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KURUMSAL GELİŞİM

Etüt Proje Müdürlüğü

2014 yılında yapılan doğrudan teminlerde; mal
alım işi tutarı 6.282.681 TL, hizmet alım işi tutarı
4.371.354 TL, yapım işleri tutarı 1.841.694 olarak,
toplamda da 12.495.730 TL olarak gerçekleşmiştir.
MÜDÜRLÜK BAZINDA DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIMI GERÇEKLEŞEN MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİ DOSYA LİSTESİ-2014
MÜDÜRLÜK
Adet

Çevre Koruma
Müdürlüğü

2014 yılında
yapılan doğrudan
temin sayıları; 494
adet mal alım işi,
169 adet hizmet
alım işi, 72 adet
yapım işi olarak
gerçekleşmiştir.
Sarf malzeme
deposundaki
ürünler, stok
programı
üzerinden takip
edilmektedir.
Müdürlüklerimizin
ihtiyaçlarına
göre satın alımlar
yapılmaktadır.

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Emlak İstimlak
Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
Müüdürlüğü
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Plan Proje Müdürlüğü
Ruhsat Denetim
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Ulaşım hizmetleri
Müdürlüğü
Veteriner Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
TOPLAM

Hizmet Alım İşi
Adet
Tutar

Adet

Yapım İşi
Tutar

GENEL TOPLAM
Adet
Tutar

8

90.533,24TL

11

399.220,90TL

-

-

19

489.754,14TL

12

184.495,80TL

9

821.298,00TL

-

-

21

1.005.793,80TL

4

44.125,00TL

-

-

-

-

4

44.125,00TL

22

296.641,00TL

11

252.539,10TL

-

-

33

549.180,10TL

6

49.966,00TL

3

42.200,00TL

-

-

9

92.166,00TL

1

20.000,00TL

-

-

1
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Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mal Alım İşi
Tutar

20.000,00TL

44
12
-

685.112,60TL
222.299,00TL
-

4
18
-

35.670,00TL
444.150,00TL
-

45
-

1.309.945,00TL
-

48
75
0

2

2.380,00TL

-

-

-

-

2

2.380,00TL

4

13.536,00TL

2

51.300,00TL

-

-

6

64.836,00TL

74

455.620,40TL

38

584.311,90TL

17

404.089,00TL

129

1.444.021,30TL

3

13.729,24TL

-

-

-

-

3

13.729,24TL

27

515.778,80TL

25

160.154,00TL

1

3.250,00TL

53

679.182,80TL

61

492.699,40TL

16

88.479,50TL

3

25.700,00TL

80

606.878,90TL

6

49.782,20TL

1

1.045.000,00TL

-

-

7

1.094.782,20TL

21

434.128,30TL

-

-

-

-

21

434.128,30TL

17

391.752,70TL

5

97.550,00TL

3

65.150,00TL

25

554.452,70TL

3

17.400,00TL

-

-

-

-

3

17.400,00TL

85

1.156.559,00TL

19

161.081,00TL

1

16.550,00TL

105

1.334.190,00TL

3

3.874,00TL

6

168.400,00TL

-

-

9

172.274,00TL

-

-

-

-

-

-

0

0,00TL

28

298.170,00TL

-

-

-

-

28

298.170,00TL

34

673.441,30TL

-

-

1

12.720,00TL

35

686.161,30TL

6
1
1
10
494

81.141,95TL
36.880,00TL
1.800,00TL
70.835,70TL
6.282.681,63TL

4.371.354,40TL

1
72

4.290,00TL
1.841.694,00TL

7
1
1
10
735

85.431,95TL
36.880,00TL
1.800,00TL
70.835,70TL
12.495.730,03TL
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Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

720.782,60TL
1.976.394,00TL
0,00TL

ARAÇ - MAKİNE PARKIMIZIN
GÜÇLENDİRİLMESİ
Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımları •
İhtiyaç Halinde Kiralama Hizmetleri •

