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İşletme ve İştirakler
 Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

EVLENDİRME HİZMETLERİ
 » Nikâh Hizmeti
 » Kokteylli-Yemekli Nikâh Hizmeti
 » Otopark Hizmeti
 » Fotoğraf ve Kamera Çekim Hizmeti

İDARİ İŞLER/HİZMETLER

BİNA TEMİZLİĞİ
 » Tüm Hizmet Binalarının İç-Dış Temizliği
 » Binaların Bakım Onarımı ve Boyanması

BAKIM-ONARIM (Hizmet 
binaları ve Kültür Merkezleri)
 » Asansörlerin Bakımı
 » Ups’lerin Bakımı
 » Printerların – Fotokopi Makinelerinin Bakımı
 » Kompanzasyon Panolarının Bakımı
 » Jeneratörlerin Bakımı
 » Ses Sistemlerinin Bakımı
 » Kombi ve Kazanların Bakımı
 » Klimaların Bakımı 
 » Spor Salonlarındaki Aletlerin Bakımı
 » Dikiş Makinesi ve Overlok Makinelerin Bakımı
 » Okul ve Camilerin Su Depolarının Temizliği

SOSYAL TESİSLER
  » Tantavi Sosyal Tesis
  » Meydan Sosyal Tesis
 » Kat Otoparkı

SİVİL SAVUNMA 
FAALİYETLERİ 

Temel Afet Bilinci Eğitim Projesi 
Ülkemizin değişik bölgelerinde üst üste yaşanan sarsıntılar, 
deprem gerçeğini kentsel dönüşümden temel afet bilincine ka-
dar birçok değişik açıdan ülke gündemine getirmiş ve olağanüstü 
durumlar için afet riskini azaltma çalışmalarının yanında vatan-
daşlarımızda afet bilincinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların 
da büyük önem arz ettiğini ortaya koymuştur.  

Yaşanan deneyimler ve bilim adamlarının önerileri göstermek-
tedir ki; özellikle deprem konusunda önceden alınacak basit ted-
birler ve sarsıntı anında gösterilecek doğru davranışlar ile dep-
remin yıkıcı etkileri önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Bu sebeple sosyal ve kültürel çalışmalarıyla her zaman öncü 
olan Belediyemiz, kentsel dönüşüm ve yapı stokunun yenilen-
mesi gibi çalışmalarına paralel olarak afet bilincini yükseltmek 
ve yaygınlaştırmak amacıyla Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık 
Eğitim Birimi (AHEB) tarafından sertifikalı eğitmen kadromuzca 
Temel Afet Bilinci Eğitimlerini sürdürmektedir.  

2013 yılında Mehmet Akif Kültür Merkezi ve Necip Fazıl Kültür 
Merkezi başta olmak üzere, Sivil Savunma Birimimiz tarafından, 
farklı mekânlarda yapılan 27 eğitim programı ile toplam 3.330 
katılımcıya ulaşılmıştır.    

Arama-Kurtarma Ekibi Eğitimleri
Ülkemizin her köşesindeki afetlerde bilgi ve deneyime dayalı, pro-
fesyonel müdahale kabiliyeti yüksek ve her an her türlü koşulda 
sorumluluk almaya hazırlıklı olan Arama Kurtarma Ekibimizin tek-
nik eğitimleri 2013 yılı içinde de devam etmiş, bu kapsamda Arama 
Kurtarma Ekibimiz, 8-12 Nisan tarihleri arasında İzmir Kemalpaşa 
Dereköy Mevkiinde 5 günlük dağcılık eğitimine katılmıştır. 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ 
SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI 

Belediyemiz bünyesinde arazide ve atölyelerde çalışan işçi per-
sonelimizin, 4857 sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak, işyeri ve iş or-
tamındaki kazalar ve meslek hastalıklarına karşı korunması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu yeniden yapılandırılmış, kurul-
da görevli işçi temsilcilerinin de katkılarıyla işçilerin eğitilmesi ve 
bilinçlendirilmesi, kişisel koruyucuların temini, güvenli ve sağlıklı 
çalışma ortamlarının oluşturulması hususundaki önlemleri has-
sasiyetle devam edilmiştir. Ayrıca hizmet ihaleleri kapsamında 
çalışan personelin de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uy-
gun çalışma ortamları oluşturulması konusunda gerekli kontrol 
ve denetim sistemi oluşturulmuştur.       

