli araç di er resmi kurum ve kurulu lara ihtiyaçlar için görevlendirilmi tir. 

Ula m Hizmetleri Müd. Park Bahçeler Müd.ar ivinin oldu u bölgelere yer alt z rhl enerji kablosu 
çekilmesi çal malar yap lm t r. 

Ula m Hizmetleri Müd. Ve yol ekibi alan nda ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

stasyon Mah.1471 sokak ve civar nda  bulunan gecekondular n elektrik enerjileri ebekeden 
kesilmi tir. 

Gaziler Da ndaki mesire alan ndaki tesisin ar zalanan elektrik lambalar onar lm t r. 

A.Yavuz Mah. Alaaddin ahbaz Park , Tanyeri sitesi Park , A. pekçi Mah. Ak emsettin Park nda 
ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Ula m Hizmetleri Müd. Park Bahçeler Müd. ar ivinin oldu u bölgelere yer alt z rhl enerji kablosu 
çekilmesi ve kart basma makinesi, telefon hatlar ile ilgili  çal mas devam etmektedir. 

Sümeyye Hatun hastanesinde seçim i leri kurulu çal ma yapaca ndan dolay bilgisayar ve enerji 
kablolar nda düzenlemeler yap lm t r. 

Güzeller Mah. 903 sokak ta kopart lan yer alt kablosu onar lm t r. 
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Eskihisar Kalesinde düzenlenen toplu nikah töreni için elektrik bak m onar m çal mas yap lm t r. 

Yenikent Mah.Muhtarl k binas için enerji hatt çal mas yap lm t r. 

stasyon Mah. 1459 sokak ta bulunan park n direkleri projektör tak larak ayd nlatmas yap lm t r. 

M.Pa a Camii içindeki külliyede Belediyemize ba l dershanelerin ayd nlatmalar güçlendirilmi tir. 

lçe Sa l k Müdürlü ünün yeni ta naca binada elektrik tesisat çal mas yap lm t r. 

Eskihisar köyünde  yap lan parke çal mas dolay s yla yol ortas nda kalan havai hat  kabolar yer 
alt na  al nm t r. 

Sünnet öleni program için  gerekli jeneratör ve ses cihaz düzenekleri kurulmu tur. 

B.Ba Mah. stasyon Mah. Çay rova Mah. Mutlukent Mah. A.Çe me Mah. Gaziler Mah. H.Halil 
Mah. diki kurslar diploma töreni, Cirit enlikleri, Toplu konut anahtar teslim töreni ve Pazarc 
Esnaf e itim semineri için  ses cihaz kurulmu tur. 

M.Sinan Mah. yeni aç lacak olan E itim Kültür Müdürlü üne ait spor salonuna elektrikli ofben 
ba lant s yap lm t r. 

Eskihisar Köyünde  yeni yap lan park çal malar nda çekilen hatlar n kesit ve kalite kontrolleri 
yap lm t r. 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ünde bak m, onar m ve ayd nlatma çal mas yap lm t r.  

Temizlik leri Müdürlü ü deposunda ayd nlatma çal mas yap lm t r.  

Kentin çe itli noktalar nda kopar lan yer alt kablolar onar lm t r. 

M. Pa a camiinde ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

K.Çe me Mah. park nda ayd nlatma çal mas yap lm t r.  

Kullan lmayan telsizlerin kayd n n silinmesi için gerekli yaz malar yap lm t r. 

   Kapal Spor Salonu tribünlerin alt nda  bulunan odalar belediyemiz kurslar için   

  düzenlendi inden ayd nlatma ve enerji tesisat eksiklikleri giderilerek   

  koridorlarda ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

  stasyon mah. otobüs duraklar n n bulundu u meydanda ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

  Kirazp nar Mah. kurban kesim yerine elektrik ba lant s yap lm t r. 

  Destek Hizmetleri Müd. ve Beyaz masa servisine a ba lant s yap lm t r.  

  Gelirler müdürlü ü önünde ayd nlatma çal mas yap lm t r. 

Kirazp nar Mah. Ta ocaklar n n yan nda ve Beylik Ba Mah. Kurbanl k sat yerlerinde elektrik 
ba lant s ve ayd nlat lma çal mas yap lm olup,kesim yerleri  içinde vinç ve kumandalar için  
elektrik ba lant s yap lm olup kesimden sonra elektrik ba lant lar sökülmü tür. 

  Gaziler Mah. B.Ba Mahallelerinde y k m yap lacak olan kaçak yap lar n elektrik    

kesintisi çal mas yap lm t r. 

E itim Kültür Müdürlü ü kurslar nda bak m onar m çal mas yap lm t r.   
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2. Performans Sonuçlar Tablosu  

MEVCUT
/ YEN

 
PERFORMANS 
GÖSTERGES

 
VER 
KAYNA I 

VER  
TEY D 

KAYNA
I 

2007 
HEDEF

 
2007 SONU 
T BAR LE 

GERÇEKLE
EN 

PERFORMANS 
DE ERLEND RME

S

 
2008 

HEDEF

 
Mevcut 

Üretim 
çal malar

 
Asfalt (Ton) lgili eflik Raporlar       100.000 

Mevcut Parke (m²) lgili eflik Raporlar 40.000 33.810

 

çilik hizmetinin 
bitmesi 

40.000

 

Yeni Bordür (mt) lgili eflik Raporlar    

   

40.000

 

Yeni Tretuvar 
çal mas  

parke (m²) lgili eflik Raporlar    

   

10.000

 

Yeni Bordür (mt) lgili eflik Raporlar    

   

5.000

 

Yeni Yama    
çal mas

 

parke (m²) lgili eflik Raporlar    

   

8.000

 

Yeni Bordür (mt) lgili eflik Raporlar    

   

2500

 

Yeni Asfalt 
çal mas  

Serimi 
(Ton) lgili eflik Raporlar 70.000 132.809,99

 

2007 Hedefinin 
üzerinde 
gerçekle mi tir. 

150.000

 

Yeni Yama (Ton)

 

lgili eflik Raporlar    

   

20.000

 

Mevcut 

Yol 
Çal malar

 

Regilaj (mt) lgili eflik Raporlar 40.000 76.070

 

2007 Hedefinin 
üzerinde 
gerçekle mi tir. 

70.000

 

Yeni 
Stabilize 
(mt) lgili eflik Raporlar    

   

50.000

 

Mevcut Hamyol (mt)

 

lgili eflik Raporlar 10.000 41.928

 

2007 Hedefinin 
üzerinde 
gerçekle mi tir. 

25.000

 

Yeni Regilaj (mt) lgili eflik Raporlar    

   

40.000

 

Yeni Hafriyat 
(Kamyon) 

lgili eflik Raporlar    

   

10.000

 

Mevcut Aykome (adet) Toplant

 

Toplant

 

12 12

 

Sapma yoktur 12

 

Mevcut Birim içi de erlendirme 
toplant s (adet) Toplant

 

Toplant

 

12 12

 

Sapma yoktur 12

 

Mevcut 
Beyaz masaya dönü 
süresi (gün) Dilekçe  Yaz l

 

2 2 Sapma yoktur 2

 

Mevcut Vatanda Memnuniyeti 
(%) 

Sözlü,Yaz
l

 

Sözlü, 
7000%

   

Ölçüm 
yap lmam t r. 80%

 

Yaz l

 

Mevcut  Bitirme Belgesi (Gün)  Yaz l

 

Yaz l

 

4

 

4

 

Sapma yoktur 4

 

Mevcut Tran e ruhsat (Gün)  Yaz l

 

Yaz l

 

1

 

1

 

Sapma yoktur 1

 

Mevcut 
Tran e ruhsat ve yol 
bozma geliri (%) Yaz l

 

Yaz l

 

20%

 

25%

 

Sapma yoktur -70%

 

Mevcut ç mü teri Memnuniyeti 
(%) Sözlü Sözlü 75%

   

Ölçüm 
yap lmam t r. 75%

 

Mevcut Birim içi Yönetim 
de erlendirmesi (%) Toplant

 

Toplant

 

80%

   

Ölçüm 
yap lmam t r. 80%

 

Mevcut Birim içi motivasyon (%) Toplant

 

Toplant

 

70%

   

Ölçüm 
yap lmam t r. 

70%

 

Mevcut E itim (saat) Toplant

 

Toplant

 

8

 

0 dari sebepler 10 saat

 

Mevcut Süreç yile tirme (adet) Yaz l

 

Yaz l

 

1

 

1

 

Sapma yoktur 1

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

Geçmi y llar de erleri ile  mevcut durum sonuçlar n n k yaslamas geçmi y l n 
performans program ve dolay s yla de eri olmad ndan yap lamam t r. 
ç ve d denetim organlar nca yürütülen herhangi bir performans denetimi olmam t r. 
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MAR VE EH RC L K  MÜDÜRLÜ Ü   

3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; 
plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla 
düzenlenmi tir. Belediye ve mücavir alan s n rlar içinde ve d nda kalan yerlerde 
yap lacak planlar ile in a edilecek resmi ve özel bütün yap lar bu Kanun 
hükümlerine tabidir. Müdürlü ümüzce de bu kanun ve ilgili di er kanunlar, 
yönetmelikler do rultusunda uygulamalar yap lmaktad r.  

mar ve ehircilik Müdürlü ü olarak haz rlam oldu umuz Stratejik 
plan m zdaki hedefler do rultusunda Müdürlü ümüz sorumlulu unda olan i lerin 
süratli, do ru, verimli ve vatanda memnuniyeti göz önünde bulundurulacak 
biçimde sonuçland r lmas için gerekli çal malar yap lm t r. Gebze de ya am 
kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak olan 
hedefimiz do rultusunda, mevcut kaynaklar n verimli kullan lmas n ve kaliteli 
hizmet sunulmas n amaçlamaktay z. Gebze nin ya anabilir ve huzurlu olabilmesi 
için, çal anlar n hizmet içi e itim yoluyla ki isel ve mesleki becerilerini geli tirip, 
kalite art n sa layarak, sistemli ve sürekli bir çal ma sürecini özveri ile 
gerçekle tirmeye devam ediyoruz. nan yoruz ki bundan sonra da daha çok özveri 
ve çaba göstererek en iyi ekilde çal malar m za devam edece iz. 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri    
Önemli projelerimizden biri olarak Belediyemizce, Gebze  Tarihi Kent  

Merkezi Kentsel  Tasar m  Fikir Proje Yar mas , 4734 say l Kamu hale  
Kanunun 23. Maddesine göre ilan edilen Serbest, Ulusal, Tek Kademeli Fikir 
Proje Yar mas 2006 y l nda yap lm t r.  

Söz konusu  yar ma sonucu ilan; Mimarl k, Peyzaj Mimarl , Mühendislik, 
Kentsel Tasar m Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yar malar Yönetmeli inin 33. maddesine göre Yerel Bas nda yay nlanm t r.    

Gebze  Tarihi Kent  Merkezi Kentsel  Tasar m  Fikir Projesi uygulama 
projeleri sonuçlan p projeler 2007 tarihi itibari ile onaylanm olup, bu do rultuda  
ruhsat verilmi tir.     
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-  Eskihisar sahilinde kamu arazileri üzerinde yap lan gecekondular y k larak 
kald r lm t r.  

  

- Stadyumun etraf nda yap lan i galler kald r lm t r. 

- Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi güzergah nda kamu arazilerine 
yap lan i galler kald r lm t r. 

- Bar Mahallesi, tünel üstü mevkiinde kamu arazileri üzerine yap lan 
yakla k 30 adet gecekondu y k larak kald r lm t r.    
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- Çay rova Mahallesi, G22b18d2d - G22b18d2c - G22b18d3a - G22b18d3b                                

      paftalar, 5727 ada, 6 nolu parsel için, imar plan na esas zemin etüdü 
yapt r lm t r. 

- Sultanorhan Mahallesi, otoban n kuzeyinde (Kirazp nar, kümeevler 
mevkii) imar planlar na yap lan ilave alanlar için zemin etüdü yapt r lm t r. 

- Mülkiyeti Belediyeye ait olan 18c1d  pafta, 3713 ada, 12 nolu parselde 
yap lacak genel hizmet binas (GESMEK kurslar v.s.) ile ilgili projeler 
haz rlanarak ruhsat verilmi tir. 
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MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü D ER FAAL YETLER

 
YILLAR 2006 2007 

Kurumlardan Gelen Yaz lar 1930 2218 

Dilekçe le Ba vuru 7945 8004 

Zemin Etüt Onay

 
469 412 

Proje Kontrolü 2606 3758 

Yap lar n Seviye Tespiti 1272 1342 

Hakedi Kontrolü ve Onay  785 929 

Yap Ruhsat

 

697 784 

Ruhsat Yenilemesi çin Arazide Kontrol 305 222 

Yap Kullanma zni ( skan) Kontrolü 346 381 

Yap Kullanma zin ( skan) Belgesi 176 154 

Asansör Ruhsat

 

41 55 

Yap Kontrol Ekibi Denetlemeleri 2146 3142 
775 Say l mar Kanununun 18. Maddesi 
Gere i Yap lan Y k mlar 43 50 
3194 Say l mar Kanununun 32. Maddesi 
Gere i Düzenlenen Zab t Say s

 

358 1193 
3194 Say l mar Kanununun 32. Maddesi 
Gere i Y k m Karar Uygulanan Yap lar 6 43 
Mühür Fekki Edilerek Çal an n aata 
Mühür Fekki Düzenlendi 10 58 
5237 Say l TCK nun 184. Maddesi Gere i 
Hukuk lerine Sevk Edilen Dosyalar 242 1030 
Kaçak Yap lar çin Encümence 
Uygulanan Para Cezas Tutar (YTL) 1.495.000 YTL

 

5.584.000 
YTL 

Kaçak Yap lar çin Tahsil Edilen Ceza 
Tutar (YTL) 163.470 YTL 511.659 YTL 
mar ve ehircilik Müd. Toplam Harç ve 

Ücretler  3.721.000 YTL

 