ASFALT ÜRETİMİ
KADEME BAKIM-ONARIM
FAALİYETLERİ
Kademe Dış Servis Bakım-Onarım •

BELEDİYE HİZMETLERİNE
LOJİSTİK DESTEK

Kademe İç Servis Bakım-Onarım •
Yıllık Periyodik Bakım Planı •

Araçların Sevk ve İdaresi •

Makine Parkının Revizyonu •

Araç Sicil Dosyaları ve Trafik Mevzuatı İşlemleri •

Kış Çalışmalarına Destek •

Personel Servis Hizmeti •
Akaryakıt İkmali •

SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ

Araç Yıkama Ünitesi •

Temel Afet Bilinci Eğitim Projesi •
Arama-Kurtarma Ekibi Eğitimleri •

SOSYAL VE KÜLTÜREL
FAALİYETLERE DESTEK
Okullara Destek •
Resmi Kurumlara Destek •
Dernek ve Vakıflara Destek •

Afet İstasyonu Periyodik Kontrol ve Bakımları •
Mobil Afet Bilgi Sistemi Çalışmaları •

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

Amatör Spor Kulüplerine Destek •
Cenaze Nakil Hizmetleri •
Binek Araç ile Hasta Nakil Hizmeti •

SARF MALZEME DEPOSU
Görev ve çalışma yönetmeliğimize göre tüm belediye birimlerinin sarf malzeme ihtiyaçlarının
toptan alınarak ihtiyaca göre birimlere dağıtılması müdürlük görevlerindendir. Depo sorumlumuz bu malzemelerin stok kayıtlarını tutarak
yılda iki kez depo sayımı gerçekleştirmekte ve
yine müdürlüklere dağıtımını yazılı istek fişleri
doğrultusunda yapmaktadır. Buna göre yılbaşın-

da ve senenin belli zamanlarında alımını yaptığımız malzemeler;
» Kırtasiye Malzemeleri
» Elektrik Malzemeleri
» Nalbur Malzemeleri
» Züccaciye Ürünleri
» Temizlik Malzemeleri
» İçecek Grubu (çay, şeker, kahve vs.)
» Matbu Evraklar
» Fotokopi Kâğıdı

Doktor Nakil Hizmeti •

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO

AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
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KURUMSAL GELİŞİM

FAALİYET RAPORU 2014

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemizin yapmış olduğu altyapı, asfalt, hafriyat,
afiş asma, yıkım ve kazı gibi tüm teknik çalışmalara, iş
makinelerimiz başta olmak üzere tüm diğer araçlarımız
ile 7 gün 24 saat kesintisiz lojistik destek sağlanmıştır.
2014 Yılı Araç Gereç ve
İş Makinesi Envanteri

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TÜR

ARAÇ - MAKİNE
PARKIMIZ
GÜÇLENDİRİLDİ
Araç, İş Makinesi ve Ekipman
Alımları

kat

3

2014 yılında
ilçemize, 462
adet araç ve iş
makinesinden
oluşan filomuz ile
etkin bir hizmet
sunulmuştur.
286

Binek

Toplam

Otobüs
Kango-Connect
Minibüs
Engelli Taşıma
Aracı
Hasta Nakil
Ambulans
Mobil Sağlık
Aracı
Cenaze Aracı
Toplam
Çekici
Dorse
Arama Kurtarma
Aracı
Motorsiklet
Kamyonet
Kamyon
Yol Süpürme
Aracı
Çöp Kamyonu
Vidanjör
Sepetli Araç
Su Tankeri
Akaryakıt
Tankeri
Toplam
GENEL TOPLAM

Otobüs-Minibüs

İhtiyaca Binaen Araç Kiralama

2004 yılında Hizmetleri
araç gereç ve///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
iş
makinesi sayısı Gün geçtikçe büyüyen ilçemizin artan ihtiyaçlarına, Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen hiz135 iken 2014 metlerin kesintisiz ulaştırılabilmesi amacıyla,
yılında bu sayıyı belirlenen ihtiyaçlar dikkate alınarak, ihale mevzuatı kapsamında yapılan hizmet alımları yoluyla
3 katından fazla cevap verilmektedir.
yükseltilerek 462
ye ulaştırılmıştır.

Tır-Kamyon-Kamyonet

Belediyemizin her geçen gün yükselen hizmet
standartları ve artan vatandaş talepleri dikkate
alınarak Müdürlüğümüzün güçlü hizmet kabiliyetini pekiştirmek amacıyla araç ve makine
parkımızı güçlendirme çalışmalarına 2014 yılında da devam edilmiş; bu kapsamda Belediyemiz
hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bir adet sepetli
platform ekipmanı ihale yoluyla temin edilerek
birimlerimizin kullanımına sunulmuştur.

