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KURUMSAL GELİŞİM

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkanlık Makamı tarafından intikal ettirilen 8 adet
inceleme ve soruşturma dosyası ile Kaymakamlık
Makamı tarafından intikal ettirilen 9 adet ön
inceleme dosyasının işlemleri yapılmıştır.

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü,
Ümraniye
Belediye Başkanı
adına belediye
birimlerinde
görevli personel
ile ilgili olarak,
Başkanlık
Makamının
görev olurları
gereğince her
türlü inceleme,
araştırma, teftiş
ve soruşturmaları
yapmaktadır.

46.199
başvuru
Tüketici Hakem
Hayeti ile ilgili
çalışmalar
da müdürlük
personeli
tarafından
yürütülmektedir.
2014 yılında
Tüketici Hakem
Heyetine 46.199
başvuru olmuştur.

Ümraniye Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Mülga 1580 sayılı Belediye yasasının
88.maddesine istinaden 27.03.1989 tarihinde
kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Halen
bir müdür ve bir memur personelle bu görevi ifa
etmektedir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Ümraniye
Belediye Başkanı adına belediye birimlerinde görevli personel ile ilgili olarak, Başkanlık Makamının görev olurları gereğince her türlü inceleme,
araştırma, teftiş ve soruşturmaları yapmaktadır.

TÜKETİCİ HAKEM
HEYETİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında
çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla ve
tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezi
sınırları içinde görevli ve yetkilidir.
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TEFTİŞ İŞLEMLERİ

Özel Kalem
Müdürlüğü

Tüketici Hakem
Heyeti-Başvuru
Sonuçları

2012

2013

2014

ÇÖZÜM ODAKLI ZİYARET PROGRAMLARI

Toplam Başvuru Sayısı 4.010 6.275 46.199
Tüketici Lehine
Verilen Karar Sayısı

3.235

6.125

22.511

Tüketici Aleyhine
Verilen Karar Sayısı

128

123

151

Serbest Ziyaret Programı, Protokol ve Ağırlama Hizmetleri •
Dernek, Vakıf ve STK Ziyaretleri •
Cenaze Törenlerine Katılım - Taziye ve Yeni Doğan Ziyaretleri •

TOPLANTI PROGRAMLARI

Tüketici Hakem Heyeti
- Konularına Göre
Başvurular-2014

Lehte

Aleyhte

Haftalık Başkanlık Koordinasyon Toplantısı •
Birim Müdürleri Toplantısı •

Yine Belediye Başkanı adına, Başkanlık Makamının görev olurları gereğince, belediye birimlerinin eylem ve işlemlerinin denetimi ve bunlarla
alakalı olarak her türlü inceleme, araştırma,
teftiş ve soruşturmanın yapılması da Müdürlük
görevleri arasındadır. Ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun gereği Kaymakamlık Makamı
tarafından başlatılmış olan soruşturmalara ilişkin ön inceleme raporları da düzenlenerek, Kaymakamlık Makamına sunulmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeler,
Abonelik Sözleşmeleri

104

Tüketici Kredisi,Kredi
Kartları, Konut
Finansmanı
Sözleşmeleri

21.734

136

Taksitli, Kampanyalı,
Kapıdan Satışlar

3

-

TÖREN VE ORGANİZASYON PROGRAMLARI

Turistik Devre Tatil,
Paket Tur

4

-

Resmi Törenler •

2014 yılında müdürlüğe gelen evrak sayısı
223, giden evrak sayısı 192’dir.

Ayıplı Mal ve Hizmetler

666

15

22.511

151

Tüketici Hakem Hayeti ile ilgili çalışmalar da Teftiş Kurulu Müdürlüğü personeli tarafından yürütülmektedir.
2014 yılında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne; Başkanlık Makamı tarafından 8 adet inceleme ve
soruşturma dosyası ve Kaymakamlık Makamı
tarafından 9 adet ön inceleme dosyası intikal ettirilmiştir.