5.175.000 
YTL 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu    

PERFORMANS GÖSTERGELER HEDEFLER N PERYOD K DA ILIMLARI VE DE ERLEND R LMES

  
PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI HEDEF

 
31 ARALIK 

SONU T BAR 
LE 

GERÇEKLE EN 

SAPMA 
VARSA 
ORANI 

DURUM 

1 Proje Onay ve Ruhsat (Eksiksiz 
Dosya) 5 Gün 5 Gün %100 Y

 

2 Yap Kullanma zin Belgesi (Eksiksiz 
Dosya) 5 Gün 5 Gün %100 Y

 

3 Süreç yile tirme (Proje Onay Süreci) 

 

% 10 % 10 %100 Y

 

4 Proje Sureti Verilmesi 1 Gün Yar m Gün %150 HEDEF 
ÜSTÜ 

5 Zemin Durum Belgesi 2 saat 2 saat %100 Y

 

6 Hak Edi Onay (Eksiksiz) 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

7  Bitirme Belgesi  2 Gün 2 Gün %100 Y

 

8 mara Ayk r Yap ikayeti Kontrolü % 100 % 100 %100 Y

 

9 mara Ayk r Yap çin Encümene 
Sevk % 100 % 100 %100 Y

 

10 mar Harç Gelir Art

 

% 5 % 39 %100 HEDEF 
ÜSTÜ 

11 Ruhsat Yenileme (Eksiksiz Dosya) 5 Gün 5 Gün %100 Y

 

12 Kot Verilmesi 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

13 Muayene Raporu Verilmesi 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

14 Zemin Etüt (Eksiksiz) 2  Gün 2  Gün %100 Y

 

15 Kat rtifak veya Mülkiyeti için Proje 
Onay

 

2 Gün 1 Gün %200 HEDEF 
ÜSTÜ 

16 Avan Proje Onay

 

3 Gün 3 Gün %100 Y

 

17 Yap Denetim Firmalar ile lgili 
Yaz malar 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

18 Hizmet çi E itim 8 saat/ki i 6 saat/ki i %75 HEDEF 
ALTINDA

 

19 Birim çi Yönetim De erleme %85 %85 %100 Y

 

20 Birimde Çal anlar n  Memnuniyeti %75 %75 %100 Y

 

21 Di er Birimlerin Memnuniyeti %75 %75 %100 Y

 

22 K yaslama 2 Belediye 2 Belediye %100 Y

 

23 Vatanda Memnuniyeti %70 %70 %100 Y

 

24 Birim çi Toplant

 

20 adet 20 adet %100 Y
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

Yukar da performans tablosunda bilgilerin de erlendirilmesi neticesinde; 
Proje sureti verilmesi 1 günden yar m güne, Kat irtifak projeleri 1 günden yar m 
güne indirilmi , imar harç ve gelir art %5 olarak hedeflenmi ken %39 oran nda 
gerçekle tirilmi olup ba ar l olunmu tur.  Hizmet içi e itim 8 saat/ki i olarak 
hedeflenmi , ancak 6 saat/ki i olarak gerçekle tirilmi olup, di er maddelerde ise 
önerilenlerin d nda de i iklik kaydedilmemi tir. 

Ruhsat ve skan bölümümüzde elemanlar n verimlili inin art r lmas amac 
ile vatanda ile görü me ve bilgi al veri i için düzenleme yap lm olup, sadece  
ö leden sonra görü meler yap lmaktad r. Bu durum raportörlerin 
konsantrasyonunu ve verimlili ini art rm t r.  

Ruhsat müracaatlar ndan önce avan proje ile müracaat edilmesi büyük 
ölçüde sa lanm olup, bu uygulama ile i lerin daha seri ve verimli hale getirilmesi 
sa lanm t r.  

Ruhsatlar daha önce 5 imza ile onaylan rken, yeni uygulamada mevzuata 
uygun olarak 3 imza ile verilmektedir. Böylece zaman tasarrufu sa lanm t r.                             
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LETME VE T RAKLER  MÜDÜRLÜ Ü     

Gebze Belediyesi s n rlar içerisindeki belde sakinlerini ilgilendiren Belediye ve 
ktisadi konularla, kanunlarda belirlenen görevlerimiz ve stratejik plan çerçevesinde 

Belediye ye yetki veren ve uygulanacak Kanun, Kararname, talimatname, Belediye 
Meclisi ve Encümen Kararlar n tatbik etmek, Belde halk n n bu mevzuatlar 
çerçevesinde ktisadi refah n gözeten plan ve programlar haz rlamak, Belediyenin 
ihtiyac olan kiralama ve Belediye ta n r mülklerin sat ve kiralanmas , ta nmaz 
mülklerin kiralanmas n yapmakt r.   

Hedefimiz Belediyemizin ve Gebze nin gelirlerini ve ihtiyaçlar n en uygun ve 
effaf ekilde art rmak ve Halk m z n ihtiyaçlar n n temininde yard mc olmak. 
Kenti ya ayan ve ya atan Belediye

 

vizyonunda belirledi imiz hedeflere 
ula abilmemiz için personelimizi de e iterek ve daha çok çal arak Belediyemize 
ve Halk m za sistemli ve sürekli çal maya devam edece iz.    

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri   

 

2007 y l içerisinde ihale usulü ile toplam 1 adet cenaze arac , 4 adet hurda 
ve 1 adet ekonomik ömrü tükenmi araç, 50 ton hurda demir, 5 ton hurda 
alüminyum ve 10 ton hurda araç lasti i sat ld . 

 

Her y l geleneksel olarak Kurban Bayram nda kurbanl k hayvanlar n sat 
için, Belediyemizin Encümen Karar na istinaden Çay rova Mahallesi Yavuz 
Caddesi biti i i, Belediye antiyesi arkas (Beylikda ) ve Gebze Ta 
ocaklar nda bulunan kurbanl k alanlar n çizimi, numaraland r lmas , kura 
çekimi ve düzenli sat lar n n yap lmas art ile  protokol çerçevesinde  
430 adet Kurban sat yeri Gebze Spor Kulübüne tahsis edildi. 

 

galiye süreleri biten 27 adet taksi duraklar n n, 1 adet Akçansa A. nin ve 
1 adet Set Beton A. nin süreleri Encümen Karar ile uzat larak 
sözle meleri imzaland ve tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .  

 

Yer kiralama talebinde bulunan 17 kurum, 15 ah s ve 11 firman n 
dilekçelerine istinaden, Müdürlü ümüze bilgi verilmesi hususunda mar 
durumu hakk nda ehircilik ve mar Müdürlü üne, mülkiyeti içinde Emlak 
stimlak Müdürlü üne ve kendilerine gereken tüm yaz malar 

tamamlanarak cevap yaz ld . 

 

Adakl k hayvan sat yapan kirac lar m z n kira süreleri Encümen Karar ile 
uzat larak sözle meleri haz rland ve tahakkuk ve tahsilat için Mali 
Hizmetler Müdürlü üne yaz ld .  

 

31/12/2007 tarihinde kira süreleri biten Hurdac lar Sitesinde bulunan tüm 
hurdac lar n tahliye yaz lar ve geriye dönük kira borçlar n n ödenmesi için 
yaz yaz ld .    

 

Belediyemize ait Adem Yavuz Mahallesi, Yavuz Caddesi biti i inde bulunan 
ehit Alaattin ahpaz Park n n bir bölümü ve kapal alan n, elektrik, su ve 

s nma giderleri kurumlar na ait olmak üzere Gebze Polis Gücü Spor Kulübü 
Derne ine 2 y l süre ile tahsis edildi. 
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Mülkiyeti Belediyemize ait Sultan Orhan Mah. G 22b19c3c pafta 640 ada, 164 
nolu alan n sözle mesi fesh edilerek tahakkuk ve tahsilat n n düzenlenmesi 
için Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz ld .   

 
Eskihisar Otopark n n dördüncü y l na ait kira ücreti Encümence belirlenerek 
tahakkuk ve tahsilat n n yap lmas için, Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz ld .  

 
Yeni Mah. Fatih Cad. üzerinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait park n 
kira süresi Encümence uzat larak, tahakkuk ve tahsilat n n yap lmas için, 
Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz ld .  

 

Yap i let devret modeli ile ihalesi yap lan Kent Mobilyalar (Otobüs dura , 
Citl Light Poster, Bilboart, Megalight ve Megaboard 

 

Reklam kulesi vb.) 
süresi içinde montaj n tamamlayamad klar ndan süre uzat m talebi 
Encümene yaz ld ve 6 ay süre ile uzat ld .  

 

Belediyemize ait Gölcüönü otopark kap s üzerinde bulunan reklam 
tabelas yerinin kira süresi, Belediyemiz Encümenince uzat larak protokol 
imzaland , tahakkuk ve tahsilat n n yap lmas için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne gönderildi.  

 

Belediyemize ait Gölcüönü otopark n n ihalesi yap larak kiraya verildi, 
sözle meleri haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .   

Gölcüönü Otopark

    

Belediyemize ait Org. E ref Bitlis park n n ihalesi yap larak kiraya verildi, 
sözle meleri haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .  

 

Belediyemize ait Eskihisar Sak z A ac park n n ihalesi yap larak kiraya 
verildi, sözle meleri haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .      
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Eskihisar Sak z A ac Park

      

Kira süresi uzat lan Yap Kredi Bankas ve Deniz Bank A. . (ATM) para 
çekme makinesi yerlerinin sözle meleri haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat 
için Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz ld . 

 

hale edilerek kiraya verilen Mülkiyeti Belediyemize ait hamam yan WC 
nin sözle meleri haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .  

 

K z lay Zeynep Kamil Kan Merkezi Müdürlü üne bila bedelle kiralam 
oldu umuz Zübeyde Han m Cad.  Çar Hamam yan nda bulunan alan n 
kira süresi bitece inden tahliye yaz s yaz ld .   

 

hale edilerek kiraya verilen Belediyemize ait S. Orhan mah. 21 pafta, 
99ada, 177 no lu parseldeki 800m2 parselin sözle mesi haz rlanarak 
tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz ld .  

 

Hac Halil  Mahallesi Çoban Mustafa Pa a Camii kar s ndaki, eski itfaiye 
binas n n bulundu u arsadan 300 m2, yer üzerinde Kent meydan in aat na 
ba lan laca ndan kirac ya tahliye yaz s yaz ld . 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait S. Orhan Mah. bulunan Kamyon Garaj ile ilgili 
gereken ek protokol imzaland , tahakkuk tahsilat n n yap lmas için, Gelirler 
Müdürlü üne yaz ld .  

 

hale edilerek kiraya verilecek olan Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle 
Fatih Caddesi 020 Sok. N0: 2 de bulunan 12m2 alan n yaz malar 
ba lam t r.  

 

Yenikent Mahalle muhtarl na kiralanan yerin ve Bem 

 

Bir 

 

Sen Gebze 
übesine tahsis edilen Zeki  DURLANIK  park n n, elektrik abonelik i lemleri 

ile ilgili Seda Gebze letme Müdürlü üne yaz ld .   
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5216 say l Büyük ehir Kanunu ile KB Belediyesine devredilen  41 D 2423 
plakal , 1994 model bedfort marka et nakil arac n n Belediyemize devir 
edilmesi ile ilgili Büyük ehir Belediyesi, Mezbaha Daire Ba kanl na  yaz . 

 
Belediyemize ait Menzilhane Apt. bulunan 2 adet dairelerin aidat giderleri 
ve dairelerinin giri leri, korkuluk demir v.s yerlerin boya i leri giderlerinin 
ödenmesi için Encümen Karar al nd ve tahakkuku haz rlanarak Mali 
Hizmetler Müdürlü üne gönderildi. 

 

hale edilerek kiraya verilen Belediyemize ait Sultan Orhan (Bar ) 
Mahallesi, G22b24b-2b pafta, 4531 ada, 34 nolu alanda bulunan 750 m2 

alan üzerinde   Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir karar 
ald ndan, Encümence sözle mesi fesh edildi. Kürüm Demir San. ve D . 
Tic. A. . yat rm oldu u kira bedellerinin iadesi için olur al nd , 
tahakkuklar n iptali ve kiran n iadesi için Mali Hizmetler Müdürlü üne yaz 
yaz ld . 

 

hale edilerek kiraya verilen Arapçe eme Mahallesinde bulunan park ve 
büfenin sözle mesi haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat

 

için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld . 

 

S. Orhan Mah. bulunan ve Murat Metal ad na kiraya verilen parkta imar 
de i ikli i oldu undan  kira süresinin uzat m için, al nan Encümen 
Karar n n iptali için, Encümene yaz ld ve ihale iptal olundu. 

 

Belediyemize ait, K. Çe me Mah. bulunan K. Çe me park içi büfenin 
sözle mesinin   3. maddesi gere i, 2. y l kira bedellerinin belirlenmesi için, 
Encümene yaz ld . Bedel belirlendi inden tahakkuk tahsilat n n yap lmas 
için, Mali Hizmetler Müdürlü üne gönderildi. 

 

Gaziler Da C tipi mesire ve piknik alan zmit Orman letme 
Müdürlü ünden, Belediyemiz taraf ndan kiralanarak teslim al nd . 

 

Belediyemiz taraf ndan önümüzdeki aylarda Kent Meydan düzenlemesi 
do rultusundaki projelerin ba lamas nedeniyle, mevcut olan yerlerdeki 
müstecirlerimize yerlerinin ubat ay ba itibar ile tahliye etmeleri 
hakk nda yaz yaz ld . 

 

hale edilerek kiraya verilen Belediyemize ait nönü Mah. 1927 sokak, 31 M 
I C Pafta, 3309 Ada, 2 Parsel de bulunan 5.590 m2 alandan, 4910 m2  

alan n sözle mesi haz rlanarak tahakkuk ve tahsilat için Mali Hizmetler 
Müdürlü üne yaz ld .    

 

Belediyemize ait Fatih Tren stasyonu 

 

STFA okulu aras ndaki Çay rova 
Mah. G22b18d-3a pafta, 5729 ada, 1 nolu 12436.28m2 parselden 500 m2 

lik alan n ihale edilerek kiraya verilmesi için gerekli yaz malar yap larak 
Encümene yaz ld . 