İş Makineleri

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kullanım Şekli
ARAÇ TİPİ
TOPLAM
Resmi
Resmi Kiralık
Kiralık
Ekskavatör
0
1
1
2
Kazıcı Yükleyici
1
3
8
12
İş Makinesi Mini
0
1
7
8
Dozer
0
1
0
1
Silindir
1
5
1
7
Finişer
0
2
1
3
Forklift
0
2
0
2
Greyder
0
2
0
2
Loder Yükleyici
1
3
1
5
Kurtarıcı
0
4
0
4
Asfalt Robotu
0
4
1
5
Asfalt Kazıyıcı
0
1
1
2
Toplam
3
29
21
53
Binek Otomobil
12
153
165

BELEDİYE
HİZMETLERİNE
LOJİSTİK DESTEK
Araçların Sevk ve İdaresi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm araç ve
iş makineleri, ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Belediyemizce yürütülen; kültürel, sosyal, alt
yapı gibi tüm faaliyetler ve özel projelerde birimlerimizin lojistik ihtiyacı Müdürlüğümüz uhdesindeki Tantavi Garaj, Merkez Garaj ve Atölye Garaj Birimlerimiz tarafından önceden belirlenen
iş planı dâhilinde karşılanmaktadır. Makine parkımızın etkin ve verimli kullanılması için “havuz
sistemi” uygulanmakta; bu sayede kaynakların
tasarruflu kullanımı sağlanmaktadır.

Birimlere Göre Araç Talep Sayısı (adet)
Spor İşleri Müdürlüğü

171

Özel Kalem Müdürlüğü

85

Zabıta Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

219
558

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

3

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

6

Yazı İşleri Müdürlüğü

1
9.801

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

36
3.004

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü

386

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

7

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2
2.797

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

1.260

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

0

12

153

165

0
0
0

14
0
7

8
48
11

22
48
18

0

4

0

4

0

2

1

3

0

2

0

2

Bas. Yay. ve Halkla İlişk. Müdürlüğü

1

0
0
0
0

1
30
1
1

0
68
1
0

1
98
2
1

Çevre Koruma Müdürlüğü

1

0

1

0

1

0
0
0

3
15
17

0
16
18

3
31
35

0

11

1

12

0
1
0
0

47
1
2
5

0
0
1
3

47
2
3
8

0

1

0

1

1
4

105
176

40
282

146
462

2014 yılında işletme maliyetleri minimum seviyede tutulurken günlük faal araç oranımız ortalama % 97 düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin yapmış olduğu altyapı, asfalt, hafriyat,
afiş asma, yıkım ve kazı gibi teknik çalışmaların
tamamında iş makinelerimiz başta olmak üzere
tüm diğer araçlarımız ile 7 gün 24 saat kesintisiz
lojistik destek sağlanmıştır.

Plan Proje Müdürlüğü

14

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

390

Mali Hizmetler Müdürlüğü

323

Kütüphaneler Müdürlüğü

245

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

376

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü

88

3.798
941

2014 yılında
işletme maliyetleri
minimum seviyede
tutulurken
günlük faal araç
oranımız ortalama
% 97 düzeyinde
gerçekleştirilmiştir.

%

97

Müdürlüklerimiz
için çeşitli iş
ve işlemlerini
yürütmek
amacıyla 2014
döneminde toplam
24.513 adet/sefer
görevlendirme
yapılmıştır.
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FAALİYET RAPORU 2014

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal ve kültürel faaliyetleri karşılamak amacıyla
okullardan, dernek ve vakıflardan, spor klüplerinden ve
diğer resmi kurumlardan gelen araç taleplerinin tamamı
değerlendirmeye alınarak en üst seviyede karşılanmıştır.
Araç Sicil Dosyaları ve
Trafik Mevzuatı İşlemleri