Afet İstasyonu Temin, Takip ve Bakımı 
İlçemizin afet öncesi hazırlık önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak ama-
cıyla “Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu” projesi kapsamında 13 noktaya 
daha Afet İstasyonu konuşlandırılarak toplam 30 mahallemize ula-
şılmıştır. Ayrıca; kalan 5 mahallemiz için de AFİS konumlandırma alanı 
tespit ve yerleştirme çalışmalarına devam edilmektedir.  

Söz konusu AFİS’ler bulundukları yerde her iki ayda bir periyodik olarak 
titizlikle kontrol edilmekte ve oluşabilecek eksiklikler zamanında gide-
rilerek olağanüstü koşullara hazırlık düzeyleri yüksek tutulmaktadır. 
Bu çerçevede yapılan düzenli kontrol sayısı 180 defa gerçekleşmiştir.   

Mobil Afet Bilgi Sistemi Çalışmaları
Belediyemiz tarafından 2012 yılı Ağustos ayında internet ortamında 
hayata geçirilen Afet Bilgi Sistemi’nin (ABİS) mobil uygulaması için de 
çalışmalara başlanmıştır.  

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte olası bir afet durumunda, bele-
diye ekipleri ve ilgili diğer kurumlar için ABİS kapsamındaki tüm bilgiler 
internet bağlantısı olmaksızın mobil ortamda erişime hazır hale gelecek 
ve afet müdahalesi bu bilgiler kapsamında gerçekleştirilecektir. Ayrıca 
Ümraniye’de yaşayan 660 bin vatandaş sistemden yararlanabilecektir. 
Sistem ile olası bir afet sonrası; toplanma alanları, tahliye yolları, sahra 
hastaneleri, geçici iskân alanları gibi temel bilgiler başta olmak üzere 
birçok bilgiye de uygulama üzerinden erişim mümkün olacaktır. 

» Yerel Yönetimler Bayramında Afet Bilinci Eğitim

» Arama Kurtarma Ekibi Dağcılık Eğitimi

» Afet İstasyonu Periyodik Kontrolü
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Çocuklar için oyun alanları ve toplantı salonları, Ramazan ayı if-
tar ve sahur programları, buluşma, yemek, kutlama ve davet gibi 
özel günlerde vatandaşlarımızın ailece faydalandıkları tesisimiz 
her gün saat: 08.00–24.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

Tantavi Sosyal Tesislerimizin misyonu, Ümraniye’nin merkezin-
de modern binası, şık dekoru ve nitelikli kadrosu ile güler yüzlü 
hizmet anlayışı içerisinde halkımızın sosyal gereksinimlerini kali-
teli ve uygun maliyetle karşılamak şeklindedir.  

Sosyal Tesisler Ümraniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermekte olup Tantavi Sosyal 
Tesisleri ve Meydan Sosyal Tesisleri olarak hizmet vermektedir.

Tantavi Sosyal Tesislerimiz; 1 Tesis Sorumlusu, 1 Yiyecek ve İçe-
cek Sorumlusu, 10 Servis Elemanı, 8 Mutfak Elemanı, 3 Temizlik 
elemanı, 2 Çaycı, 1 Bahçıvan, 3 Güvenlik Görevlisi ile hizmet ver-
mektedir.

Tesisimizde kaliteli hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla ile her Cu-
martesi - Pazar 10.00 – 13.00 Saatleri arasında Açık Büfe Kah-
valtı hizmeti sunmaktadır. Tesisimiz yoğun talep dolayısıyla haf-
ta sonları rezervasyon sistemi ile hizmet vermektedir. 

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

Nikâh akdi 
yapılan Giden İşlemde

4.644 939 131

» Yenilenen kokteyl salonumuz Sultan Salon adıyla daha prestijli hale gelmiştir.