 

Marmara Nakliyeciler Garaj Akaryak t Tur. ve n San. Tic. Ltd. ti. 
Kamyon Garaj n n 5. y la ait kira bedelinin belirlenmesi talebi Encümene 
yaz ld .   
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Birimimize ait kirac ve i galcilerimizin say lar   
74 adet kirac m z, 1 ad - SHH, 2 ad 

 

Menz Daire, 1 ad. F r n, 1 ad 

 

Çaml k Park ,  ve 29 adet i galcilerimiz olmak üzere toplam 108 adettir.    

Kirac lar.       galciler

  

Hurdac lar arsa           35 adet                              Arsa               2 adet 
Taksi dura  Arsa       27 adet 
Büfeler                           7 ad 
WC ler     2 ad 
Parklar      2 ad 
Kam. ve Min Dura

 

   3 ad 
Otoparklar     6 ad 
Arsalar               16 ad 
Arsa ( Spor Kulübü )      2 ad 
Kamyon Garaj      1 ad 
Toplam                :     103 ad  

Çaml k Park       1 ad Yap let Devret                                                                                              
Halk F r n                     1 ad-Yap let Devret 
SHH                   1 ad  -  Kapal

 

Daire                             2 ad 
Toplam                :        5 ad 
Genel Toplam     :   108 ad  
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Belediyemizin Kiralad Yerler ve Araçlar 
            

Çoban Mustafa Pa a Külliyesi 
stasyon Mah. Muhtarl

 
Marmara Uzmanlar A. den Araç  

Süresi Uzat lanlar n Say s                                     :                  55 
Sözle me Say lar                                                  :                  48 
hale ile kiraya ve galiye ye verilenlerin say lar   :                  18  

  

K RA DI I GEL RLER  

Hurda araç                                4  ad. 10.173.00.-Ytl  

                Ekonomik ömrü dolmu araç      1  ad 3.000.00.-Ytl  

   Hurda demir                            50  Ton 15.500.00.-Ytl  

      Hurda alüminyum                     5  Ton            12.750.00.-Ytl 

      Cenaze araç sat .                   1  ad                500.00.-Ytl 

                Hurda araç lasti i                   10  Ton             1.700.67.-Ytl 

Genel Top :           43.623.00.-Ytl 

  

TAHAKKUK ve TAHS LATLAR   

Toplam galc ve kirac lar m z n say l lar 103 olarak tespit edilmi olup;  
Bunlar n iktisat verileri a a ya ç kar lm t r.   

a) 2007 Y l na Ait Kira Tahakkuk Toplam    :   1.715.439.52.-YTL. 

b) 2007 Y l na ait Tahsilat     :  666.708.00.-YTL 

c) Alacaklar        :1.048.731.52.-YTL 
d) 2006 

 

2007 Gelir K yaslamas    
2006  Tahak Top          :1.641.632.28.-YTL.  
2006 Y l na Ait Tahsilat         :   495.258.82.-YTL.  
Alaca            :   996.853.46.-YTL. 

2006 Y l Tahakkuk Tahsilat oran Gelir olarak :      %30 
2007 Y l da ise bu oran                    : %39 olarak gerçekle mi tir. 

i galiye Say s ve Tahakkuk Toplam      29 Ad 16.182.00x12 Ay = 194.184.00-Ytl 
i galiye Say s ve Tahsilat    Toplam      29 Ad 16.182.00x12 Ay = 194.184.00-Ytl   

2007 Y l Tahakkuk Tahsilat oran

 

         :   %100 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu   

SIRA NO PERFORMANS KR TER  2007 YILI 
HEDEF

 
31 ARALIK SONU 

T BAR LE 
GERÇEKLE EN 

 

01  VATANDA MEMNUN YET  % 90 % 90 

 

02   
Ç MÜ TER MEMNUN YET

  

% 85  % 85 

 

03  NSAN KAYNAKLARI MOT VASYONU % 85 % 85 

 

04  
B R M Ç DE ERLEND RME 

TOPLANTISI % 5 % 5 

 

05  B R M Ç E T M 
7 SAAT / 
YILLIK 7 SAAT 

 

06 KIYASLAMA 2 2 

   

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
1 Nolu ve 06 nolu performans kriterleri aras ndaki gösterge  hedefe ula m t r, 
herhangi bir sapma yoktur.            
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü    

Metropollerde kent ya am n çekilmez k lan olgu; insanlar n adeta üstü aç k 
hapishane gibi yükselen beton y nlar aras nda s k p kalmas d r. Modern ça n 
kentlerinde insan n ci erleri s k m t r. Gözünü aç p bakaca tek yer gökyüzüdür. 
Binalar aras ndaki aç k alanlar sadece sanayi ve egzoz dumanlar n n yükseldi i 
yollard r. Günümüz insan bu anlamda zor artlarda ya amaktad r. Gelece imizin 
sahipleri çocuklar m z n sa l tehdit alt ndad r.   

Bu ç kmazdan kurtulman n tek yolu ye il alanlar n miktarlar n art rmaktan 
geçmektedir. Dünya standartlar nda ki i ba na dü en ye il alan miktar 7 m2 

civar nda iken ülkemizdeki kentlerde bu oran çok dü üktür.   
lçemizin en büyük dezavantaj mar planlar n n yap la madan sonra 

yap lm olmas d r. Bu da ye il alanlar n olu turulmas aç s ndan en büyük 
olumsuzluktur.  

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlü ü çal anlar olarak dünya 
standartlar n yakalamak için çal yoruz. Bu hususta 60 adet park 

 

mesire alan 
yaparak halk m z n hizmetine sunulmu tur. Bunlar n yan s ra ilçemizde bulunan 
Kamu Kurum ve Kurulu lar n n bahçelerinin ye illendirilmesi, ye illendirdikten 
sonra bak m n n yap lmas , cadde-sokaklarda ve a açland rma alanlar nda fidan ve 
süs bitkisi dikilmesi, vatanda lar m z n yeni yapm oldu u binalar n n iskanlar n 
al rken Kocaeli Büyük ehir Belediye Yönetmeli i gere i fidan dikmelerinin 
kontrolünü yaparak  fidan dikmeye te vik edilmesi, mevcut parklar m z n 
yenilenmesi, çal malar m z n bir k sm n olu turmaktad r.  2007 y l ndaki di er 
çal malar m z ise  proje ve faaliyet bilgileri k sm nda sunulmu tur.  

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri     

1. B.Ba Mah. 327. sokakta bulunan alanda Çocuk ve Dinlenme Park yap m 
tamamlanarak, halk m z n kullan m na sunulmu tur. 

2. Eskihisar Sak z A ac Park Alan (6000 m2), Huzur Konutlar Önü Park Alan 
(3000 m2), Sultan Orhan Mah. Park alan (650 m2) Beylik Ba Mah. Ankara 
Cad. Park Alan (12.000 m2 -  %30 u tamamlanm ) olmak üzere 4 adet yeni 
park yap lm t r. 

3. 3 Adet yeni çocuk oyun grubu kurulmu , eski oyun gruplar n n %95 i 
yenilenmi tir. Ayr ca Müdürlü ümüz taraf ndan yenilenme talebi yap lan 
Fatma Han m ve Mehmet Zahit Kotku Parklar için Fen leri Müdürlü ü 
taraf ndan da ihalesi yapt r ld . 

4. Kocaeli Büyük ehir Belediyesi mar Yönetmeli ine göre skan alacak yap 
in aat alanlar n n metrekaresine göre a aç dikimi istenmekte olup, bu konuda 
mar Müd. taraf ndan gönderilen dilekçelere istinaden kontrol 

mühendislerimizce yerinde incelemeleri yap lm ve 1658 adet fidan 
vatanda n kendi alan na, 785 adet fidan Beledimizce gösterilen ye il alanlara 
olmak üzere 2443 adet fidan dikimi sa lanm t r. 

5. ehit Serkan Özçeri Park , Huzur Bloklar Yeni Park Alan , Fatih Duman Park 
ve Mutlukent Park alanlar nda düzenleme yap larak Fitnes Spor aletleri 
konuldu. 
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6. Adem Yavuz Mahallesi ve Gaziler Mahallesindeki yeni yap lan  park 
alanlar m z n a açland r lmas ve çimlendirmesi tamamlanarak çocuk oyun 
elemanlar n n montaj yap ld . 

7. Belediye Binas çevresi, Merkez refüjler ve Gebze genelindeki 60 adet parkta; 
118.000m2 lik alan n periyodik temizli i, 2235 adet bitkinin dip çapas , 16141 
m 2 form budamas ,  51972 m 2 çim biçimi ve gübre takviyesi yap larak 
145.000 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekle tirildi.  

8. ehit Alaattin ahbaz park ndaki at l durumda bulunan 2 adet kamelya, 3 adet 
aç k oturma birimleri seraya al nd , Çocuk oyun gruplar ve hizmet binas n n 
boyalar yap ld . 15/08/2007 tarihli yüklenici dilekçesine istinaden  
Belediyemizce haz rlanan protokole göre Müdürlü ümüz kontrolünde park 
alan na çe me yapt r lm t r. 

9. Kö klüçe me Park 'nda yüksek giri e merdiven ve  giri yolu yap ld , ayr ca 
park n ön cephesindeki zarar gören çitlerin sökümü yap larak seraya al nd . 

10. Müdürlü ümüzce ihalesi yap lan i ler ; 

 

Ye il Alanlar n ve Parklar n Bak m ve Yenilenme i 

 

550 Adet Bank Al m halesi,  

 

Arazöz Kiralama i, 

 

çi Al m halesi,  

 

Çift Kabinli Araç Kiralama i,  

 

Eskihisar Otomatik Sulama Sistemi i,  

 

Huzur Konutlar Yeni Park Alan Otomatik Sulama Sistemi i,  

 

Sultan Orhan Mah. Çocuk Park Otomatik Sulama Sistemi i,  

 

Yazl k ve K l k Çiçek Al m i 

 

Beylikba Ankara Cad. Park Alan n n Ke if, Metraj ve Proje Haz rlanmas 
i, 

 

Beylikba Ankara Cad. Park Alan n n Yap m halesi i, 

 

Yunus Emre ve Ak emsettin Parklar n n Proje ihalesi i i,  

 

Eskihisar Sak z A ac Park Alan n n I kl

 

Tabela Yap m i,  

 

5000 m2 Rulo Çim Al m i,  

 

750 m3 Adapazar mili al m i halesi yap ld . 
11. Park ve Bahçeler Müd. Alan n n duvar ve çit ile çevrilmesi için ke if 

haz rlanarak onay al nd , Fen leri Müd. Taraf ndan ihalesi yap larak in aata 
ba land . 

12. Gebzespor a ait antreman sahas etraf düzenlendi. 
13. Üniversite K z Yurdundaki 400 m² 'lik bozuk alana 6 kamyon toprak ve 2 

traktör gübre nakledildi. Alanda topra n da l m ve gübre ile kar m 
yap larak tesviyesi yap ld . 

14. Dr. Sad k Ahmet Park nda bank ve kamelyalar n boya ve bak m yap ld . 
15. Beylikba Mahallesinde SU için 75 m2 prefabrik bina yapt r larak çevre 

düzenlemesi tamamland . 
16. Bak m ve temizli i ihaleye verilen parklar n kontrol te kilat olarak kontrolleri 

yap ld .  
17. Bar Mahallesi a açland rma alan na 932 adet fidan takviyesi yap larak çevre 

düzenlemesi yap ld . 
18. Balç k Köyünde düzenlenen A aç Bayram nedeni ile Orman letme efli i 

ile ortakla a çal ma program yürütülüp fidan çukurlar aç larak 160 adet 
himalaya sediri fidan dikimi yap ld . 
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19. Mimar Sinan Mah. 08 Sokakta bulunan ye il alan n düzenlemesi yap larak 
de i ik türden fidan ve süs bitkisi dikimi yap lm t r. 

20. Ahmet Demirhan Park , ehit Serkan Özçeri Park ve Huzur Bloklar Yeni 
Park alan nda 60 m2 parke ve 100 mt. bordür çal mas yap ld . 

21. Yorganc Haf z Bey Park nda revizyona gidilmesi nedeniyle  103 adet  
yaprakl ve ibreli a aç türü sökülerek 75'lik saks lara ve 1500 adet çal türü 
bitkiler sökülerek serada saks lara dikimi yap lm t r. 

22. Gaziler Da Mesire Alan ve Org. E ref Bitlis Park `n n  ( 24 saat 2 vardiya 
halinde ) bekçilik hizmeti, temizli i ve 115 adet oturma grubunun boyas 
yap ld .  

23. Kavak a açlar n n kesilmesi için Müdürlü ümüze 53 adet dilekçe verilmi tir. 
Dilekçelere istinaden 46 adet kavak a ac kökten kesilmi tir. Çe itli konularda 
Müdürlü ümüze müracaatta bulunan 130 adet dilekçe sonuçland r lm t r.  

24. Müdürlü ümüz ihtiyac olan malzemelerin yakla k maliyet ara t rmalar 
yap l p, Sat n Alma Müdürlü ünden gelen evraklar nda tahakkuklar yap larak 
Hesap leri Müdürlü üne teslim edildi. 

25. Kamu Kurum ve Kurulu lar n dilekçeleri do rultusunda a a da belirtilen 
alanlarda bahçe  düzenlemeleri yap ld .  

 

Yunus Emre .Ö.Okulu 

 

Verem Sava Dispanseri bahçesi 

 

A.Zeki Ku o lu .Ö.Okulu 

 

Kardelen Kanarya park

  

Koç .Ö.Okulu bahçesi 

 

Belediye Halk Ekmek bahçesi tanzimi yap ld . 

 

ehitlik alan n n düzenlemesi yap ld . 

 

Cezaevi Lojman ve Tutukevinde 30 adet fidan ve 215 adet çe itli çal 
guruplar diktirilerek bahçe tanzimi yap ld . 

 

Bar Mah. Be evler Sa l k Lise'sinde ve Sa l k Oca

  

Adem Yavuz lk Ö retim Okulu 

 

Tevfik Ku cuo lu, M.Alp Tiryakio lu lkö retim okulunda çevre 
düzenlemesi yap ld . 