Akaryakıt İkmali

Belediyemize ait ve Müdürlüğümüz bünyesinde
kayıtlı tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneleri, egzoz
muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında
eksiksiz olarak tamamlanmış; böylelikle araçlarımızın trafik güvenliği arttırılarak kazalar minimuma indirildiği gibi trafik cezalarında önemli
azalmalar sağlanmıştır. İhale yoluyla alımı yapılan 25 adet aracımızın ruhsat ve trafik sicil kayıtları gerçekleştirilmiş; sigorta süresi 2014 yılı
içinde dolan 176 adet aracımız için işlem yenilemesi yapılmıştır. 150 adet aracın fenni muayenesi de 2014 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

ta olan hizmet araçlarımız ile kiralık araç ve iş
makinelerinin akaryakıtı Müdürlüğümüzce karşılanmıştır. Belediyemize ait ve Müdürlüğümüz
bünyesinde kayıtlı tüm araç ve iş makineleri ile
diğer birimlerimizde kayıtlı ekipmanlarımızın
motorin ve benzin ihtiyaçları Küçüksu Kademe
Atölyemizde bulunan akaryakıt istasyonundan
veya yıllık ihale ile sözleşme yapılan firma ile anlaşmalı dış istasyonlardan temin edilmiş; arazide
çalışan iş makinelerimizin yakıt ihtiyaçları akaryakıt tankerimiz ile çalışma sahalarında karşılanarak iş ve zaman kayıpları önlenmiştir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2014 yılında, tüm birimlerimizde kullanılmak///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Müdürlüğümüz
tarafından
gerçekleştirilen
personel servis
hizmeti 14 ayrı
güzergâhta
sunulmaya devam
edilmiştir.

14

güzergâh

288

Personel Servis Hizmeti

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Araç bazında
akaryakıt
tüketimi,
Akaryakıt
Otomasyon
Sistemi ile dijital
ortamda anlık
olarak kayıt ve
takip edilmektedir.

Araç bazında akaryakıt tüketimi, Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile dijital ortamda anlık olarak
kayıt ve takip edilmektedir. 2014 yılında 13.953
litre benzin, 2.332.305 litre de motorin kullanmıştır.

Araç Yıkama Ünitesi
Çalışan memnuniyeti ve gecikmelerden kaynak///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne
geçmek amacıyla 389 personelimizin yararlanBelediyemiz hizmetlerinde kullanılan binek araçdığı ve 14 ayrı güzergâhta sunulan servis hizmeti
larımız için Merkez Garaj Birimimiz bünyesinde
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
yer alan otomatik araç yıkama ünitemizde 2014
yılı içinde 8.304 kez yıkama işlemi gerçekleşmiştir.

Okullara Destek
SOSYAL VE KÜLTÜREL///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2014 yılında ilçemizde bulunan ilkokul ortaokul
FAALİYETLERE
ve liselerin eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetleDESTEK
rinde 997 adet/sefer araç görevlendirilmiş; bu
sayede hem okullarımıza hem de velilerimize
önemli katkı sağlanmıştır.

Belediyemizin kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim
amaçlı tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarıResmi Kurumlara Destek
mızın ve diğer resmi kurumların araç ihtiyaçları///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
nın da yasal çerçevede karşılanmasında MüdürEmniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye,
lüğümüz önemli hizmetler sunmaktadır.
Halk Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumlarıİdaremizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği
mızdan gelen araç taleplerinin karşılanmasına
önemin göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim
2014 yılında da devam edilmiştir. Bu çerçevede
okulları ve liseler başta olmak üzere, amatör spor
115 adet/sefer araç görevlendirilerek resmi kukulüpleri ile vakıf ve derneklerin kâr amacı gütrumlarımızın hizmet kapasitelerine katkı sağlanmeyen kültürel ve sosyal faaliyetlerinde otobüsmıştır.
lerimiz ve diğer araçlarımızla destek verilmiştir.
Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun ilçemiz halkının aldığı hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü,
Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye,
Halk Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumlarımızdan gelen araç taleplerinin karşılanmasına
2014 yılında da devam edilmiştir.
Bu kapsamda 2014 yılında Belediye birimlerimizin sosyal ve kültürel aktiviteleri için 1.850 adet/
sefer; vatandaşımıza ve kâr amacı gütmeyen çeDernek ve Vakıflara Destek
şitli kurumlara destek amacıyla ise şehir içi///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ve
şehir dışı olmak üzere 5.930 adet/sefer otobüs
Kâr amacı gütmeyen çeşitli hemşehri dernekleri
görevlendirilerek toplamda 166.352 vatandaşıve vakıflarımızın kültürel ve sosyal amaçlı faalimıza doğrudan hizmet sağlanmıştır.
yetlerine 2014 yılında 246 adet/sefer araç görevlendirilmiştir.