Haftasonu Nikâh Törenleri internetten canlı 
izlenebiliyor
Çeşitli sebeplerle nikâh törenine katılamadıkları yakınlarının en 
özel ve mutlu anlarına canlı yayında tanıklık edebilmektedir. 
Canlı yayına Belediyemizin internet sayfası  www.umraniye.bel.tr 
adresine girerek “Hızlı Menü”den “Nikâh Salonundan Canlı Ya-
yın” linkine tıklayarak ulaşılabiliyor. Modern ve Teknolojik altyapı 
ile ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde yakınlarınızın en 
mutlu gününe yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve sesli ola-
rak şahit olma imkânı sağlanmaktadır.  

e-Bilgi
Vatandaşla iletişimi her geçen gün artırıyoruz ve vatandaş bek-
lentilerine en kısa yoldan cevap vermeye çalışıyoruz. Bu kap-
samda vatandaşa e-mail yoluyla da bilgi verilmektedir.

Evlilik İşlemleri ile ilgili bilgi almak isteyen herkes  
evlendirme@umraniye.bel.tr adresine mail atarak cevap ala-
biliyor.  

Sunulan bu hizmet ile 2013 yılı içerisinde vatandaş tarafından 
sorulan 400 adet soruya cevap verilmiştir.

e-Tebrik Mesajları
Ümraniyeliler katılamadığı nikah törenlerine evlendirme@umra-
niye.bel.tr adresinden e-posta atarak sevdiklerine kutlama me-
sajı gönderebiliyor. Gelin & Damat ismi belirtilerek e-mail yoluy-
la gönderilen “kutlama mesajları” ilgili çiftlere ulaştırılmaktadır.

SOSYAL TESİSLER

Tantavi Sosyal Tesisleri
Ümraniye Belediyesi Tarafından Tantavi Mahallesinde yapımı 
tamamlanan, 6.000m2 alan üzerinde 2 kat olup her bir katı 500 
m2’lik alana sahip olan ve üst katında 220 m2 açık teras ile se-
yirlik alanı bulunan Tantavi sosyal tesisimiz 2013 yılı içerisinde 
hizmete açılmıştır. 

Türk ve Dünya mutfağından özel menülerle Cafe & Restaurant 
ve sosyal alanlarıyla Ümraniyelilerin beğenisini kazanmış pres-
tijli bir mekan olan Tantavi Sosyal Tesisleri halkımıza çok yönlü 
hizmet sunmaktadır. 

AYLAR
NİKAH SARAYI-NİKAH AKDİ İSTATİSTİKLERİ

TOPLAM
TÖRENSİZ H.İÇİ TÖRENLİ H.SONU TÖRENLİ DIŞ NİKAH KOKTEYL GİDEN GELEN

Ocak 240 1 187 46 0 93 0 567
Şubat 249 1 144 39 0 109 0 542
Mart 308 4 160 40 0 135 0 647
Nisan 313 3 110 35 3 118 0 582
Mayıs 308 6 133 23 6 96 0 572
Haziran 234 4 94 24 5 85 0 446
Temmuz 243 3 86 20 6 73 0 431
Ağustos 253 3 73 5 4 63 0 401
Eylül 286 1 84 12 17 39 0 439
Ekim 212 1 51 5 4 32 0 305
Kasım 227 1 79 19 7 34 0 367
Aralık 215 4 120 9 5 62 0 415
TOPLAM 3088 32 1321 277 57 939 0 5714

ÜMRANİYE NİKÂH SARAYI 

Belediyemizde evlendirme işlemleri Türk Medeni Kanunu, Ev-
lendirme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak 
Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesindeki Nikâh Sarayımızda ya-
pılmaktadır. 

Anadolu yakasının en büyük nikâh salonlarından biri olan Üm-
raniye Nikâh Sarayı, 9746 m2 kapalı mekâna sahip olup, 526 m2 
nikâh salonu, 526 m2 kokteyl salonu, her biri 90 m2 lik 4 takı tebrik 
alanı ve 327 m2 giriş fuayesi ile hizmet sunmaktadır. Nikâh Sara-
yı’nın içinde nikâhla ilgili alışveriş yapılabilecek mekânların yanı 
sıra kültür merkezi fonksiyonuyla da dikkat çekmektedir. Nikâh 
Sarayımızda yılın çeşitli zamanlarında kültürel amaçlı program-
lar, sergiler ve toplantılar icra edilmektedir. 