26. Ye il alan ve parklarda yap lan çal malar yan nda; skan kar l , Kamu 
Kurum ve Kurulu lar ile Dernek, Vak f ve Camilerden gelen dilekçelere 
istinaden Müdürlü ümüz  taraf ndan kontrolleri yap larak 6890 adet  fidan, 
7175 adet muhtelif süs bitkisi ve çal gurubu  bitki dikimi yap lm ve 20 
traktör gübreli toprak ihtiyaçlar kar lanm t r. 

27. Kamu Kurum ve Kurulu lardan, Dernek ve Camilerden gelen dilekçelere 
istinaden Müdürlü ümüz imkanlar ölçüsünde toplam  352 adet bank 
teslimatlar yap ld . 

28.    çilik al m ihalesi sonucu gelen müteahhit elemanlar ndan  46 parka 32 bekçi 
ve ye il alanlara 33 i çi olarak görev taksimatlar yap ld . 

29. Ak emsettin Park nda 100 m2 çim alan yenilemesi ve çevre düzenlemesi 
yap ld

 

30. Gebze genelinde cadde ve sokaklarda bulunan a açlar n budamas yap larak 
gerekti inde SEDA a da, elektrik tellerine de en a açlar n  budanmas nda 
yard mc olundu. 

31. Fen leri Müd. nün yapm oldu u yol çal malar ndan dolay yolda kalan 
a açlar n tespiti yap larak bedeli bir rapor halinde Fen leri Müdürlü üne 
sunulmu tur; kesilmesi gerekenlerde taraf m zdan kesilmi tir.  
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32. Hünkar Çay r Güre Alan n n 450 m2 lik bölümünde çim saha temizlenerek 
tesviyesi yap ld ,  969 m2 lik alanda 300 adet çal grubunun form budamas 
tamamland . 

33. Cirit enlikleri çerçevesinde sahan n t rm klanarak haz rlanmas ve çevredeki 
yabani otlar n biçimi yap ld . 

34. Gebze genelinde ye il alanlar n ve parklar n, dört ay boyunca periyodik 
aral klarla zirai ilaçlama ve sulama çal mas yap ld .  

35. Çoban Mustafa Pa a Külliyesi Tarihi Kent Meydan n n Peyzaj Projeleri ve 
Ke if metrajlar incelenerek eksiklikler giderildi ve ihale dosyas 
haz rlanmas na yard mc olundu.  

A. SERADA 

 

Sera alan içerisinde depo amaçl kullan lmak üzere 350 m2 lik depo in aat 
yap ld . 

 

Park ve Ye il alanlar n sulama suyu ihtiyac n n kar lanmas amac yla sera 
alan içerisinde Artezyen sondaj yap larak 135 m den su ç k sa land . 
Mevcut olan havuza ba lant s yap larak depolanmas sa land ve ye il 
alanlar n sulanmas nda kullan ld . 

 

Gübre, Toprak ve mil eleme gibi rutin i lemleri yap ld . 

 

Sera alan içerisinde bitkilerin bulundu u bölümlerde toprak kaymas n 
önlemek amac ile 635 mt.lik teraslama çal mas yap ld . 

 

Bitkilerin kaplara repikaj ; 11.335 adet 

 

Çelik üretim ; 7289 adet 

 

Muhtelif türde bitkilerden çelik al m yap lm t r. 

 

ekerp nardan seraya 3000 m3 nebati toprak nakli yap ld . 

 

Çal malar m zda kullan lmak üzere 150 m3 hayvan gübresi al nd . 

 

Seradaki tüm kapl ve kaps z bitkilerin yabani ot al m yap ld . 

 

Seradaki üzüm ba nda periyodik olarak bak m yap ld . 

 

Periyodik olarak genel temizlik, fidanl kta düzenleme bak m ve sulama 
yap ld . 

B. KAYNAK ATÖLYES NDE 

 

Mevcut parklar m zdaki kap lar, çocuk oyun elemanlar ndaki k r klar, 
aksakl klar tamir ve periyodik bak m yap ld . 

 

Birimimizde kullan lan araç ve gereçlerin tamir ve bak m yap ld . 

 

Serkan Özçeri park nda kaynak i leri yap ld . 

 

Fen l. Müd. n aat Ekibi su deposu ba land . 

 

Seradaki at l durumdaki depo söküldü.100 m2 kapal alan yapmak için 
haz rl k yap ld . 

 

Yorganc Haf z bey Park nda ki kamelya, oturma gurubu ve oyun guruplar 
söküldü. 

 

Mehmet Zahit Kotku park ndan oyun gurubu ve çevre koruma tel ve direkleri 
söküldü. 

 

lçe Jandarma Komutanl na çat l kamelya tamirat yap larak montaj 
yap ld . 

 

Kale oto radyatör park n n kap s tamir edildi yerine montaj edildi. 

 

Gebze Anibal Park n n çiçeklik korkuluklar kaynat ld . 

 

Büyük ehir Park Bahçeler Müdürlü ü Gebze Bürosunda çe itli kaynak i leri 
yap ld . 
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Beylikba yeni park n sal ncaklar de i ti. 

 
stasyon Seymenler park korkuluk direkleri sökülüp seraya getirildi. 

 
ehit Metin CENG ZO LU park n n kap s yap ld yerine montaj edildi. 

 
Dr.Sad k AHMET park n n wc. kap s n n yenisi yap l p yerine tak ld .  

C. SU TES SATI DÖ ENEN VE TAM R YAPILAN ALANLARIMIZ 

 
B.Ba mah.327. sok.ta  Yeni yap lan park alan na su hatt çekildi. 

 

Seraya yeni su deposu ba lant s yap larak görünen ar zalar giderildi. 

 

Fen l. Müd. n aat Ekibi su deposu ba land , Yol Ekipleri hizmet binas , 
Yaz i leri Müdürlü ü, Temizlik leri Müdürlü ü, Mezarl klar Müdürlü ü, 
B. ehir Belediyesi Hayvan Bar na , Belediye Merkez Binas , Sümeyye 
Hatun Hastanesi, Gaziler Da Mesire Alan , Hünkar Çay r ,  Mustafa Pa a 
K z Kur-an Kursu, Sümeyya Hatun Hastane Bahçesi, Hayvan Pazar wc leri, 

ükran Kayabay Anaokulu, Yenimah. Bayer park , Kö klü Çe me park , 
Ak emsettin Park , ehit Fatih Duman Park , M.Fevzi Çakmak park , ehit 
Ömer Ergül Park , Mimar Sinan Dostluk Park , Gül Çocuk Park , Alattin Kurt 
Çocuk park , Dr. Sad k Ahmet park , ehit Ali Atik park , stasyon Yal z 
park , Yusuf sa Alptekin Park , Ahmet Demirhan Park , ehit Ömer Ergül 
Park , lhami Çelik Park , Ak emsettin park , Beylikba yeni park ve ehit 
Alaattin ahbaz park , Adem Yavuz park nda ve Sak z a ac park nda 
wc lerin su tamirat yap ld . 

 

Merkez refüjdeki Uçan Kayan n periyodik aral klarla temizli i yap larak suyu 
dolduruldu. 

 

Mevcut tüm sulama araçlar n n periyodik aral klarla  tamir ve bak mlar 
yap ld . 

 

Yorganc Haf z Bey park n n su hatt iptal edildi. 

 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ünde yeni yap lan hizmet binas n n lavoba ve 
musluklar tak ld .. 

 

A.Yavuz Mah., B.Ba Mah., Yunus Emre Park , Gaziler Mah. yeni yap lan 
park alan na ve Pelitli Köyü Yeni Mezarl kta yapt r lan çe meye ana hattan 
su ba lant s yap ld . 

 

Bilim, Yunus Emre  ve ehit Serkan Özçeri Park , Yusuf sa Alptekin Park , 
stasyon Mah. Yal z Park , stasyon Mah. ehit Metin Cengizo lu Park , bn-i 

Sina Park ,  Osman A a Park , Yenimahalle Bayer Park ,  A k Veysel Park , 
Kale Radyatör Park ,  ehit Kadir Kasa Park , Alaattin Kurt Çocuk Park , 
Kaz m Karabekir Park , Mustafa Pa a Mah. Mare al Fevzi Çakmak Park , 
Huzur konutlar nda yeni yap lan park alan nda su istasyon kapaklar montaj 
yap ld . 

 

Evlendirme Müdürlü ü hizmet binas su deposu tamirat yap ld .          
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Grafik 

 
3 : Müdürlü ümüzce Dikimi Yap lan  Bitki Çizelgesi 

2006-2007 Y llar nda Dikilen Muhtelif Bitki Miktar

6890

7175

1949

3653

2006 Fidan 2006 Çal Grubu ve Süsü Bitkisi

2007 Fidan 2007 Çal Grubu ve Süsü Bitkisi

  

Grafik 

 

4 : Müdürlü ümüzce Dikimi Yap lan  Mevsimlik Çiçek Çizelgesi   

Y llara Göre; Mevsimlik Çiçek Dikimi Miktar

2007 Y l Çiçek 
Dikimi; 145.000

2006 Y l Çiçek 
Dikimi; 115.000
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Beylikba Park

     

Adem Yavuz Çocuk Park
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Gaziler Park

   

Huzurkent Park
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2. Performans Sonuçlar Tablosu    

SIRA 
NO PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI 
HEDEF

 
ARALIK AYI T BAR 
LE GERÇEKLE EN 

1 PARK YAPIMI 3 ADET 3 ADET 

2 OYUN GRUBU VE ELEMANLARI  
BAKIM VE ONARIMI % 95 % 95 

3 PARK BAKIM-ONARIM % 80 % 80 

4 A AÇ D K M

 

5.000 ad. 7175 ad. 

5 Ç ÇEK D K M

 

60.000 ad. 145.000 ad. 

6 VATANDA MEMNUN YET

 

% 85 % 85 

7 Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

% 85 % 85 

8 NSAN KAYNAKLARI 
MOT VASYON % 80 % 80 

9 ÖZ DE ERLEND RME % 95 % 95 

10 B R M Ç E T M 2 saat/ki i 2 saat/ki i 

11 KIYASLAMA 3 adet 3 adet 

12 MESLEK FUAR GEZ S

 

3 adet 3 adet 

13 SÜREÇ- LEM AZALTMA % 10  % 10 

14 B R M Ç DE ERLEND RME 12 saat 12 saat 

15 BEYAZ MASADAN GELEN 
D LEKÇEYE CEVAP SÜRES

 

12 saat 12 saat 

16  B T RME ( D LEKÇE ) 4 gün 4 gün 

17 Ç TOPLANTI 12 adet 12 adet 

 

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

1 Nolu ve 17 nolu performans kriterleri aras ndaki göstergelerin  hedeflerine  
ula lm t r, herhangi bir sapma yoktur.    
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PLAN VE PROJE  MÜDÜRLÜ Ü    

Stratejik plan m zda belirtilmi olan hedefler do rultusunda Müdürlü ümüz 
sorumlulu unda olan i lerin süratli, do ru ve verimli bir biçimde sonuçland r lmas 
için gerekli e itim çal malar sürdürülmü tür. Müdürlü ümüze gelen resmi ve özel 
ba vurular en k sa süre içersinde de erlendirilip gerekli sonuçlara ula lmaktad r. 

Misyon, vizyon ve hedeflerimiz do rultusunda halk m za en iyi ekilde 
hizmet vermek asli görevimizdir. Müdürlük olarak bu bilinçle çal malar m z 
sürdürmekteyiz.   

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri    

- Kocaeli Büyük ehir Belediyesi nce haz rlanan 1/25000 ölçekli Naz m imar 
planlar ,  

görü bildirilmesi için Belediyemize gönderilmi tir. Müdürlü ümüzce bu planlar ve 
plan notlar titizlikle incelenerek; uygulanabilirli i, gelece e dönük öngörülenler 
irdelenmi ve bu do rultuda görü ve önerilerimiz bildirilmi tir.  

- Sultanorhan Mahallesi (Otoban n kuzeyi, Kirazp nar, Kümeevler Mevkii) 1/1000 
ölçekli uygulama imar planlar na yap lan itirazlar titizlikle incelenmi ve 
sonuçland r lm t r. 

- Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasar m Fikir Projesi için haz rlanan imar plan 
tadilatlar na yap lan itirazlar de erlendirilmi ve planlar sonuçland r lm t r.   

Plan ve Proje Müdürlü ü olarak 2007 y l A ustos ay ndan itibaren yapm 
oldu umuz di er faaliyetleri içeren çizelge a a da yer almaktad r. 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü 2007 A USTOS T BAR LE FAL YETLER

 

Faaliyet Konusu Adet 

Kurumlardan Gelen Yaz lar 697 

Dilekçe le yap lan ba vurular 857 
Çizilen mar Durumu Say s

 

879 

Verilen mar ve stikamet Hatt Tutana

 

29 

Bilgi için imar durumu 160 

mar plan tadilat dosyalar

 

62 

Al nan Harç ve Ücret Toplam

 

1,633,000 YTL 
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2. Performans Sonuçlar Tablosu      

3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi   

Yukar da performans tablosunda bilgilerin de erlendirilmesi neticesinde;  
Plan örne i talebi 1 günden yar m güne dü ürülmü tür. 500 hektarl k 1/1000 
ölçekli imar plan yap lmas hedeflenmi ancak, 1/5000 ölçekli Naz m mar 
Planlar n n Kocaeli Büyük ehir Belediyesi taraf ndan i lemleri 
tamamlanmad ndan yap lamam t r. Hizmet içi e itim 8 saat/ki i olarak 
hedeflenmi , 6 saat/ki i olarak gerçekle mi olup, di er kriterlerde de i iklik 
olmam t r. 

Genel anlamda Müdürlü ümüz ba ar l bir dönem geçirmi tir.       