Şehir içi ve şehir
dışı olmak üzere
toplam 5.930
adet/sefer otobüs
görevlendirilmiş,
bu hizmetlerden
166.352
vatandaşımız
yararlanmıştır.

adet
sefer

5.930

2014 yılında
ilçemizde bulunan
ilkokul ortaokul
ve liselerin eğitim
ve kültürel amaçlı
faaliyetlerinde
997 adet/sefer ,
hemşeri dernek ve
vakıflara ise 246
adet/sefer araç
görevlendirilmiştir.
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İlçemize kazandırılan en güzel yatırımlardan olan asfalt
fabrikası Ümraniyenin asfaltının karşılamasının yanı
sıra başka ilçelerden gelen talepleride karşılayarak
hizmetlerini sürdürmüştür.
Doktor Nakil Hizmeti
Vatandaşlarımızın Amatör Spor Kulüplerine Destek
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cenaze merasimleri
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin
İlçemizde ikamet eden vaiçin il içi ve il dışı “b” bendinde belirtilen “.amatör spor kulüplerine
tandaşlarımızın olağanüstü
ayni
ve
nakdî
yardım
yapar
ve
gerekli
desteği
durumlarda mağdur olmatoplamı olarak
sağlar.” Hükmü uyarınca; ilçemizde faaliyet gösması ve aciliyet gerektiren
2.036 adet/ teren amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman
defin işlemlerinde gecikve
müsabakalarına
ulaşımlarının
sağlanması
için
melere meydan vermemek
sefer otobüs
2014 yılında 650 adet/sefer araç görevlendirmesi
amacıyla, cenaze raporu düzenlemekle görevli
görevlendirilmiştir. yapılarak destek sağlanmıştır.
personelin cenaze evine ulaştırılması 7 gün 24
saat Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında 664 adet/sefer binek araç
ile doktor nakil hizmeti gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde faaliyet
Binek Araç ile Hasta Nakil
gösteren amatör
Hizmeti
kulüplerimizin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Yatalak durumda olmayıp kendi olanakları ile
il içi ve il dışı
sağlık kurum ve hizmetlerine erişim imkânı buidman ve
lunmayan hasta vatandaşlarımız için binek araç
tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılanmış;
müsabakalarına
mağdur, yaşlı ve kimsesizlerin hastaların daima
ulaşımlarının
elinden tutulmuştur. 2014 yılı içinde kayıtlı 122
vatandaşımız için gidiş – dönüş 3.246 adet/sefer
sağlanması için
binek araç hasta nakil hizmeti sunulmuştur.
2014 yılında 650
adet/sefer araç
Cenaze Nakil Hizmetleri
görevlendirmesi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
yapılmıştır. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir

adet
sefer

650

2014 yılı içinde
kayıtlı 122
ihtiyaç sahibi
vatandaşımız
için gidiş – dönüş
3.246 adet/sefer
binek araç hasta
nakil hizmeti
sunulmuştur.
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ayağını oluşturan cenaze hizmetlerimize 2014 yılında da devam edilmiş; bu kapsamda ilçemizde
yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimleri
için il içi ve il dışı toplamı olarak 2.036 adet/sefer
otobüs görevlendirilmiştir.

Vatandaş Ve Diğer Kurumların
Araç Talepleri
Cenaze Nakil Hizmetleri

Yıllık Toplam
adet/sefer
2.036

Okullara Destek

997

Resmi Kurumlara Destek

115

Dernek ve Vakıflara Destek

246

Spor Kulüplerine Destek

650

Binek Araç Doktor Nakil

664

Binek Araç İle Hasta Nakil

3.246

Diğer

563

Toplam

8.517

ASFALT ÜRETİMİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde
yer alan asfalt tesisimizde 2014 yılı içinde 74.886
ton asfalt üretilmiştir. Üretilen asfaltın 66.795
tonu Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından asfalt kaplama ve yama işlerinde kullanılmış, 8.091 tonu ise satılarak belediyemize
gelir sağlanmıştır.
Depolama tankları ihalesi yapılarak ihtiyaç duyulan kısmı modernize edilen asfalt tesisimizin
günlük ve periyodik bakımları zamanında, eksiksiz olarak yapılmış, arızalara acil müdahale
edilerek asfalt üretim ve serim programı aksatılmadan yürütülmüştür.