Nikah Sarayına gelen davetliler ve misafirlerin araçları için 2 
kattan oluşan ve 125 araç kapasitesine sahip kapalı otopark alanı 
bulunmaktadır. Otopark içerisinden tören alanına asansörle ra-
hatça ulaşılabilmektedir. Ayrıca 10 araçlık özel otoparkımız sa-
dece gelin arabaları için ayrılmıştır.

2013 yılında yenilenerek hizmete açılan kokteyl salonu, Sultan 
Salon adını alarak yeni dekorasyonu ile ikramlı düğün organizas-
yonu yapmak isteyen çiftlere hizmet sunmaktadır. 

Eş adaylarının talep ve beklentileri doğrultusunda törenli, tö-
rensiz, kokteyl ve dış mekân olmak üzere çeşitli nikâh alterna-
tifleriyle birçok evlendirme hizmetinin bir arada olduğu nikâh 
sarayında güler yüzlü ekibimizle çiftleri ve misafirlerini memnun 
edecek şekilde evlendirme hizmetlerine devam edilmektedir. 
Evrakları ile birlikte nikâh sarayına müracaat eden çiftlerin nikâh 
işlemleri en fazla 30 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Nikâh 
Sarayında 2013 yılında 5714 nikâh müracaatı alınmıştır. Bu müra-
caatlardan gelin veya damat adayı 939 kişi başka ilçelerde nikâh 
akdi yapmayı tercih etmiş,  Dolayısıyla 2013 yılından Nikâh Sarayı 
hizmeti kapsamında 4644 nikâh akdi gerçekleştirilmiştir. 
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İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

Meydan Sosyal Tesisleri
Belediyemiz tarafından Ümraniye meydanına inşa edilen Mey-
dan Sosyal Tesisimiz Cafeterya hizmeti vermektedir. 08.00-
23.00 arasında hizmet veren tesisimiz, halkımızın yoğunluktan 
kaçıp çayını yudumlayıp dinlenebildiği bir mekan haline gelmiştir. 
Çarşı ve alışveriş alanlarına yakınlığıyla dikkat çeken tesisimizin 
günlük yoğunluğu oldukça fazladır. Buna rağmen uygun fiyat 

» Meydan Sosyal Tesisleri

Zübeyde Hanım Kapalı Otoparkı 
Araç Giriş Çıkış Bilgileri

 
BİLETLİ ARAC 

GİRİŞ ÇIKIŞI
ABONE ARAÇ 
GİRİŞ ÇIKIŞI

TOPLAM ARAÇ 
GİRİŞ ÇIKIŞI

Ocak 2.205 5.628 7.833

Şubat 2.868 4.703 7.571

Mart 3.267 7.508 10.775

Nisan 3.148 7.175 10.323

Mayıs 3.465 8.023 11.488

Haziran 3.932 6.949 10.881

Temmuz 3.471 6.752 10.223

Ağustos 3.738 5.841 9.579

Eylül 5.603 7.758 13.361

Ekim 5.901 8.441 14.342

Kasım 6.377 9.450 15.827

Aralık 7.186 9.183 16.369

Genel 51.161 87.411 138.572

HİZMET A.Ş 

Ümraniye Belediyesi’nin bir iştiraki olan Hizmet A.Ş, 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 70. Maddesinde belirtilen “Belediye kendi-
sine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belir-
tilen usullere göre şirket kurabilir” hükmüne binaen 2008 yılında 
Belediye Meclisi kararıyla ve Bakanlar Kurulu izniyle kurulmuş-
tur.

Kısa adı Hizmet A.Ş olan şirketin ticaret sicil kaydındaki tam adı 
“Ümraniye Hizmet İnşaat Turizm Sağlık Çevre Teknolojisi Ya-
tırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. 
Adından da anlaşılacağı gibi şirket birçok farklı sektörde faaliyet 
gösterebilmektedir. Ancak Hizmet A.Ş daha çok hizmet odaklı 
işler üzerine yoğunlaşmıştır. 