P       PERFORMANS KR TER

 
KR TER 

YÜZDES

 
GERÇEKLE
ME DE ER

 
GERÇEKLE

ME ORANI DURUM 

mar Durumu 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

Plan Örne i Talebi 1 Gün Yar m Gün

 

%150 Hedef Üstü 

1/1000 Ölçekli mar Plan 
Yap lmas

 

500 Hektar - %0 Gerçekle me
di 

Kot stikamet Verilmesi 2 Gün 2 Gün %100 Y

 

Hizmet çi E itim 8 Saat/Ki i 6 Saat/Ki i

 

%75 Hedef Alt

 

Birim çi Yönetim 
De erleme % 85 % 85 %100 Y

 

Birimde Çal anlar n  
Memnuniyeti % 75 % 75 %100 Y

 

Di er Birimlerin 
Memnuniyeti % 75 % 75 %100 Y

 

K yaslama 2 Belediye 2 Belediye

 

%100 Y

 

Vatanda Memnuniyeti % 70 % 70 %100 Y

 

Birim çi Toplant

 

20 Adet 20 Adet %100 Y
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ULA IM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü  
     2007 y l içerisindeki çal malar m z , iki ana ba l k alt nda ele alman n do ru 
olaca kanaatindeyim; 
       a) Çal anlar ile olan be eri ili kiler aç s ndan 
       b) Teknik i ler aç s ndan 
      
        Bünyemizde bulunan çal anlar m za, her birinin çok de erli ve sayg n insan 
olduklar n hissettirmeyi; i imizin bir parças olarak gördük. Öyle oldu una da olan 
inanc m z tamd r. 
     
        De i ik tarihlerde yapt m z toplant larda kar l kl sayg n n önemini srarla 
vurgulayarak, arkada lar m za kendilerinin sayg n olduklar n , kar lar ndaki 
insanlar nda sayg ya lay k olduklar n bilmelerinin vazgeçilmez önemini kavratmaya 
çal t k K sacas , hiçbir iktisadi maliyeti olmayan ama, insanlar n günlük 
ya amlar nda çok önemli yeri olan sayg y birbirimizden esirgememiz gerekti i 
dü üncesini yerle tirmeye çabalad k

 

    
        Bu çabam z özledi imiz düzeye ç kmam olsa da gözle izlenebilir bir ekilde 
teknik çal malar m z üzerinde olumlu etkilerini sevinerek 
izlemekteyiz.Yakla m m z n ne kadar yerinde ve do ru oldu u faaliyet raporu ad 
alt nda sundu umuz çal malar m zda olumlu geli melerle kendini ifade edecektir. 
    

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri  
      
- Faal durumdaki araçlar n tamam na Trafik Sigortas yap ld . 64 arac n Trafik 

Muayenesi  bitmi olup 23 arac n i lemi devam etmektedir.  

- 2008 y l ihtiyac olarak belirlenen 400.000 litre motorin, 70.000 litre kur unsuz 

benzin ve  30.000 litre Euro dizel ihalesi yap ld . 

- 297 adet tahakkuk evrak düzenlenerek Hesap leri Müdürlü ü ne teslim edildi. 

- Ambar say m ve atölyelerin envanter say m gerçekle tirildi. 

- Hurdaya ç kan 41 D 7739 plakal BMC Minibüs atölyemiz elemanlar nca tamir 

edilerek kullan ma kazand r lm t r. Araç u an Müdürlü ümüz bünyesinde servis 

ve seyyar tamir arac olarak hizmet vermektedir.  
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Belediyemiz makine park nda bulunan araçlara müdürlü ümüzce verilen hizmet 
da l m a a daki emada belirtildi i gibidir.    
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PROJE B LG LER

  
Periyodik bak m (Önleyici Tedbir)  

     Makineleri periyodik olarak kontrolden geçirmek ve bu suretle ar za 
ba lang çlar n veya daha büyük ar zalara yol açacak kusurlar gidererek 
makineyi/arac i letmeye haz r bir durumda bulundurmak için yap lan hizmetlerdir. 
Gelecek dönem için müdürlü ümüzde bak m ekibi olu turulmu tur. Çal ma ekli 
ve içeri i belirlenip müdürlükler bilgilendirilmi tir. EK-1  

Periyodik Bak m Ekibi 
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Araç Servis Formu  

     2008 y l nda Müdürlü ümüze gelen her araç için plaka numaras na göre servis 
formu aç lacakt r. Atölyelerde doldurulan formlar daha bilgisayar ortam nda 
kay tlara geçirilir.                   

Özel Servis Formu  

     Atölyelerimizde yap lmas mümkün olmayan d servis (piyasa tamiri) hizmet 
al mlar nda makine ve araçlar için gerekli olan parçalar n seçimi tamirciye 
b rak lmay p, müdürlü ümüz yetkililerince titizlikle tespit edilecek ve kullan p 
kullan lmad takip edilecektir.  

ÖZEL SERV S KONTROL FORMU 
ATELYES

 

SEVK TAR H

 

ÇIKI SAAT

 

PLAKASI OFÖRÜN                   
ADI SOYADI  MÜDÜRLÜ Ü 

          

ÖZEL SERV SÇE 
YAPILAN 

     

DE EN PARÇA 
L STES

       

GEL TAR H

 

G R 
SAAT

 

KONTROLÜ YAPAN 
USTA   

        

ATELYE EF ONAYI MÜDÜR ONAYI 
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Günlük Faaliyet Raporu 
Müdürlü ümüz atölyelerinde yap lan çal malar özet olarak günlük faaliyet raporu 
ba l nda takip edilerek kay tlar tutulacakt r.                   

YIKAMA ÜN TES

 

Gelecek dönemde gerçekle ecek periyodik bak m kapsam nda ya lama atölyesine 
ilaveten y kama ünitesinin kurulmas dü ünülmektedir. Ar za ve bak ma gelen araç 
motorlar n n bilinçli bir ekilde y kanarak bak ma haz r hale getirilmesi 
amaçlanmaktad r.  
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TORNA ATÖLYES

  
     Müdürlü ümüzde at l durumda bulunan torna tezgah n n  yeniden faaliyete 
geçirilmesi dü ünülmektedir. Bu i le ilgili vas fl eleman müdürlü ümüz bünyesinde 
mevcut olup yeni bir görevlendirme ile bu alanda istihdam edilecektir. Torna 
tezgah n n  faaliyeti ile gereksiz maliyetten kaç n lm olunacakt r.  

       

AKARYAKIT G DERLER

  

     Gelecek dönemde birimlerdeki tüm araçlar n akaryak t tüketimleri bilgisayar 
ortam nda takip edilerek; ayl k dönemler halinde Müdürlüklerin bilgi onay na, 
Ba kan Yard mc lar ve Belediye Ba kan n n bilgilerine sunulmas 
dü ünülmektedir. 
     Yine seyyar yak t tank na göstergeli pompa takt r larak mazot tüketim bilgisinin 
kay t d kalmas önlenmi olunacakt r.   
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ATS (ARAÇ TAK P S STEM )   

  

ATS NED R - NE E YARAR?  

       GSM - GPS tabanl araç takip cihaz baz istasyonlar ve GPS uydular ndan 
ald klar sinyallerle konum bilgisi alarak arac n hangi saat, dakika ve saniyede kaç 
kilometre h zla gitti ini, nerede ne kadar bekleme yapt n , günlük toplam kaç km. 
yol yapt n takip edebilece inizi gösteren araç takip sistemidir.  
       Bu sistemi kullanarak 7/24 online olarak arac n konumunu görebilir ve üç ay 
geriye dönük geçmi raporlar al nabilir. Ayr ca bu raporlar günlük olarak belirlenen 
mail adreslerine otomatik yönlendirilebilir. Sistem sayesinde araç harita üzerinden 
cadde ve sokak detaylar na kadar inerek rahatça ve pratik olarak izlenebilmektedir.  

S STEM N FAYDALARI  

- Zamans z durma ve gereksiz molalar n önlenmesi, 
- H z kontrolünün izlenmesi nedeniyle trafik kazalar n n azalmas ,    
- Do ru h zda seyretme nedeniyle yak t tasarrufunun artmas , 
- Maa lardaki fazla mesailerin azalmas , 
- Sürücünün izlenme nedeniyle üzerine ald sorumlulu un artmas , 
- Gereksiz ve yetkisiz seyahatlerin önlenmesi,  
- Sürücüler ile direkt olarak on road kontak kurulmas , 
-  verimini artt ran filo disiplininin sa lanmas .   
Atölyelerin Bak m Onar m

  

     Kurumumuz bünyesindeki 19 adet birim yap s içinde; herhangi birinin daha 
önemli, ya da bir di erinin daha önemsiz oldu unu asla dü ünmemekteyiz..Kald ki, 
bir ba ar sa lanacaksa, bunun birlikte sa lanabilece ine olan inanc m zdan 
dolay her birinin çok önemli oldu unu daima göz önünde bulundurarak; 
çal malar m z n alt yap s n olu turmada önemli bir etken olarak u hususu dile 
getirme gere ini duymaktay m.  
    Baz birimlerin yat r m birimleri olmas nedeni ile elbette önemi ortadad r ve 

tart ma götürmez.. Ancak, söz konusu birimlerin ba ar lar ; kendilerine destek 
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sa layan di er birimlerdeki ba ar larla do ru orant l d r. Bu nedenle, her birime 
teknik destek sa layan birimimiz hedeflenen düzeye ula arak beklenen 
performans yakalayabilmesi için, birimimizdeki çal ma ortam n n fiziki ko ullar n n 
olanaklar dahilinde iyile tirilmesi gerekmektedir.   

     Uzun y llardan bu yana hizmet veren atölyelerimiz alan itibari ile büyük olmas na 
kar n son derece bak ms z çal ma alanlar d r. Çat lar eskimi k r k, s nma ve 

kland rmalar yetersiz, zemin mazgallar t kal ve kötü bir konumdad r. Bu 
durumun çal ma performans n n dü mesine neden oldu u gözlemlenmektedir.    

Çevre Düzenlemesi  

     Müdürlü ümüzün  giri imleri ve Park ve Bahçeler Müdürlü ü nün katk lar ile 
çevre düzenlemesi ba lat lm olup gelecek dönemde bu çal malar n 
tamamlanmas dü ünülmektedir.   

     

   

2. Performans Sonuçlar Tablosu  
     Önümüzdeki dönem hedeflenen performans kriterlerini  a mak çal malar m z 
için esas te kil edecektir.       
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PERFORMANS KR TER

 
2007 YILI 
HEDEF

 
ARALIK T BAR 

LE 
GERÇEKLE EN 

YAKIT G DER TASARRUFU %5 %1 

TAM R BAKIM G DER TASARRUF %8 %8 

ARAÇ SATI I 10 ARAÇ 5 ARAÇ 

ARAÇ YÖNET M S STEM N N 
REV ZYONU %50 %0 

ARAÇ TARAF K CEZASI 
(MUHATAPTAN TAHS L ) %100 %100 

ARAÇ MUAYENE VE S GORTA %100 %100 

PER YOD K BAKIM PLANI 
YAPILMASI 

TÜM 
ARAÇLAR TÜM ARAÇLAR 

MOTOR ARIZALARI TAM R SÜRES

 

1 HAFTA 1 HAFTA 

KAPORTA ARIZALARI TAM R 
SÜRES

 

10 GÜN 10 GÜN 

H ZMET Ç E T M 3 
SAAT/K

 

3 SAAT/K

 

B R M YÖNET M 
DE ERLEND RMES

 

%70 %70 

B R M  MEMNUN YET

 

%70 %70 

Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

%80 %80 

KIYASLAMA 2 
BELED YE 1 BELED YE 

HURDA SATI I GEL R ARTI I %2 %2 

B R M Ç TOPLANTI 12 ADET 12 ADET 
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3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi    

PERFORMANS KR TER

 
2007 
YILI 

HEDEF

 
ARALIK 

T BAR LE 
GERÇEKLE

EN 

SAPMA VARSA 
SEBEB

 

YAKIT G DER TASARRUFU %5 %1 

Araç kiralama 
say s n n 

artmas ndan dolay 
sapma olmu tur. 

TAM R BAKIM G DER TASARRUF

 

%8 %8 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r 

ARAÇ SATI I 10 
ARAÇ 5 ARAÇ 

Hurdaya ç kan araç 
olmad ndan 
dolay sat 

gerçekle memi tir. 
ARAÇ YÖNET M S STEM N N 

REV ZYONU %50 %0 2008 y l proje 
hedeflerine al nd . 

ARAÇ TARAF K CEZASI 
(MUHATAPTAN TAHS L ) %100 %100 Y l sonunda hedefe 

ula lm t r. 

ARAÇ MUAYENE VE S GORTA %100 %100 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

PEREYOD K BAKIM PLANI 
YAPILMASI 

TÜM 
ARAÇLA

R 

TÜM 
ARAÇLAR 

Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

MOTOR ARIZALIRI TAM R 
SÜRES

 

1 HAFTA

 

1 HAFTA Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

KAPORTA ARIZALARI TAM R 
SÜRES

 

10 GÜN 10 GÜN Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

H ZMET Ç E T M 
3 

SAAT/K

 

3 SAAT/K

 

Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

B R M YÖNET M 
DE ERLEND RMES

 

%70 %70 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

B R M  MEMNUN YET

 

%70 %70 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

Ç MÜ TER MEMNUN YET

 

%80 %80 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

KIYASLAMA 2 
BELED YE 

1 
BELED YE 

Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

HURDA SATI I GEL R ARTI I %2 %2 Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 

B R M Ç TOPLANTI 12 ADET

 

12 ADET Y l sonunda hedefe 
ula lm t r. 
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4. Performans Bilgi Sisteminin De erlendirmesi  

2007 y l ndan itibaren performans programlar ve performans bütçe taslaklar m z ile 
faaliyet raporlar m z da ka t ile yaz maya dayal performans bilgi sistemi ile 
haz rlanmaktad r.   

Elektronik performans bilgi sistemi program olmad ndan veri ve bilgi giri i ile  
izleme ve raporlama  h zl yap lamamaktad r.    

Belediyemiz nezdinde strateji ve performans bilgisi, elektronik ortamda yap lacak 
düzenleme ile sistemin otomasyonu sa land nda daha net performans ve faaliyet 
rapor bilgisi sonuçlar na ula lacakt r.   