Yıllara Göre Asfalt Üretimi (ton)
196.475

181.857
152.214

127.098
74.886

2010

2011

2012

2013

2014

Asfalt Kalite Ölçümleri

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Asfalt tesisimiz bünyesindeki Üretim ve Takip
Otomasyonu ile asfalt üretim ve çıkışlarının dijital ortamda anlık kontrol ve takibi sağlanmıştır.

Asfalt Kalite Laboratuarımızda gerekli ölçüm ve
deneyler yıl boyunca aksatılmadan yapılarak asfalt üretim kalitesi maksimumda tutulmuştur.

Asfalt fabrikamız
2014 yılında
74.886 ton
asfalt üretimi
gerçekleştirmiştir.

ton

74.886

Üretilen asfaltın
66.795 tonu Fen
İşleri ve Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
tarafından asfalt
kaplama ve
yama işlerinde
kullanılmıştır.
8.091 tonu ise
başka kurumlara
satılarak
belediyemize gelir
sağlanmıştır.
291

/////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////
//////////////////
////////////////////

KURUMSAL GELİŞİM

FAALİYET RAPORU 2014

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kademe Birimlerimizde, işletme maliyetlerinin
minimumda tutulması, hızlı ve kaliteli
müdahale, kayıt sisteminin düzgün işletilmesi
hususlarına azami özen gösterilmektedir.
Makine Parkının Yenilenmesi
KADEME BAKIM
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ONARIM FAALİYETLERİ Kademe Birimlerimizce yapılan inceleme ve tesMüdürlüğümüz bünyesinde bulunup sevk ve
idaresi tarafımızca yapılan tüm araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım, periyodik kontrol ve
yedek parça temini belli bir sistem çerçevesinde,
Küçüksu ve Hekimbaşında bulunan iki Kademe
Birimimiz tarafından yapılmaktadır. Söz konusu koruyucu ve önleyici bakım çalışmalarımızın
etkinliği sayesinde, tüm birimlerimize kesintisiz
lojistik destek verilmektedir.
Müdürlüğümüzce yürütülen koruyucu ve önleyici bakım programı ile makine ve araç parkımızdaki aktif araç oranı yıl boyunca % 97 seviyesinde tutulmuştur.

pit çalışmaları ile komple yenilenme ve boya yapılması gereken araç ve iş makinelerimiz tespit
edilerek arızaları giderilmiştir. 2014 yılında 15
Adet araç, 5 adet de iş makinesinin yenilemesi
yapılarak, kışın karla mücadele çalışmalarımız,
yazın asfalt ve diğer yoğun organizasyonlarımız
için makine parkımız her an hazır halde tutulmuştur.

Araç ve iş makinelerimizin kaynak işleri, egzoz
tamir işleri, iş makinelerimizin bıçak ve tırnaklarının değişimi, tüm birimlerin oksijenle kesim ve
kaynak işleri de kademe birimlerimiz tarafından
yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzce
yürütülen
koruyucu ve
önleyici bakım Kademe Dış Servis
programı///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ile Bakım-Onarım
makine ve araç Kademe atölyelerimiz dışında tamir ve bakım
parkımızdaki gerektiren araçların maliyet analizleri titizlikle
yapılmakta; bu araçların tamir ve bakımlarının
aktif araç oranı Belediyemizin iş akışına engel olmayacak sürede
yıl boyunca % bitirilmesi özellikle sağlanmaktadır. 2014 yılında
bu şekilde 756 adet dış servis bakım-onarım hizKış Çalışmalarına Destek
97 seviyesinde meti gerçekleştirilmiştir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tutulmuştur.
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, kış mevsiKademe İç Servis Bakım-Onarım

