Çiğdem Restoran

KU RU MSAL GEL İ Şİ M
iŞLETME VE iŞTiRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Belediye personelinin günlük öğle yemeği Çiğdem Restoran’daki mutfakta hazırlanmakta ve restoranın modern salonunda servis
edilmektedir. Her gün yaklaşık 1000 kişilik yemek
hazırlanarak personelimize servis edilmektedir.
Yemek menümüzde her gün mevsim ve günlük kalori ihtiyacı baz alınarak 1 çeşit çorba, 2 çeşit seçmeli ana yemek, 2 çeşit yardımcı yemek (makarna,
pilav, börek vb.), 1 çeşit tatlı veya 1 çeşit meyve ile
açık salata büfesi ve aşçılarımız tarafından mayalanan yoğurt bulunmaktadır.
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2018 Yılı

Gelen
Misafir
Sayısı

Toplu Yemek
Sayısı (Nişan Ve
Organizasyon)

Toplam Sayı

174.598

218

Ayrıca belediyemizde vardiyalı olarak çalışan güvenlik personelimize ve çeşitli kültürel etkinliklerde dağıtılmak üzere sandviçler hazırlanmaktadır.

MAKiNE iKMAL
BAKIM VE ONARIM
MÜDÜRLÜĞÜ

Tantavi Sosyal Tesisleri 2018 Yılı Müşteri Memnuniyet
Puanları

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

Belediye Ana Hizmet Binası
Kafeterya
Belediyemizin zemin katında bulunan 101 m²’lik
alan, vatandaşlarımızın ve personellerimizin bekleme ve dinlenme alanı olarak kullanılmak üzere ana
binanın mimari konseptine uygun olarak yapılmıştır. 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermekte
olan tesiste kafeterya hizmeti sunulmaktadır.

2018 Yılı
Toplamı

Dağıtılan
Yemek Sayısı

Dağıtılan
Sandviç Sayısı

268.701

28.800

KADEME
BAKIM - ONARIM
FAALİYETLERİ
• Kademe Dış Servis
Bakım-Onarım
• Kademe İç Servis
Bakım-Onarım
• Yıllık Periyodik
SİVİL SAVUNMA
Bakım Planı
FAALİYETLERİ
• Makine Parkının
• Temel Afet Bilinci
Revizyonu
Eğitim Projesi
• Arama-Kurtarma
Ekibi Eğitimleri
• Afet İstasyonu
Periyodik Kontrol
ASFALT ÜRETİM
ve Bakımları
VE KALİTE
• Mobil Afet Bilgi
ÖLÇÜMLERİ
Sistemi Çalışmaları
• Asfalt Üretimi
•
İş Güvenliği ve İşçi
• Asfalt Kalite
Sağlığı Çalışmaları
Ölçümleri

SOSYAL VE KÜLTÜREL
FAALİYETLERE DESTEK
• Okullara Destek
• Resmi Kurumlara Destek
• Dernek ve Vakıflara Destek
• Amatör Spor Kulüplerine Destek
• Cenaze Nakil Hizmetleri
• Hasta Nakil Ambulans Hizmeti
• Hasta Nakil Aracı Hizmeti
• Binek Araç ile Doktor Nakil Hizmeti

BELEDİYE
HİZMETLERİNE
LOJİSTİK DESTEK
• Araçların Sevk ve İdaresi
• Araç Sicil Dosyaları ve
Trafik Mevzuatı İşlemleri
• Kış Çalışmalarına Destek
• Personel Servis Hizmeti
• Akaryakıt İkmali
• Araç Yıkama Ünitesi

Belediyenin araç, iş makinesi ve diğer lojistik ihtiyaçlarını
tedarik etmek ve faal araç oranını maksimum düzeyde tutmak.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 121.021.528,08 ₺

BELEDİYE HİZMETLERİNE
LOJİSTİK DESTEK

Belediyemizin her geçen gün yükselen hizmet
standartları ve artan vatandaş talepleri dikkate alınarak Müdürlüğümüzün güçlü hizmet kabiliyetini
pekiştirmek amacıyla araç ve makine parkımızın
ihtiyaç doğrultusunda, Belediyemiz hizmetlerinde
ihale yoluyla temin edilerek birimlerimizin kullanımına sunulmaktadır. 2018 yılında ilçemize, 535
adet araç ve iş makinesinden oluşan filomuz ile etkin bir hizmet sunulmuştur. 2018 yılı içerisinde 1
adet Arama Kurtarma Aracı ihale yolu ile temin
edilerek birimlerimizin kullanımına sunulmuştur.