Bunun için elektronik performans bilgi sisteminin geli tirilmesine yönelik çal malar 
2007 yaz ndan buyana yürütülmektedir.  

Bu sistem ile stratejik plan n haz rlanmas n n koordinasyonu;  performans esasl 
bütçelemenin yap lmas ; performans programlar n n haz rlanmas ; stratejik plana 
ve performans göstergelerine ili kin veri toplanmas , i lenmesi, izlenip 
raporlanmas ; birim ve idare faaliyet raporlar n n haz rlanmas ve i lemlerin 
kalitesine ili kin de erlendirmeler, veri elde edilemeyen durumlar ve nedenlerinin 
derlenmesi her bir birime ve yöneticiye özel olarak düzenlenmi  veri giri ekranlar 
arac l ile daha h zl ve net bir biçimde gerçekle ecek.   

Program n web tabanl olarak yap land r lacak olmas sayesinde yöneticilerimiz ve 
müdürlüklerimizdeki performans temsilcilerimiz yetkilerine göre internete 
eri ilebilen her yerden belediyemizin performans na dair bilgiye eri ip bu bilgiyi 
i leme imkan na sahip olacaklard r.  

Performans bilgi sistemi henüz yeni bir çal ma olmas dolay s yla tam anlam yla 
i leme konulamamakla birlikte gelecekte çal malar m za büyük fayda 
sa layaca na inan yoruz.   

Hedeflerimize ula ld kça bundan sonraki programlar m z n daha güven içinde 
haz rlan p izlenebilecektir.           
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IV 

 
KURUMSAL KAAB L YET VE KAPAS TEN N 

DE ERLEND RMES   

A- ÜSTÜNLÜKLER      

 

Yeni ç kan tüm kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin takibinin sa l kl bir 
ekilde yap lmas ve bilgi edinilmesi konusunda çok hassas davran lmas .   

 

daremizin Belediyenin yönetiminde ve hizmet sunma süreçlerinde stratejik 
yönetim araçlar n kullanma konusundaki kararl l ve de i im arzusu,   

 

ISO 9001 kurallar n n kurumda uygulanmas

   

daremizdeki  personelin yerel yönetimler aç s ndan ve mesleki konularda 
tecrübeli olmas ; birlikte i yapma kültürünün geli mi olmas

 

ve özveri 
katsay lar n n yüksek olmas .  

 

daremizdeki  personelin hem kamu hizmeti hem de birimin i leyi i 
yönünden deneyimli olmalar , s k s k görev yeri de i tirilmemesi ve birimde 
uzun süreden beri görev yap yor olmas .           

 

daremizdeki  personelin otomasyon ve entegrasyon programlar üzerinde 
hakim olmas

 

ve bili im teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yüksek 
olu u,  

 

daremizde görev ve yetki karma as n n bulunmay ,  

 

mar plan ve mülkiyetin s n rlar n n Bilgisayar ortam nda olmas ve Mülkiyet 
problemlerinin en az seviyede olmas .  

 

Park ve Bahçeler Müdürlü ümüzün  görev ve sorumluluklar aras nda yer 
alan; ye il alanlar n ve parklar n yap lmas , bak m , yenilenmesi, oyun grubu 
elemanlar n n bak m ve onar m , a aç dikimi, çiçek dikimi vs. gibi çevresel 
düzenlemeler Belediyemizin sunmu oldu u hizmetlerin kalitesinin art na 
katk sa lamas .  

 

daremizin hizmet kalitesinin vatanda taraf ndan hangi düzeyde 
hissedildi ini belirlemek üzere ara t rmalar yaparak sonuçlar do rultusunda 
uygulamalar gerçekle tirip vatanda memnuniyetinin yükseltilmesinin 
sa lanmas   

 

Bas n ve Halkla li kiler Birimize gelen dilekçelere cevap verilmesi ve i in en 
k sa sürede bitirilmesi, vatanda taleplerinin h zl ve etkin bir ekilde 
sonuçland r lmas
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daremizde çal an personelin yönetime kat labilmesini sa layarak iç mü teri 

memnuniyetinin artt r lmas .  

 
nsan kaynaklar motivasyonuna yönelik etkinlikler ve hizmet içi e itimler 

neticesinde  motivasyon ve i yapma yetene inin artmas .  

 

ç toplant lar ve öz de erlendirmeler neticesinde etkin yönetim ve birim içi 
çal malar n koordinasyonun sa lanmas

     

daremizdeki Personelin mevcut alet edevattan yararlanma ve 
de erlendirme becerisinin iyi olmas .  

 

Atölyelerin büyük olmas

 

ve araç park yerinin yeterli olmas

   

Cenaze arac m z yeterli olup vizyonumuza ve misyonumuza uygun olarak 
cenazelerin sadece cenaze ta maya mahsus araçla ta n yor olmas .  

B- Zay fl klar    

 

Çal ma mekanlar m z n yeterince büyük ve kaliteli bir niteli e sahip 
olmamas ,   

 

daremizin  yer darl sebebi ile ar ivlendirme sisteminin yeterli olmay

    

Bilgisayar sistemindeki de i ikliklerin zaman nda uygulamaya geçirilemeyi i 
nedeniyle gerekli cetvellerin ç kar lmas nda zorluk çekilmesi.   

 

Malzeme oca ve döküm alan m z n olmay   

 

Di er kurum ve kurulu larla olan koordinasyon bozukluklar

   

lçemizde sizlik oran n n fazla olmas ve   h zl nüfus art ve göç almas

 

Belediyemize yard m taleplerinin yo unla mas na neden olup,  ancak gelen 
taleplerden acil olanlar n n kar lanabilmesi.    

 

Çal ma bölgemizin baz alanlar engebeli olmas ndan dolay hizmetlerin 
zor olmas .   
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V- ÖNER VE TEDB RLER    

 
Çal ma mekanlar n n iyile tirilmesi,  

 
Güvenlik kameralar ve güvenlik elemanlar istihdam edilmesi  

 
Giderlerde azami ölçüde tasarruf tedbirlerine uyulmas

   

Gelirlerin art r lmas için öncelikle; 
Mevcut tebligat ekibini güçlendirip tahakkuk eden cezalar n 
tebligat ekibi taraf ndan k sa zamanda vatanda a tebli 
edilmesi   

Ayn zamanda kaçak in aat n önünün kesilmesine ve mevcut 
kaçak in aatlar nda ruhsatland rma yönüne gidilmesi  

Tüm hurdalar tekrar gözden geçirip k sa zamanda sat n n 
gerçekle tirilmesi  

Fabrikalar n i gal etti i arazilerin ecri misil bedellerinin talep 
edilmesi   

Kamu Kurulu lar ndan asfalt, kald r m ve yol bozma 
bedellerinin talep edilmesi.  

Birimler aras nda koordinasyon ve i birli inin daha i ler hale 
getirilerek borçlular n borcunu ödemeye yönlendirilmesi  

 

Kalite Yönetim sistemi çal malar nda ihtiyaç analizi yapmak, de erlendirmek, 
planlamak,  programlamak, uygulamak, kontrol etmek ve gerekli tedbirleri 
almak için ayr bir birim  olarak APK ekibinin  olu turulmas   

 

Sosyal yard mlardan g da, süt, mama ve hasta bezi ihtiyaçlar n n acil 
kar lanmas için yönetmelik haz rlanmas

   

Beyaz Masaya gelen ikayetlerin müdürlüklerce öncelikle cevapland r lmas    

 

Yeni kültür merkezlerinin aç lmas . 

 

Kent kütüphanesinin yeni kitaplarla güncellenmesi ve internet hizmetlerinin 
artt r larak daha ça da bir hale getirilmesi   

 

2008 y l nda Merkez Mezarl k, Adem Yavuz Mezarl ve Pelitli aile 
Mezarl n güvenlik görevlisi ile koruma alt na al nmas .  

 

Mezarl klarda; Hangi tür a aç ve bitkilerin yeti mesi uygun olaca n belirtip 
giri kap s na duyuru as lmas . 
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7 gün  24 saat cenaze ta ma  hizmetimizin  sürdürülmesi.   

 
Merkez Mezarl k içerisinde bulunan Gebze ehitli i ne 30-45 metre 
yüksekli inde Türk Bayra dikilmesi.  

 
Pelitli Mezarl na Pazar günleri ö le namaz na müteakip ziyaretçi otobüs 
seferleri konulmas .  

 

T bbi hizmetlerin en iyi verilebilece i en uygun fiziki ortam n olu turulmas

   

Kal c hayvan pazar yap lmas ve ruhsatland r lmas

   

Kurban hizmetlerinin daha etkin ve verimli yap labilmesi için ilgili kurum ve 
kurulu larla i birli ine gidilmesi ve vatanda lar n bu konuda  
bilinçlendirilmesi amac yla bas n yay n yoluyla çal ma yap lmas

   

mar ve ehircilik Müdürlü ünün bünyesinde Yap Denetimlerle irketleri ile 
ilgili i lemleri yapacak Yap Kontrol Bölümü olu turulmas ve Yap denetim 
firmalar i lemleri ile ilgili olarak ayr bir bölüm olu turup ve i lemlerin 
yürütülmesi için teknik eleman temin edilmesi.  

 

Müdürlüklerimizin hizmetlerinin etkin ve verimli olmas için; personelin 
vatanda la birebir görü mesinin en az seviyeye indirilmesi için  
vatanda larla ön görü me yap lacak bir düzenlemenin yap lmas  ve 
vatanda lar n  ilgili birime buradan  yönlendirmesi.  

 

Birim içi e itim, mesleki fuar gezileri sayesinde çal anlar n niteli inin daha 
da artt r lmas

   

Aç klay c , çözüm odakl ili ki ve diyalog tarz n n taviz  verilmeden 
sürdürülmesi. 
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EKLER  

Ek 1. Fen lerine Ait Tablolar  

Tablo 1- Yol Ekiplerince Yap lan Çal malar 

MAHALLELER

 

N NEV

 

OCAK

 

UBAT

 

MART

 

N SAN

 

MAYIS

 

HAZ RAN

 

TEMMUZ

 

A USTOS

 

EYLÜL

 

EK M

 

KASIM

 

ARALIK

 

TOPLAM

     

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

 

2007 2007   
A.ÇE ME REGLAJ 800     900             150   1.850 

  

STAB L ZE

 

1.250 850 150 1.950 250 150 120 150   550 250 100 5.770 

  

HAMYOL   50   250                 300 
A. PEKÇ

 

REGLAJ 100   70   300 300   300       50 1.120 

  

STAB L ZE

     

100   50 100   650   100   50 1.050 

  

HAMYOL 50   100   250             400 800 
A.YAVUZ REGLAJ   400   1.600         150 700     2.850 

  

STAB L ZE

   

550   1.730                 2.280 

  

HAMYOL 200     250       50         500 
BARI

 

REGLAJ 250 100 2.080 800 3.800 1.000 100         10 8.140 

  

STAB L ZE

 

500     450 450 1.300   300         3.000 

  

HAMYOL 650 1.630 1.030 30 1.300               4.640 
B.BA I REGLAJ   1.300 400       100           1.800 

  

STAB L ZE

   

1.300 600               100   2.000 

  

HAMYOL   850 250 250                 1.350 
ÇAYIROVA REGLAJ   100                   100 200 

  

STAB L ZE

           

100             100 

  

HAMYOL                           
CUMHUR YET

 

REGLAJ                   50 100   150 

  

STAB L ZE
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HAMYOL                   500     500 

GÜZELLER REGLAJ 850 200 350 450             200   2.050 

  
STAB L ZE

 
2.200   750   50         200 150 350 3.700 

  
HAMYOL                     50   50 

GAZ LER REGLAJ 1.550   1.100 400 200   1.700 3.750     200 650 9.550 

  
STAB L ZE

 
1.000 900 250 950 50   250   500   500 400 4.800 

  
HAMYOL 50   425 690 80   350 350 50       1.995 

H.HAL L. REGLAJ   200     30               230 

  

STAB L ZE

             

100         750 850 

  

HAMYOL       80                 80 
HÜRR YET REGLAJ 100 350 50     650             1.150 

  

STAB L ZE

       

450   850       100   100 1.500 

  

HAMYOL       550 100 100 250 800 300 480 400 450 3.430 
K.ÇE ME REGLAJ 1.200 950   100 50 50     515 550 750   4.165 

  

STAB L ZE

 

150 1.050             50 300 100 600 2.250 

  

HAMYOL                 850 100 300   1.250 
M.S NAN REGLAJ                 50       50 

  

STAB L ZE

                 

50       50 

  

HAMYOL             50 40 250       340 

M.PA A REGLAJ 1.000     50       150 350 400 450 300 2.700 

  

STAB L ZE

 

3.550     150             250 200 4.150 

  

HAMYOL       80 50         200 100 100 530 
S.SÖ ÜTLER

 

REGLAJ 50                       50 

  

STAB L ZE

     

500 150 50               700 

  

HAMYOL                           
O.YILMAZ REGLAJ 100 200 50       200 250 800 400 50 100 2.150 

  

STAB L ZE

 

450 250     200 50 150 250   1.000

   

250 2.600 

  

HAMYOL             270   750 700 350   2.070 
S.ORHAN REGLAJ   200 300                   500 

  

STAB L ZE

 

1.050   200           100   250   1.600 
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HAMYOL                           

T.KUYU REGLAJ 250 200   200 200         100     950 

  
STAB L ZE

                             
HAMYOL 50     80                 130 

ULUS REGLAJ     50 200                 250 

  
STAB L ZE

   
150 175             150     475 

  
HAMYOL 300   510 290                 1.100 

YEN

 
REGLAJ   250 300           50       600 

  

STAB L ZE

 

100 350                     450 

  

HAMYOL   400                     400 
Y.SEL M REGLAJ 100 900 50 50 370 350 450 250 200 200 300 500 3.720 

  

STAB L ZE

   

800 1.288     200       350 250 350 3.238 

  

HAMYOL 270 1.550   620 650 500 800 1.500 800   150 550 7.390 
STASYON REGLAJ 150 550 250           50 150     1.150 

  

STAB L ZE

 

550   50                   600 

  

HAMYOL   750 70             230     1.050 
NÖNÜ REGLAJ 400 400 1.400 50   1.300 3.850 200         7.600 

  

STAB L ZE

 

900 500 2.625 300 50               4.375 

  

HAMYOL     50     1.100 2.100           3.250 
MEVLANA  REGLAJ 500 500 300 1.450 400 250 700 1.800 2.500 1.650

 

600 700 11.350 

  

STAB L ZE

 

300   1.700 450 410 450   100 150     300 3.860 

  

HAMYOL   400 200 500   800 400 150 550 1.685

 

850 50 5.585 
YEN KENT REGLAJ           50     450 300 150   950 

  

STAB L ZE

         

50 50       1.100

     

1.200 

  

HAMYOL   450       550     350 1.240

     

2.590 
K RAZPPINAR

 

REGLAJ   100                   250 350 

  

STAB L ZE

                       

250 250 

  

HAMYOL                           
PEL TL 
KÖYÜ  REGLAJ           4.500             4.500 
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STAB L ZE

                             
HAMYOL                           

BALÇIK KÖYÜ

 
REGLAJ           6.000             6.000 

  
STAB L ZE

                             
HAMYOL                           

ESK H SAR REGLAJ     200   630             200 1.030 

  
STAB L ZE

         
20             250 270 

  
HAMYOL     50                   50 

                              

TOPLAM 

REGLAJ 7.400 6.700 6.900 6.150 5.580 14.450 7.050 6.550 4.930 4.550

 

2.950 2.860 76.070 
STAB L ZE

 

12.000

 

6.900 7.150 6.580 1.620 3.250 620 1.450 900 3.850

 

1.850 3.950 50.120 
HAMYOL 1.570 6.080 3.973 3.670 2.840 3.050 4.220 3.390 3.900 5.135

 

2.550 1.550 41.928 
M² ALAN 14.104

 

4.000   3.000 3.000 5.500   1.000 700 4.900

 

4.950 7.200 48.354 
HAFR YAT

 

767 265 529 577 722 509 1.029 507 827 1.004

 

945 578 8.259 
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Tablo 2- Asfalt Ekibimizin Çal malar

 
ASFALT 

YAPILAN MAH.