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20.164
bakım-onarım

2014 yılında 756
adet dış servis
bakım-onarım
hizmeti,
19.408 adet iç
servis bakım
onarım hizmeti
gerçekleştirilmiştir.
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Kademe birimlerimizde; elektrik, motor, boya,
lastik, yağ, kaporta, kaynak ve iş makinesi tamir
bölümü mevcut olup; araç ve iş makinelerimizin
arıza tespiti ve yedek parça ihtiyaçları belirlenerek, fayda-maliyet analizi yapılıp, hızlı ve etkin
müdahale ile arızalı araç ve iş makineleri aktif
hale getirilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında
iç servislerimizde 19.408 adet bakım-onarım hizmeti üretilmiştir.

minden kaynaklanan yoğun kar yağışı, aşırı yağmur ve sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilenmemesi; can ve mal güvenliğinin sağlanması için
bünyemizde bulunan araç, iş makinesi, ekipman
ve donanımlı ekiplerimiz, oluşturulan Kriz Merkezinde 24 saat tam kapasite ile çalışacak şekilde planlama yapılmış; bunun için uygun şartlar
oluşturularak ihtiyaç duyulan çizme, yağmurluk,
halat, zincir gibi gerekli tüm malzemeler önceden temin edilmiş ve böylelikle olası aksaklıkların önüne geçilmiştir.

Yıllık Periyodik Bakım Planı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SİVİL SAVUNMA
FAALİYETLERİ

GPS tabanlı Araç Takip sistemi ve Garaj Takip
Programı ile tüm araç ve iş makinelerimizin görev, arıza kayıtları ve yedek parça sarfiyatları diTemel Afet Bilinci Eğitim Projesi
jital ortamda kayıt altına alınıp aylık maliyet ana///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lizlerine dayanılarak bakım ve onarım faaliyetleri
Ülkemizin değişik bölgelerinde üst üste yaşanan
yürütülmektedir.
sarsıntılar, deprem gerçeğini kentsel dönüşümYıllık periyodik bakım planı araçlarımızın faal
den temel afet bilincine kadar birçok değişik
halde tutulmasını en üst seviyede gerçekleştirilaçıdan ülke gündemine getirmiş ve olağanüstü
mesi adına çok büyük bir öneme sahiptir. yıllık
durumlar için afet riskini azaltma çalışmalarının
olarak düzenlenen yıllık periyodik bakım planına
yanında vatandaşlarımızda afet bilincinin yükyüzde yüz uyularak neredeyse tüm araçlarımız
seltilmesine yönelik çalışmaların da büyük önem
yıl boyunca faal tutulmuşur.
arz ettiğini ortaya koymuştur.
Makine parkımızın daha verimli kullanımı ve işYaşanan deneyimler ve bilim adamlarının öneletme maliyetlerinin minimumda tutulması amarileri göstermektedir ki; özellikle deprem konucıyla, 2014 yılında yapılan Yıllık Periyodik Bakım
sunda önceden alınacak basit tedbirler ve sarPlanı % 97 gibi yüksek başarı oranıyla uygulansıntı anında gösterilecek doğru davranışlar ile
mıştır.
depremin yıkıcı etkileri önemli ölçüde azaltılabilAraç ve iş makinelerimizin tamamını kapsayan
koruyucu ve önleyici bakım çalışmalarımız, her
bir araç için yıl içinde belirli periyotlarla 3 defa
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle muhtemel arızalar
önlenmiş, iş ve zaman kayıplarının önüne geçilerek işletme maliyetlerimiz minimum düzeyde
kalırken günlük faal araç oranımızın yüksek bir
oranda gerçekleşmesi sağlanmıştır.

mektedir.

Bu sebeple sosyal ve kültürel çalışmalarıyla her
zaman öncü olan Belediyemiz, kentsel dönüşüm
ve yapı stokunun yenilenmesi 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. 2014 yılında Afet
Yönetim Birimimiz tarafından, farklı mekânlarda
yapılan 5 eğitim programı ile toplam 350 katılımcıya eğitim verilmiştir.

Ülkemizin her köşesindeki afetlerde bilgi ve deneyime dayalı, profesyonel müdahale kabiliyeti
yüksek ve her an her türlü koşulda sorumluluk
almaya hazırlıklı olan Arama Kurtarma Ekibimizin teknik eğitimleri 2014 yılı içinde de devam
etmiş, bu kapsamda Arama Kurtarma Ekibimiz,
14-21 Eylül tarihleri arasında İzmir Kemalpaşa
Dereköy Mevkiinde temel arama kurtarma ve
dağcılık eğitimlerine katılmıştır.