Araç Kiralama Hizmetleri
Gün geçtikçe büyüyen ilçemizin artan ihtiyaçlarına,
Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen hizmetlerin
kesintisiz ulaştırılabilmesi amacıyla, belirlenen ihtiyaçlar dikkate alınarak, ihale mevzuatı kapsamında
yapılan hizmet alımları yoluyla cevap verilmektedir.

Toplam

TÜR
İş Makineleri

2
15
9
1
7
3
2
2
5
5
5
2

İş Makinesi Toplamı

3

30

25

58

0

12

145

157

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0
8
4
0
2
1
29
1
1
2
7
15
0
14
0
0
0
3
11
43
5
1
2
5
1
1

22
64
14
0
4
0
0
104
1
0
0
0
29
2
20
2
1
0
0
4
10
1
0
1
3
0
0

36
64
22
4
4
2
1
133
2
2
2
7
44
2
34
2
1
0
3
15
53
6
1
3
8
1
1

1

112

74

187

4

183

348

535

Binek Otomobil

Binek Araç Toplamı
Otobüs
Kango-Courier
Minibüs
Engelli Taşıma Aracı
Hasta Nakil Ambulans
Mobil Zabıta Aracı
Cenaze Aracı
Otobüs- Minibüs Toplamı
Çekici Tır
Dorse
Arama Kurtarma Aracı
Motorsiklet
Kamyonet
Hooklift
Damperli Kamyon
Konteynır Yıkama Aracı
Vinçli Araç
İtfaiye Aracı
Kapalı Kasa Kamyon
Yol Süpürme Aracı
Çöp Kamyonu
Açık Kasa Maloz Aracı
Vidanjör
Sepetli Araç
Su Tankeri
Traktör
Akaryakıt Tankeri
Tır-Kamyon-Kamyonet
Toplamı
Genel Toplam

Otobüs-Minibüs

Araç, İş Makinesi ve Ekipman
Alımları

Ekskavatör
Kazıcı Yükleyici
İş Makinesi Mini
Dozer
Silindir
Finişer
Forklift
Greyder
Loder Yükleyici
Kurtarıcı
Asfalt Robotu
Asfalt Freze

Kullanım Şekli
Resmi
Resmi Kiralık
Kiralık
0
1
1
1
3
11
0
2
7
0
1
0
1
5
1
0
2
1
0
2
0
0
2
0
1
3
1
0
4
1
0
4
1
0
1
1

Binek
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ARAÇ ve MAKİNE
PARKIMIZ

Araç Tipi

Tır-Kamyon-Kamyonet

KU RU MSAL GEL İ Şİ M
MAKiNE iKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

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.
2018 yılında işletme maliyetleri minimum seviyede
tutulurken günlük faal araç oranımız ortalama %
96,9 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.

2018 yılında işletme
maliyetleri minimum
seviyede tutulurken
günlük faal araç oranımızortalama % 96,9 düzeyinde
gerçekleştirilmiştir.
Araç Sicil Dosyaları ve Trafik
Mevzuatı İşlemleri
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. Sigorta süresi 2018 yılı içinde dolan 149 adet
aracımız için işlem yenilemesi yapılmıştır. 149 adet
aracın fenni muayenesi de 2018 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

Personel Servis Hizmeti
Çalışan memnuniyeti ve gecikmelerden kaynaklanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne geçmek
amacıyla 491 personelimizin yararlandığı ve 14 ayrı
güzergâhta sunulan servis hizmeti Müdürlüğümüz
tarafından yürütülmektedir.