 
ASFALT

 
OCAK UBAT

 
MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK TOPLAM 

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007  

 
A.ÇE ME

 
SERME

                   
355.33

 
2.197.92

   
2553.25 

YAMA

           
124.32

             
124.32 

A. PEKÇ

 
SERME

                           

YAMA

         

1.178.76

       

        595.47

   

723.36

   

2497.59 

A.YAVUZ

 

SERME

         

10.648.95

 

5.275.50

             

15924.45 

YAMA

         

778.72

 

324.30

       

247.07

     

1350.09 

BARI

 

SERME

         

10.866.45

               

10866.45 

YAMA

           

63.20

         

16.08

   

79.28 

B.BA I

 

SERME

                           

YAMA

             

376.58

           

376.58 

ÇAYIROVA

 

SERME

                           

YAMA

 

55.48

         

1.112.54

       

559.95

 

145.05

 

          545.62

 

2418.64 

CUMHUR YET

 

SERME

                           

YAMA

           

197.94

             

197.94 

GÜZELLER

 

SERME

                     

          2.521.66

 

       1.549.87

 

4071.53 

YAMA

                           

GAZ LER

 

SERME

             

7.951.80

 

10.633.60

 

     1.579.90

   

          1.232.90

   

21398.20 

YAMA

               

300.91

 

       116.95

       

417.86 

H.HAL L.

 

SERME

                           

YAMA

         

656.55

   

97.75

     

131.25

     

885.55 

HÜRR YET

 

SERME

                           

YAMA

           

312.05

 

450.58

           

762.63 

K.ÇE ME

 

SERME

                           

YAMA

 

54.80

       

28.00

   

45.08

           

127.88 
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M.S NAN 

SERME                    

       
YAMA           266.14 49.45      

     
315.59

                
ASFALT 

YAPILAN MAH.

 
ASFALT

 
OCAK UBAT

 
MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK TOPLAM 

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007  

 
M.PA A 

SERME                3.391.35 928.50

 
2.516.15   6836.00

 
YAMA 94.52                 

     
94.52

 

S.SÖ ÜTLER 

SERME                   

       

YAMA               278.85 115.45  

     

394.30

 

O.YILMAZ 

SERME                 41.95  

     

41.95

 

YAMA 137.60           126.52      

 

240.27 98.72 603.11

 

S.ORHAN 

SERME                    

       

YAMA 173.58         170.90       137.28

     

481.76

 

T.KUYU 

SERME         251.15          

     

251.15

 

YAMA         31.90   393.14   24.54  

 

229.82 25.79 705.19

 

ULUS 

SERME                    

 

1.585.45   1585.45

 

YAMA           202.04 52.96      

     

255.00

 

YEN

 

SERME         676.25 5.705.95        

     

6382.20

 

YAMA 35.08       13.50 203.32        

     

251.90

 

Y.SEL M 

SERME                    

 

1.154.10 4.086.40 5240.50

 

YAMA           100.88 199.20      

 

15.00 31.46 346.54

 

STASYON 

SERME                   

       

YAMA         12.35   1.833.01 191.98 1.042.23  

     

3079.57

 

NÖNÜ 

SERME           4.048.90 11.714.08   1.050.15  

     

16813.13

 

YAMA             121.90   28.90  

 

111.97   262.77

 

MEVLANA 

SERME                 5.955.50 8.494.90

 

2.374.65   16825.05

 

YAMA                    

   

74.75 74.75

 

YEN KENT SERME                    

 

952.10   952.10
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YAMA         44.55   52.96   200.37  

     
297.88

 
K RAZPINAR 

SERME                    

       
YAMA                    

 
100.10   100.10

 
ESK H SAR 

KÖYÜ 

SERME                    

       
YAMA         578.81       31.35  

     
610.16

                            
ASFALT 

YAPILAN MAH.

 
ASFALT

 
OCAK UBAT

 
MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK TOPLAM 

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007  

 

BALÇIK KÖYÜ              

 

YAMA           299.54        

     

299.54

 

PEL TL KÖYÜ 
SERME                   

       

YAMA                 100.15  

     

100.15

 

AYLIK 
TOPLAM SERME o o o o 22.442.75 15.030.35 19.665.88 10.633.60 11.976.90 9.778.73

 

14.534.93 5.636.27 109699.41

  

GENEL 
TOPLAM 

YAMA 551.06 o o o 3.323.14 3.440.37 3.799.13 771.74 2.297.36 1.075.55

 

1.581.37 776.34 17616.06

   

551.06 o o o 25.765.89 18.407.72 23.465.01 11.405.34 14.274.26 10.854.28

 

16.116.30 6.412.61 127252.47
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Tablo 3- Pelitli Parke antiyesinin Üretimi 

AYLAR PARKE  
(m2) BORDÜR (adet) YA MUR  OLU U 

(adet) ASFALT ÜRET M (kg) 

OCAK 2007  ___ ___ ___ ____ 

UBAT 2007  ___ ___ ___ ___ 

MART 2007  ___ ___ ___ ___ 

N SAN 2007  ___ 51.784 ___ ___ 

MAYIS 2007   ___ 76.108 ___ 23.433.90 

HAZ RAN 2007 11.847 6.888  ___ 15.888.75 

TEMMUZ 2007 14.073  ___  ___ 21.053.40 

A USTOS 2007 6.690  ___  ___ 14.788.70 

EYLÜL 2007  ___  ___  ___ 12.826.70 

EK M 2007 1.200    

 

4.949.50 

KASIM 2007  ___  ___  ___ 10.417.45 

ARALIK 2007  ___  ___  ___ 29.451.59 

TOPLAM 33.810 13.4780  ___ 132.809.99 
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Ek 2 -  Bütçe Uygulama Sonuçlar

 
Tablolar         

Tablo 1 Bütçe Gelir ve Gerçekle me Oranlar

 
2007 MAL YILI BÜTÇE GEL RLER VE GERÇEKLE ME ORANI TABLOSU 

GEL R N ÇE D

 
2007                      

BÜTÇE 
2007                          

GEL R 
GERÇEKLE ME 

ORANI (%) 

VERG GEL RLER

 

19.498.715,95

 

24.979.812,81

 

1,28 

MÜLK YET ÜZER NDEN ALINAN VERG LER 10.160.000,00

 

9.339.466,96

 

0,92 

DAH LDE ALINAN MAL VE H ZMET VERG LER

 

2.865.000,00

 

4.052.701,27

 

1,41 

BELED YE HARÇLARI 6.373.715,95

 

11.587.644,58

 

1,82 

BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERG LER 100.000,00

 

.

 

.. 

TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL R

 

886.000,00

 

1.027.174,87

 

1,16 

MAL VE H ZMET SATI GEL RLER

 

306.000,00

 

319.612,04

 

1,04 

K T VE KAMU BANKALARI GEL RLER

 

1.000,00

  

. 

KURUMLAR HASILATI 304.000,00

 

207.080,00

 

0,68 

KURUMLAR KARLARI 

 

..

 

.. 

K RA GEL RLER

 

275.000,00

 

500.482,83

 

1,82 

ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER 260.000,00

 

..

  

D ER GEL RLER 34.618.000,00

 

23.007.675,68

 

0,66 

FA Z GEL RLER

 

50.000,00

 

258.803,04

 

5.18 

K VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 1.258.000,00

 

242.442,00

 

0,19 

BÜYÜK EH R PAYI 

 

..

 

. 

LLER BANKASI PAYI 26.800.000,00

 

18.644.038,12

 

0,70 

D ER PAYLAR 

 

.

 

.. 

PARA CEZALARI 6.506.000,00

 

3.188.051,68

 

0,49 

D ER ÇE TL GEL RLER 4.000,00

 

674.340,68

 

168,59 

SERMAYE GEL RLER

 

12.100.000,00

 

4.185.778,97

 

0,35 

ALACAKLARDAN TAHS LATLAR 2.000,00

 

..

 

.. 

RED VE ADELER ( - ) - 250.000,00

 

- 35.799,70

 

- 

GENEL TOPLAM

 

67.114.715,95

 

53.164.642,63

 

0,79 
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Tablo 2- Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel S n fland rmas

  
BÜTÇE G DERLER N N FONKS YONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU  

01-01-2007/31-12-2007 TAR HLER ARASI  

Fonksiyon

 

FONKS YON ADI 2007 Bütçesi 
le Verilen 

2007 Y l nda 
Harcanan 

Bütçenin 
Gerçekle me 

Oran

 

I

 

1

 

GENEL KAMU H ZMETLER

 

21.309.926,51

 

16.005.395,40

 

0,75 

3

 

KAMU DÜZEN VE GÜVENL K 
H ZMETLER

 

1.501.942,90 1.386.323,25 0,92 

4

 

EKONOM K LER VE 
H ZMETLER

 

5.022.686,00 3.197.516,37 0,64 

5

 

ÇEVRE KORUMA H ZMETLER

 

8.435.839,30 8.382.699,02 0,99 

6

 

SKAN VE TOPLUM REFAHI 
H ZMETLER

 

31.850.300,82

 

29.371.568,53

 

0,92 

7

 

SA LIK H ZMETLER

 

601.881,14 580.390,60 0,96 

8

 

D NLENME, KÜLTÜR VE D N 
H ZMETLER

 

5.555.133,16 5.068.818,52 0,91 

 

TOPLAM

 

74.277.709,83

 

63.992.711,99

 

0,86  
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Tablo 3- Bütçe Giderlerinin Ekonomik S n fland rmas

  
2007 MAL YILI BÜTÇE G DERLER VE GERÇEKLE ME ORANI TABLOSU 

G DER N  ÇE D

 

2007                      
BÜTÇE 

2007                          
G DER 

GERÇEKLE ME 
ORANI   % 

CAR HARCAMALAR 

 

.. .. 

PERSONEL G DERLER

 

15.374.128,77 15.269.020,22 0,99 

SOSYAL GÜVEN.KURUM.DEV.PR M.G DER. 2.277.894,42 2.273.107,94 1,00 

MAL ,H ZMET ALIM G DERLER ve YATIRIM 
HARCAMALARI

 

40.636.461,22 36.722.132,20 0,90 

SERMAYE G DERLER

 

7.015.000,00 5.814.686,04 0,83 

SERMAYE TE K.VE TRANSFERLER 

 

.. . 

FA Z G DERLER

 

10,000,00 633,07 0,06 

SERMAYE TRANSFERLER

 

.. 

  

BORÇ VERME . 