Arama Kurtarma
Ekibimizin teknik
eğitimleri 2014
yılı içinde de
devam etmiş,
bu kapsamda
Arama Kurtarma
Ekibimiz, 14-21
Eylül tarihleri
arasında İzmir
Kemalpaşa
Dereköy
Mevkiinde temel
arama kurtarma
ve dağcılık
eğitimlerine
katılmıştır.

eğitim

5

2014 yılında Afet
Yönetim Birimimiz
tarafından, farklı
mekânlarda
yapılan 5 eğitim
programı ile
toplam 350
katılımcıya
ulaşılmıştır.
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“Her Mahalleye Bir Afet İstasyonu” projesi
kapsamında 30 mahallemize konuşlandırılan
AFİS’ler bulundukları yerde periyodik olarak
titizlikle kontrol edilmektdir.
Afet İstasyonu Temin, Takip ve
Bakımı

Mobil Afet Bilgi Sistemi
Çalışmaları

İlçemizin afet öncesi hazırlık önlemlerini en üst
seviyeye çıkarmak amacıyla “Her Mahalleye Bir
Afet İstasyonu” projesi kapsamında 30 mahallemize konuşlandırılan AFİS’ler bulundukları yerde periyodik olarak titizlikle kontrol edilmekte ve
oluşabilecek eksiklikler zamanında giderilerek
olağanüstü koşullara hazırlık düzeyleri yüksek
tutulmaktadır.

Belediyemiz tarafından 2012 yılı Ağustos ayında
internet ortamında hayata geçirilen Afet Bilgi
Sistemi’nin (ABİS) mobil uygulaması için çalışmalar 2014 yılında da devam etmiştir.

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Belediyemizde;
işçi sağlığı ve iş
güvenliği kurulu
ile birlikte işçilerin
eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi
amacıyla eğitimler
düzenlenmiştir.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

İnternet
ortamında hayata
geçirilen Afet Bilgi
Sistemi’nin (ABİS)
mobil uygulaması
için çalışmalar
2014 yılında da
devam etmiştir.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte olası bir
afet durumunda, belediye 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 sistem ile olası bir afet sonrasında; toplanma
alanları, tahliye yolları, sahra hastaneleri, geçici
iskân alanları gibi temel bilgilerin yanında pekçok bilgiye de uygulama üzerinden erişim mümkün olacaktır.

İDARİ İŞLER/HİZMETLER
BAKIM-ONARIM (Hizmet Binaları ve Kültür Merkezleri)

Asansörlerin Bakımı •
Güç Kaynaklarının Bakımı •
Kompanzasyon Panolarının Bakımı •
Jeneratörlerin Bakımı •
Ses Sistemlerinin Bakımı •
Kombi ve Kazanların Bakımı •
Chiller Bakımı •
Yangın Alarm Sistemi ve Güvenlik Kameraları Bakımı •
Sirkülasyon Pompaları Bakımı •
Su Arıtma Sistemleri Bakımı •
Mekanik Otomasyon Sistemi Bakımı •

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ
SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

BİNA TEMİZLİĞİ

Belediyemiz bünyesinde arazide ve atölyelerde
çalışan işçi personelimizin, 4857 sayılı İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin
ilgili maddelerine uygun olarak, işyeri ve iş ortamındaki kazalar ve meslek hastalıklarına karşı
korunması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda görevli
işçi temsilcilerinin de katkılarıyla işçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kişisel koruyucuların
temini, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının
oluşturulması hususundaki önlemleri hassasiyetle devam edilmiştir. Ayrıca hizmet ihaleleri
kapsamında çalışan personelin de işçi sağlığı ve
iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamları
oluşturulması konusunda gerekli kontrol ve denetim sistemi oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Ana Hizmet Binasının İç-Dış Temizliği •
Tüm Hizmet Binalarının Bakım Onarımı ve Boyanması •

VATANDAŞA YÖNELİK HİZMETLER
Okul ve Camilerin Su Depolarının Temizliği •
Cami Halı Temizliği •
Okulların İç ve Dış Boya İhtiyaçlarının Temini •
Dezavantajlı Ailelere Teknik Destek •

YEMEKHANE HİZMETİ
SANTRAL HİZMETİ

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO

AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
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