Akaryakıt İkmali
2018 yılında, tüm birimlerimizde kullanılmakta
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.
Araç bazında akaryakıt tüketimi, Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile dijital ortamda anlık olarak kayıt
ve takip edilmektedir. 2018 yılında 2.610.384,55
litre motorin, 22.234,27 litre de benzin kullanmıştır. Araç bazında akaryakıt tüketimi, Akaryakıt
Otomasyon Sistemi ile dijital ortamda anlık olarak
kayıt ve takip edilmektedir.

FAALİYET RAPORU 2018
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Belediyemize ait ve Müdürlüğümüz bünyesinde
bulunan tüm araç ve iş makinelerimizin, GPS tabanlı Araç Takip Sistemi ile internet üzerinden 24
saat izlenebileceği bir sistem kurulmuştur. Bu sayede, araç ve iş makinelerimizin gerçek zamanlı
olarak internet ortamında dijital ve uydu haritaları
üzerinde hızları, güzergâhları, kat edilen mesafe,
bulundukları konum, nokta ve adres bilgileri raporlanabilmekte, ayrıca geçmişe yönelik raporları da
alınabilmektedir. Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen
bu uygulama sayesinde, araç ve iş makinelerimizin
ekonomik, verimli ve güvenli kullanımı, koordinasyonu sağlanmakta, gereksiz iş ve zaman kayıpları,
aşırı hız, bölge ve güzergâh ihlalleri önlenmektedir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL
FAALİYETLERE DESTEK

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan binek araçlarımız için Merkez Garaj Birimimiz bünyesinde yer
alan otomatik araç yıkama ünitemizde 2018 yılı
içinde 8.106 kez yıkama işlemi gerçekleşmiştir.

Kış Çalışmalarına Destek
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, kış mevsiminden 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.

2018 yılında ilçemizde bulunan ilkokul ortaokul ve
liselerin eğitim ve kültürel amaçlı faaliyetlerinde
1.954 adet/sefer araç görevlendirilmiş; bu sayede
hem okullarımıza hem de velilerimize önemli katkı
sağlanmıştır.

Resmi Kurumlara Destek
Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye, Halk
Eğitim Müdürlüğü gibi resmi kurumlarımızdan gelen araç taleplerinin karşılanmasına 2018 yılında
da devam edilmiştir. Bu çerçevede 91 adet/sefer
araç görevlendirilerek resmi kurumlarımızın hizmet kapasitelerine katkı sağlanmıştır.

Belediyemizin kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim
amaçlı tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve diğer resmi kurumların araç ihtiyaçlarının da
yasal çerçevede karşılanmasında Müdürlüğümüz
önemli hizmetler sunmaktadır.
İdaremizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği önemin göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim okulları ve liseler başta olmak üzere, amatör spor kulüpleri ile vakıf ve derneklerin kâr amacı gütmeyen
kültürel ve sosyal faaliyetlerinde otobüslerimiz ve
diğer araçlarımızla destek verilmiştir.

Araç Yıkama Ünitesi

Okullara Destek

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 2018 yılında da devam
edilmiştir.

Amatör Spor Kulüplerine
Destek
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin
“b” bendinde belirtilen “amatör spor kulüplerine
ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.” Hükmü uyarınca; ilçemizde faaliyet gösteren
amatör kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakalarına ulaşımlarının sağlanması için 2018 yılında 615 adet/sefer araç görevlendirmesi yapılarak
destek sağlanmıştır.

Bu kapsamda 2018 yılında Belediye birimlerimizin
sosyal ve kültürel aktiviteleri için 202 adet/sefer
otobüs görevlendirilerek toplamda 6.060 vatandaşımıza doğrudan hizmet sağlanmıştır.

Dernek ve Vakıflara Destek
Kâr amacı gütmeyen çeşitli hemşeri dernekleri ve
vakıflarımızın kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerine 2018 yılında 177 adet/sefer araç görevlendirilmiştir.

Binek Araç Doktor
Nakil Hizmeti
İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın olağanüstü durumlarda mağdur olmaması ve aciliyet
gerektiren defin işlemlerinde gecikmelere meydan
vermemek amacıyla, cenaze raporu düzenlemekle
görevli personelin cenaze evine ulaştırılması 7 gün
24 saat Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında 559 adet/sefer binek araç
ile doktor nakil hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Cenaze Nakil Hizmetleri
Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin önemli bir
ayağını oluşturan cenaze hizmetlerimize 2018 yılında da devam edilmiş; bu kapsamda ilçemizde
yaşayan vatandaşlarımızın cenaze merasimleri için
il içi ve il dışı toplamı olarak 2.502 adet/sefer otobüs görevlendirilmiştir.