  

CAR TRANSFERLER 7.716.363,82 2.971.076,22 0,39 

YEDEK ÖDENEK 1.247.861,60 942.056,30 0,75 

GENEL TOPLAM

 

74.277.709,83 63.992.711,99 0,86 

MAL TRANSFERLER (YEDEK ÖDENEK)     
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Tablo 4- Bütçe Giderlerinin Kurumsal S n fland rmas  

01-01-2007/31-12-2007 TAR HLER ARASI

 
BÜTÇE G DERLER N N KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

 
Kurumsal Kod

 

KURUM / B R M ADI 

2007 Bütçesi le 
Verilen 

2007 Y l nda 
Harcanan 

Bütçenin 
Gerçekle me 

Oran

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

46

 

41

 

06

 

02

 

Özel Kalem Müdürlü ü 2.368.705,50 962.338,71 0,41 

46

 

41

 

06

 

05

 

nsan Kaynaklar Ve E itim Müdürlü ü 6.653.786,62 6.633.895,67 1,00 

46

 

41

 

06

 

09

 

Sa l k leri Müdürlü ü 601.881,14 580.390,60 0,96 

46

 

41

 

06

 

10

 

Bilgi lem Müdürlü ü 212.000,00 207.756,75 0,98 

46

 

41

 

06

 

20 

 

Tefti Kurulu Müdürlü ü 3.500,00 372,75 0,11 

46

 

41

 

06

 

24

 

Hukuk leri Müdürlü ü 628.000,00 624.565,79 0,99 

46

 

41

 

06

 

30

 

Emlak stimlak Müdürlü ü 886.000,00 866.095,76 0,98 

46

 

41

 

06

 

31

 

Fen leri Müdürlü ü 29.569.511,63 27.419.363,86 0,93 

46

 

41

 

06

 

32

 

Mali Hizmetler Müdürlü ü Gelirler 
Servisi 103.000,00 93.798,65 0,91 

46

 

41

 

06

 

33

 

Mali Hizmetler Müdürlü ü Gider 
Servisi 6.865.463,42 3.158.314,41 0,46 

46

 

41

 

06

 

34

 

mar ve ehircilik Müdürlü ü 1.394.789,19 1.086.108,91 0,78 

46

 

41

 

06

 

35

 

Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 2.765.499,95 2.756.664,03 1,00 

46

 

41

 

06

 

36

 

Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 3.859.470,97 3.796.424,76 0,98 

46

 

41

 

06

 

37

 

Mezarl klar Müdürlü ü 84.633,21 78.344,71 0,93 

46

 

41

 

06

 

38

 

Park ve Bahçeler Müdürlü ü 7.367.814.36 5.159.159,77 0,70 

46

 

41

 

06

 

39

 

Destek Hizmetleri Müdürlü ü 390.000,00 375.414,16 0,96 

46

 

41

 

06

 

40

 

Temizlik leri Müdürlü ü 8.435.839,30 8.382.699,02 0,99 

46

 

41

 

06

 

41

 

Veteriner leri Müdürlü ü 359.871,64 272.166,68 0,76 

46

 

41

 

06

 

42

 

Yaz leri Müdürlü ü 226.000,00 152.513,75 0,67 

46

 

41

 

06

 

43

 

Zab ta Müdürlü ü 1.501.942,90 1.386.323,25 0,92 
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Ek  3- Temel Mali Tablolar  

Tablo 1- Bilanço 

B LANÇO 

  
AKT F 

2005 YILI 

 
2006 YILI 2007 YILI   

PAS F 
2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI  

YTL

 
YKR

 
YTL

 
YKR

 
YTL YKR

 
YTL

 
YKR

 
YTL

 
YKR

 
YTL YKR

                         
I Dönen Varl klar 0 0 0 0 37.721.293

 
34

 
III K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar 0 0 0 0 49.398.761

 
74

 

A HAZIR DE ERLER 0 0 0 0 1.517.057

 

14

 

A K sa Vadeli ç Mali Borçlar 0 0 0 0 2.000.000

 

0

 

102

 

BANKA HESABI 0 0 0 0 1.709.053

 

48

 

309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar 0 0 0 0 2.000.000

 

0

 

103

 

Verilen Çekler ve  Gönderme 0 0 0 0 -191.996

 

34

 

C Faaliyet Borçlar

 

0 0 0 0 8.734.752

 

67

 

C FAAL YET ALACAKLARI 0 0 0 0 19.786.559

 

67

 

320 Bütçe Emanetleri Hesab

 

0 0 0 0 8.734.752

 

67

 

121

 

Gelirlerden Takipli Alacaklar 0 0 0 0 19.785.359

 

67

 

D Emanet Yabanc Kaynaklar 0 0 0 0 1.379.237

 

51

 

126

 

Verilen Depozite ve Teminat 0 0 0 0 1.200

 

0

 

330 Al na Depozito Ve Teminatlar 0 0 0 0 1.019.480

 

85

 

D Kurum Alacaklar

 

0 0 0 0 15.000

 

0

 

333 Emanetler Hesab

 

0 0 0 0 359.756

 

66

 

132

 

Kurumca Verilen Borçlardan 0 0 0 0 15.000

 

0

 

G Ödenecek Di er Yükümlülükler 0 0 0 0 37.284.771

 

56

 

E Di er Alacaklar 0 0 0 0 770.564

 

0

 

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab

 

0 0 0 0 14.331.061

 

64

 

140

 

Ki ilerden Alacaklar Hesab

 

0 0 0 0 770.564

 

0

 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Ke. 0 0 0 0 17.038.541

 

62

 

G Ön Ödemeler 0 0 0 0 5.600

 

0

 

362 Fonlar veya Di er Kamu dar. 0 0 0 0 1.464.542

 

33

 

165

 

Mahsup Dönemine Aktar lan A 0 0 0 0 5.600

 

0

 

363 Kamu dareleri Paylar Hesab

 

0 0 0 0 2.070.387

 

93

 

J Di er Dönen Varl klar 0 0 0 0 15.626.512

 

53

 

368 Vadesi Geçmi Ertelenmi  0 0 0 0 2.380.238

 

4

 

190

 

Devreden Katma De er Ver. 0 0 0 0 15.626.512

 

53

 

V Öz Kaynaklar 0 0 0 0 13.128.955

 

5

 

II Duran Varl klar 0 0 0 0 24.806.423

 

45

 

A Net De er 0 0 0 0 2.802.500

 

91

 

C Faaliyet Alacaklar

 

0 0 0 0 24.806.423

 

45

 

500 Net De er / Sermaye Hesab

 

0 0 0 0 2.802.500

 

91

 

220

 

Gelirlerden Alacaklar Hesab

 

0 0 0 0 24.806.423

 

45

 

I Geçmi Y llar Olumsuz Faali. 0 0 0 0 -170.081

 

80

 

255

 

Demirba lar Hesab

 

0 0 0 0 61.894

 

45

 

580 Geçmi Y llar Olumsuz Faali.         -170.081

 

80

 

257

 

Birikmi Amortismanlar Hesab

 

0 0 0 0 -61.894

 

45

 

J Dönem Faaliyet Sonuçlar

         

10.496.535

 

94

                

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar

 

0 0 0 0 10.496.535

 

94

  

   AKT F TOPLAMI 0 0 0 0 62.527.716

 

79

  

       PAS F TOPLAMI 0 0 0 0 62.527.716

 

79

 

I 
Naz m Hesaplar 0 0 0 0 

17.374..470

 

45

 

I 
Naz m Hesaplar 0 0 0 0 

17.374..470

 

45

 

B 
Nakit D Teminat ve Ki iler 0 0 0 0 

4.617.216

 

72

 

B 
Nakit D Teminat ve Ki iler 0 0 0 0 

4.617.216

 

72

 

910

 

Teminat Mektuplar Hesab

 

0 0 0 0 4.617.216

 

72

 

911 Teminat Mektuplar Hesab

 

0 0 0 0 4.617.216

 

72

 

C Taahhüt Hesaplar

 

0 0 0 0 12.757.253

 

73

 

C Taahhüt Hesaplar

 

0 0 0 0 12.757.253

 

73

 

920

 

Gider Taahhütleri Hesab

 

0 0 0 0 12.757.253

 

73

 

921 Gider Taahhütleri Hesab

 

0 0 0 0 12.757.253

 

73

   

GENEL TOPLAM 0 0 0 0 

 

79.902.187

 

24   GENEL TOPLAM 0 0 0 0 79.902.187 

 

24
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Tablo 2- Nakit Ak m    

VAKIFBANK 124.721,38

Z RAAT BANKASI 126.503,92

TOPLAM 251.225,30

VERG GEL RLER 24.979.812,81

TESEBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 1.027.174,87

ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER

D ER GEL RLER 23.007.675,68

SERMAYE GL RLER 4.185.778,97

TOPLAM 53.200.442,33

(A+B) GENEL TOPLAM 53.451.667,63

HASTANELER - ECZANELER 242.337,41

KAMULA TIRMA 581.983,29

PERSONEL ÖDEMELER 17.542.128,16

CAR TRANSFERLER 2.971.076,22

F RMALAR 42.655.186,91

GEÇM YILLAR BÜYÜK EH R BORCU

TOPLAM ÖDEME 63.992.711,99

(A+B)-C=D 10.541.044,36

VAKIFBANK 1.441.289,61

Z RAAT BANKASI 267.763,87

TOPLAM 1.709.053,48

(D) 2007 
YILINDAN 2008 

YILINA BANKA 

DEV RLER

GEBZE BELED YES 2007 YILI NAK T AKIM TABLOSU
(A)2006 
YILINDAN 2007 

ILINA BANKA 

DEV RLER
(B) BELED YE
NAK T G R ER

( C )NAK T
ÖDEME AKI I
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Tablo 2- Kesin Mizan     

GEBZE BELED YES

 
Kesin Mizan Tablosu 

 

Y l 

 
2007 

Ay 

 

OCAK-ARALIK 
Hesap 

Hesap Ad

 

Borç Tutar

 

Alacak Tutar

 

Borç Kalan

 

Alacak Kalan

 

Kodu YTL YTL YTL YTL 
102  Banka Hesab

 

51.914.716,04 50.205.662,56 1.709.053,48  
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesab ( - ) 50.205.662,56 50.397.101,70  191.996,34 
120  Gelirlerden Alacaklar Hesab

 

69.305.044,57 69.305.044,57   
121  Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab

 

49.198.737.44 29.413.377,77 19.785.359,67  
126  Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesab

 

1.200,00 

 

1.200,00  
132  Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab

 

15.000 

 

15.000,00  
140  Ki ilerden Alacaklar Hesab

 

770.926,26 362,26 770.564,00  
150  lk Madde Ve Malzeme Hesab

 

5.752.508,03 5.752.508,03   
160   Avans Ve Kredileri Hesab

 

372.521,10 372.521,10   
161 Personel Avanslar Hesab

 

385.506,94 385.506,94   
162 Bütçe D Avans ve Krediler Hesab

 

191.716,00 191.716,00   
165 Mahsup Dön.Aktar lan Avans ve Kredi 5.600,00  5.600,00  
190  Devreden Katma De er Vergisi Hesab

 

15.626.512,53  15.626.512,53  
191  ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab

 

5.878.425,05 5.878.425,05   
220 Gelirlerden Alacaklar  24.806.423,45  24.806.423,45  
255  Demirba lar Hesab

 

61.894,45  61.894,45  
257  Birikmi Amortismanlar Hesab ( - )  61.894,45  61.894,45 
309 K sa Vadeli Di er ç Mali Borçlar Hesab   2.000.000,00  2.000.000,00 
320  Bütçe Emanetleri Hesab

 

40.094.644,419 48.829.397,16  8.734.752,67 
330  Al nan Depozito Ve Teminatlar Hesab

 

452.175,09 1.471.655,94  1.019.480,85 
333  Emanetler Hesab

 

404.682,09 764.438,75  359.756,66 
360  Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesab

 

839.624,26 15.170.685,90  14.331.061,64 
361  Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesab

 

1.119.718,19 18.158.259,81  17.038.541,62 

362  
Fonlar Veya Di er Kamu dareleri Ad na Yap lan 

Tahsilat Hesab

 

314,44 1.464.856,77  
1.464.542,33 

363 Kamu dareleri Paylar Hesab

 

186.724,71 2.257.112,64  2.070.387,93 

368  
Vadesi Geçmi , Ertelenmi Veya Taksitlendirilmi 

Vergi Ve Di er Yükümlülükler Hesab

 

1.172.383,85 3.552.621,89  
2.380.238,04 

391  Hesaplanan Katma De er Vergisi Hesab

 

355.760,06 355.760,06   
500  Net De er Hesab

 

9.238.707,20 12.041.208,11  2.802.500,91 

580  
Geçmi Y llar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesab 

( - ) 
170.081,80  

170.081,80  

590  Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesab

  

10.496.535,94  10.496.535,94 
591  Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesab ( - ) 170.081,80 170.081,80   
600  Gelirler Hesab

 

70.457.180,37 70.457.180,37   
630  Giderler Hesab

 

58.736.028,11 58.736.028,11   
690  Faaliyet Sonuçlar Hesab

 

68.992.564,05 68.992.564,05   
800  Bütçe Gelirleri Hesab

 

53.200.442,33 53.200.442,33   
805  Gelir Yans tma Hesab

 

53.200.442,33 53.200.442,33   
810  Bütçe Gelirlerinden Ret Ve adeler Hesab

 

35.799,70 35.799,70   
830  Bütçe Giderleri Hesab

 

63.992.711,99 63.992.711,99   
835  Gider Yans tma Hesaplar

 

63.992.711,99 63.992.711,99   
895  Bütçe Uygulama Sonuçlar Hesab

 

116.953.154,32 116.953.154,32   
900  Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesab

 

88.837.223,27 88.837.223,27   
901  Bütçe Ödenekleri Hesab

 

108.851.623,32 108.851.623,32   
905  Ödenekli Giderler Hesab

 

63.992.711,99 63.992.711,99   
910  Teminat Mektuplar Hesab

 

5.517.043,72 899,827,00 4.617.216,72  
911  Teminat Mektuplar Emanetleri Hesab

 

899,827,00 5.517.043,72  4.617.216,72 
920  Gider Taahhütleri Hesab

 

38.354.464,15 25.597.210,42 12.757.253,73  
921  Gider Taahhütleri Kar l Hesab

 

25.597.210,42 38.354.464,15  12.757.253,73 

 

                                TOPLAM 1.210.307.874,26 

   
1.210.307.874,26  80.326.159,83  80.326.159,83 
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Ç  KONTROL GÜVENCE BEYANI    

Üst yönetici olarak yetkim  dahilinde;   

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan 

ederim.   

Bu raporda aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmi kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev 

ve yetki alan m çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad n ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uyguland n bildiririm.   

Bu güvence, Üst yönetici olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlar ile Say tay raporlar gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktad r.   

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 

husus hakk nda bilgim olmad n beyan ederim.   

28/ 03/ 2008                

    brahim PEHL VAN           
     Belediye Ba kan  
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MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI  

Mali Hizmetler Birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde:  

Bu idarede, faaliyetlin mali yönetim ve kontrol mevzuat ile di er mevzuata 

uygun olarak yürütüldü ünü, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir 

ekilde kullan lmas n temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin i letildi ini, 

izlendi ini ve gerekli tedbirlerin al nmas için dü ünce ve önerilerimin zaman nda 

üst yöneticiye raporland n beyan ederim.    

daremizin 2007 y l faaliyet raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer 

alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu teyit ederim. (Gebze Belediyesi 

2007 Y l dare Faaliyet Raporu)     

28 / 03 / 2008             

Emin  GÜLTEK N 
Mali Hizmetler Müdürü     
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