İDARİ HİZMETLER 

KURUMA YÖNELİK HİZMETLER

Periyodik bakımlar 
Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi noktasın-
da belediyenin tüm teknik altyapısı kontrol altında tutulmakta, 
düzenli olarak bakım ve onarımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 
aşağıdaki teçhizat ve ekipmanların periyodik kontrolleri takip 
edilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

» Klima Bakımı
» Kompanzasyon Pano Bakımı
» Asansör Bakımı
» Jeneratör Bakımı
» Güvenlik Kamera Sistem Bakımı
» Isıtma Soğutma Sistemi Bakımı
» Yangın Alarm Bakımı
» Ups Bakım
» Ses Sistemi Bakımı
» Telsiz Bakımları
» Chiller ve Klima Sistemleri Bakımı
» Su Hidroforları Bakımı
» Yangın Pompa Sistemleri Bakımı
» Otomasyon Sistemleri Bakımı
» Kombi Kazan Bakımları

Belediye Hizmet Binalarının tamir ve bakım 
onarımları
Tüm Hizmet binalarımızın tamir, bakım ve boya işleri yıl içerisin-
de düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli aksaklıklar gideril-
mektedir. Tüm hizmet binalarında tesisatla ilgili (rezervuar, su 
pompaları, temiz ve pis sus giderleri, su depoları, kanal arızaları, 
hidrofor gibi) meydana gelen arızalara müdahale edilmiş ve sü-
rekli takipleri yapılmıştır.

Belediye Santrali
Personelimizin ve vatandaşlarımızın, belediyemiz ile haberleş-
meleri teknik ekiplerimizin kontrolünde kaliteli, kesintisiz ve so-
runsuz bir şekilde iletişimleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2013 
yılında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.           

•  Yeni hizmet binamızdaki santralimizin elektrik ve akü bağlan-
tıları yapılarak devreye alınması ve test işlemlerinin yapılması,

• Yeni numaralandırma sisteminin binamızın katlarına ve birim-
lerine ulaştırılması,

• Birimlerimizin cep telefonuna yönelik yapacağı aramaları ucuz 
ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için alınan FCT PRI cihazın 
santral ile irtibatlaşarak devreye alınması,

• Dış müdürlüklerin haberleşme sistemlerinin bazı bölümlerinin 
yeni binaya taşınması ve uygun bir şekilde dağıtılması,

• Fen işleri müdürlüğünün yeni deposunun iletişime alınması,

• Kültür Müdürlüğümüz bünyesindeki spor salonunun iletişime 
dahil edilmesi,

• Trafik eğitim Parkının iletişime dahil edilmesi,

• Mahmut Celalettin Ökten Kültür Merkezinin iletişime alınması,

• Hanımeli Çarşı ve Çözüm merkezinin iletişime alınması,

• Tantavi Sosyal Tesislerinin iletişime alınması,

• Çağrı merkezi arızalarına teknik destek sağlanması,

• Belediye içerisinde ve dış birimlerde iletişimin kesintisiz ve 
kontrollü sağlanması.

• Tantavi Sosyal Tesislerinin iletişime alınması,

• Çağrı merkezi arızalarına teknik destek sağlanması,

• Belediye içerisinde ve dış birimlerde iletişimin kesintisiz ve 
kontrollü sağlanması.

» Belediye Santrali

KAT OTOPARKI 

Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu altında yer alan Ümraniye Be-
lediyesi kat otaparkı 3 katlı olup 300 araç kapasitesine sahiptir. 
Alemdağ Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi trafiğini rahatlat-
makla birlikte vatandaşımızın aracını güvenle park edebileceği 
bir mekândır. Çarşı ve alışveriş güzergâhında olan otoparkımız 
vatandaşlarımız tarafından yoğun talep görmektedir. 

Otoparkımız abonelik ve serbest giriş çıkış hizmeti vermekte 24 
saat ilçe halkımızın hizmetindedir. 

2013 yılında 51.161 biletli ve 87.411 abone olmak üzere 138.572 araç 
giriş çıkışı gerçekleşmiştir.

politikası ile her kesime hitap eder şekilde hizmet vermektedir. 