Vatandaş ve Diğer
Kurumların Araç Talepleri
(Binek Araç-Ambulans)
Binek Araç Doktor Nakil Hizmeti
Hasta Nakil Aracı Hizmeti
Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti
Toplam

Yıllık Toplam
adet/sefer
559
532
2.971
4.062

Vatandaş Ve Diğer Kurumların
Araç Talepleri (Otobüs)
Cenaze Nakil Hizmetleri

Yıllık Toplam
adet/sefer
2.502

Okullara Destek

1.954

Resmi Kurumlara Destek

91

Dernek ve Vakıflara Destek

177

Spor Kulüplerine Destek

615

Kültürel Faaliyetlere Destek

202

Diğer

1.076

Toplam

6.617

İç Birimlere Destek

4.331

Şehir içi ve şehir dışı
olmak üzere toplam
6.617 adet/sefer otobüs
görevlendirilmiş, bu
hizmetlerden 198.510
vatandaşımız yararlanmıştır.

FAALİYET RAPORU 2018
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Araçlarımızda Küresel
Konumlandırma Sistemi (GPS)
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Ulaşım imkânları yetersiz olan hastaların Belediyemize müracaatları halinde üç adet hasta nakil
ambulansıyla evlerinden alınarak sağlık kuruluşuna
ulaştırılmakta ve işlemleri tamamlandıktan sonra
evine geri götürülmektedir.
İlçemizde yaşayan maddi imkânları yetersiz, yatalak durumdaki vatandaşlarımız hasta nakil ambulansları ile sağlık kuruluşlarına nakil hizmetine
devam edilmiştir. Bu kapsamda kayıtlı hastalarımız
için 2.971 adet/sefer hasta nakil ambulansı ile
hizmet sunulmuştur.

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunup sevk ve idaresi tarafımızdan 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.

Kademe Dış Servis
Bakım - Onarım
Kademe atölyelerimiz dışında tamir ve bakım gerektiren araçların maliyet analizleri titizlikle yapılmakta; bu araçların tamir ve bakımlarının Belediyemizin iş akışına engel olmayacak sürede bitirilmesi
özellikle sağlanmaktadır. 2018 yılında bu şekilde
363 adet dış servis bakım-onarım hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce yürütülen koruyucu ve önleyici
bakım programı ile makine ve araç parkımızdaki
aktif araç oranı yıl boyunca % 98 seviyesinde tutulmuştur.

Kademe İç Servis
Bakım - Onarım

Hasta Nakil Aracı Hizmeti
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KADEME BAKIM - ONARIM
FAALİYETLERİ

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 2018 yılında iç servislerimizde 9.064 adet bakım-onarım hizmeti üretilmiştir.

Yatalak durumda olmayıp kendi olanakları ile sağlık
kurum ve hizmetlerine erişim imkânı bulunmayan
hasta vatandaşlarımız için araç tahsis edilerek ulaşım ihtiyaçları karşılanmış; mağdur, yaşlı ve kimsesizlerin hastaların daima elinden tutulmuştur.
2018 yılı içinde kayıtlı 532 vatandaşımız için gidiş – dönüş 6.384 adet/sefer hasta nakil aracı
ile hizmet sunulmuştur.

2018 yılında 363 adet
dış servis bakım-onarım
hizmeti, 9.064 adet iç
servis bakım onarım
hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Makine Parkının Yenilenmesi
(Revizyonu Yapılan Araçlar)
Kademe Birimlerimizce yapılan inceleme ve tespit
çalışmaları ile komple yenilenme ve boya yapılması gereken araç ve iş makinelerimiz tespit edilerek
arızaları giderilmiştir.
2018 yılında 39 Adet araç ve 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.

Araçlarımız yenilenerek Ümraniyelilerimizin hizmetine
sunulmuştur.

Yıllık Periyodik Bakım Planı
GPS tabanlı Araç Takip sistemi ve Garaj Takip Programı ile tüm araç ve iş makinelerimizin görev, arıza
kayıtları ve yedek parça sarfiyatları dijital ortamda
kayıt altına alınıp aylık maliyet analizlerine dayanılarak bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmektedir.
Makine parkımızın daha verimli kullanımı ve işletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla,
2018 yılında yapılan Yıllık Periyodik Bakım Planı %
100 gibi yüksek başarı oranıyla uygulanmıştır. Araç
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.

Yıllık Periyodik Bakım
Planı % 100 başarıyla
uygulanmıştır.
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Hasta Nakil Ambulansı
Hizmeti
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SİVİL SAVUNMA

Asfalt Kalite Ölçümleri

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz
bünyesinde yer alan asfalt tesisimizde 2018 yılı
içinde 86.208,9 ton asfalt üretilmiştir. Üretilen
asfaltın tamamı Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından asfalt kaplama ve yama işlerinde kullanılmıştır.

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

Yıllara Göre Asfalt Üretimi (ton)
173.582
120.438
86.208

74.866

2013

2014

55.624

2015

2016

2017

2018

2018 yılı içinde 86.208,9
ton asfalt üretilerek Fen
İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü
vasıtasıyla Ümraniye’mize
serilmiştir.

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

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

196.475

“Ümraniye Afet Yönetim Sistemi”ni geliştirmek; muhtemel afetlere karşı
paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği imkânlarını harekete geçirmek ve halkı sivil
savunma konusunda bilinçlendirmek. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 8.250 ₺

Asfalt üretiminde kullanılan Teraziler, Kararlılık
Test Cihazı, Otomatik Kompaktör, Etüv, elek, Küçük Asfalt Plent Agrega Kantarı, Küçük Asfalt Filler
Kantarı, Küçük Asfalt Bitüm Kantarı, Büyük Asfalt
Plent Agrega Kantarı, Büyük Asfalt Filler Kantarı, Büyük Asfalt Bitüm Kantarı, Büyük Asfalt Silo
Kantarı gibi Asfalt kalitesini etkileyecek tüm ölçüm cihazlarının kalibrasyonları bir çizelge ile takip edilmektedir. Kalibrasyon zamanı gelen ölçüm
cihazları yetkin ve belgeli kuruluşlarda kalibre ettirilmiştir. Böylece asfalt kalitemizin maksimum seviyede tutulması sağlanmıştır.

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. 2018 yılında Afet Yönetim Birimimiz
tarafından, farklı mekânlarda yapılan 2 eğitim
programı ile toplam 250 katılımcıya eğitim verilmiştir.

5.422

Kasım

9.861

Ekim

13.460

Eylül

9.511

Ağustos
Temmuz
Haziran

5.967
3.638
2.755

Mayıs

6.702

Nisan

13.640

Mart
Şubat
Ocak

10.423
2.282
2.547

Belediyemiz tarafından 2012 yılı Ağustos ayında
internet ortamında hayata geçirilen Afet Bilgi Sistemi’nin (ABİS) mobil uygulaması için çalışmalar
2018 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 pek çok bilgiye de uygulama üzerinden
erişim mümkün olacaktır.

295

Aylara Göre Asfalt Üretimi (ton)
Aralık

Mobil Afet Bilgi Sistemi
Çalışmaları
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Asfalt üretim sürecini etkin bir şekilde yöneterek belediyenin
asfalt ihtiyacını karşılamak.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 10.404.492,71 ₺

A1
H4

Afet İstasyonu Temin,
Takip ve Bakımı
İlçemizin afet öncesi hazırlık önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla “Her Mahalleye Bir Afet
İstasyonu” projesi kapsamında 35 mahallemize konuşlandırılan AFİS’ler bulundukları yerde periyodik
olarak titizlikle kontrol edilmekte ve oluşabilecek
eksiklikler zamanında giderilerek olağanüstü koşullara hazırlık düzeyleri yüksek tutulmaktadır.

İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı
Çalışmaları
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.
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