Aynı zamanda meydanda yapılan etkinlikler ve ramazan prog-
ramlarında insanların nefes aldığı rahat bir mekân olarak işlev 
görmektedir.

Belediye Hizmet Binası iç/dış mekân temizliği
Belediyemizin ana hizmet binası başta olmak üzere, tüm binala-
rımızın iç ve dış mekan temizlikleri bir program dahilinde İşletme 
ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 
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VATANDAŞA YÖNELİK HİZMETLER

Okullar için dış cephe boyalarının temini
Belediyemiz ve milli eğitim müdürlüğü arasında yapılan proto-
kol gereği belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm okulların iç ve 
dış cephe boyaların müdürlüğümüz tarafından temin edilmiş ve 
yine dağıtımları yapılmıştır. 2013 yılında toplam 1250 kova boya 
okulların iç-dış cephe boyalarının yapılması için yetkililere teslim 
edilmiştir. 

Cami temizliği
İlçe sınırlarımızda bulunan camilerimizin halıları, müdürlüğümüz 
tarafından oluşturulan teknik elemanlar tarafından yıkanmak 
suretiyle temizlenmesi gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında 270 
camii ve mescidin halıları yıkanmak suretiyle temizlenmiştir.  
270 camide yapılan temizlik çalışması ile toplamda 190.045 m2 iç 
mekânın temizliği yapılmış oldu. 

Kamu binaları ve Okulların Su Depolarının 
temizliği
Belediyemiz hizmet binaları yanı sıra ilçemizdeki tüm okulların, 
camilerin, devlet hastanesinin su depoları her yıl olduğu gibi bu 
yılda belediyemiz tarafından dezenfekte ve temizliği teknik ele-
manlarımız kontrolünde yapılmıştır.

Dezavantajlı ailelere teknik destek
Tespit edilen ve müdürlüğümüze bildirilen ihtiyaç sahibi (yoksul) 
ailelere müdürlüğümüzce elektrik, su tesisatlarıyla alakalı tek-
nik destek sağlanmaktadır. Ayrıca boya badana gibi ihtiyaçları 
da imkan ölçüsünde karşılanmaktadır. 

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

Demirbaş Malzeme Deposu
Başkanlığımız ve birimlerin ihtiyacı olan mobilya ve malzemele-
rinin depolanması sağlanmış ve ihtiyaç duyan birimlere dağıtımı 
kontrollü bir şekilde yapılmıştır.

Kat Hizmetleri ve Çay Ocakları
Kamu hizmetlerinin, özellikle evrak yoğunluklu işlerin düzenli 
yürütülmesi sürecinde kat hizmetleri de önem arz etmektedir. 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından evrakların zim-
metle dağıtımı, teslimi gibi işlerin yanısıra diğer tüm kat hizmet-
leri sistemli bir şekilde yapılmıştır.

Kat hizmetleri dahilinde bir diğer hizmet çay ocaklarının işletil-
mesi. Çay ocaklarının işletilmesi, çay servisi de İşletme ve İşti-
rakler Müdürlüğümüz tarafından organize edilmektedir.

Açılış ve Programların ön hazırlıkları
İlçemiz dâhilindeki tüm açılışlardaki ön hazırlıklar, ses sistemi 
kurulumu, bayrak süsleme, tanıtım afişi asma ve program 
sonunda ekipmanların ve tanıtım materyallerinin toplanması 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 
Bir yılda 2309 adet pankart asılmış ve günü geçen pankartların 
toplanmıştır.  

Abonelik Sözleşmelerinin takibi
Kurumumuzun İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, GSM Operatörleriyle ve 
Türk Telekom ile abonelik sözleşmeleri İşletme ve İştirakler Mü-
dürlüğümüz tarafından yapılmış ve yıl içerisinde takipleri yapıl-
mıştır.

Cami Temizliği

» Çay Servisi

Etüt Proje
 Müdürlüğü

İHALE İŞLEMLERİ 
 » Hizmet İhaleleri
 » Mal Alımı İhaleleri
 » Yapım ihaleleri 

SATIN ALIMLAR
 » Mal Alımları
 » Hizmet Alımları
 » Yapım İşi Alımları

» Depo Temizliği