Grup ve Meclis Toplantıları •

-

Mahalle Muhtarlarımız ile İstişare Toplantıları •

TOPLAM

ŞEHİRDIŞI VE YURTDIŞI PROGRAMLARI
Açılış ve Temel Atma Törenleri •
Düğün ve Nikâh Programları •
Başkanımızın Konuşmacı Olarak Katıldığı Dış Programlar •

GÜNDEM VE RANDEVULARIN PLANLANMASI

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları (adet)
46.199

VATANDAŞ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI
22.511

4.010

3.235

6.275

2012
Toplam Başvuru Sayısı

6.125

2013

KUTLAMA, TEBRİK, TELGRAF VE ÇİÇEK GÖNDERME
MESAJ VE TELEFON TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ

2014

Tüketici Lehine Verilen Karar Sayısı
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KURUMSAL GELİŞİM

FAALİYET RAPORU 2014

Özel Kalem Müdürlüğü

Sosyal Belediyecilik ilkesiyle ilçemizin farklı
kesimlerinden vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, sivil
toplum kuruluşlarıyla, özel ya da kamu kurumlarıyla sık
sık farklı ziyaret programlarında bir araya gelinmiştir.
ÇÖZÜM ODAKLI
ZİYARET
PROGRAMLARI

Dernek, Vakıf ve STK Ziyaretleri

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

Ümraniye Belediyesi, halkıyla sürekli birlikte ve
iç içe bir belediyecilik anlayışı belirlemiştir. Sosyal Belediyecilik ilkesiyle Başkanımız, ilçemizin
farklı kesimlerinden vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel ya
da kamu kurumlarıyla sık sık farklı ziyaret programlarıyla bir araya gelmiştir.

Hemşehri dernekleri, vakıflar ve ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli zamanlarda ortak programlar düzenlenerek bir araya
gelinmiştir. Ayrıca belli zaman dilimlerinde Başkanımız dernek, vakıf ve STK’ları bizzat ziyaret
ederek yönetici ve üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Ümraniye’ye göç yoluyla gelerek yerleşmiş ve hayatını ilçemizde sürdüren
vatandaşlarımızın kent yaşamına adaptasyonu
konusunda önemli görevler üstlenen hemşehri
dernekleri belediyemizin doğal paydaşı olarak
tarafımızca kabul görmektedir.

Serbest Ziyaret Programı,
Protokol ve Ağırlama Hizmetleri

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

Her hafta düzenli
olarak Salı ve
Perşembe günleri
Serbest Ziyaret
Programları
düzenlenmektedir.
Hemşehri
dernekleri,
vakıflar ve
ilçemizde bulunan
sivil toplum
kuruluşlarıyla
çeşitli zamanlarda
ortak programlar
düzenlenerek bir
araya gelinmiştir.
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Başkanımızla görüşmek için randevu talebinde
bulunan vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, sıkıntı ya da problemleriyle alakalı çözümler sunmak, en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde almalarını sağlamak için her hafta düzenli
olarak Salı ve Perşembe günleri Serbest Ziyaret
Programları düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın
Başkanımızla paylaştığı sorunların çözümü için
ilgili müdürlüklere verilen talimatların takibi yapılarak en kısa sürede çözümü sağlanmıştır.

Hemşehri dernekleri ile sık sık biraraya gelinmektedir.

Cenaze Törenlerine
Katılım - Taziye Ziyaretleri ve
Yeni Doğan Ziyaretleri

Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları
gibi birçok kurum ve kuruluşun Başkanımızla
görüşme talepleri ivedilikle değerlendirilerek
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
programlanmıştır. Başkanımızın yapmak isteÜmraniye Belediyesi, vatandaşlarımızın zor gündiği iade-i ziyaretler de programa alınarak ilgili
lerinde yanlarında olma, onların acılarını paylaşkurum ve kuruluşlara ziyaretlerin gerçekleşmesi
ma ve birçok ihtiyaçlarının karşılanması konusağlanmıştır.
sunda Sosyal Belediyecilik anlamında çok önemli

TOPLANTI
PROGRAMLARI

ŞEHİRDIŞI VE YURTDIŞI
PROGRAMLARI

Belediyemizde iş ve işlemlerin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için kurum içi belli
bir toplantı sistematiği oluşturulmuştur. Bunlar;

Ümraniye Belediyesi, kaliteyi her alanda ve hizmette uygulayan, bu kaliteyi sürekli geliştiren ve
daha iyisi için araştırma ve geliştirmeye büyük
önem veren bir anlayışa sahiptir. Dünya’daki ve
Türkiye’deki gelişmeleri, yeni teknoloji ve bilgileri takip etmek için birçok yurt dışı ve şehir dışı
seminer, konferans ve toplantıya katılım gösterilmiştir.

• Haftalık Başkanlık Koordinasyon Toplantısı
• Birim Müdürleri Toplantısı
• Grup ve Meclis Toplantıları
• Mahalle Muhtarlarımız ile İstişare Toplantıları
Bu toplantıların koordinasyonu Başkanlık Makamı adına Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Haftalık başkanlık koordinasyon toplantısı, her
hafta başkan ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Belediyemizdeki
genel işleyişin değerlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla birim müdürlerimiz ile, Başkan
ve başkan yardımcılarımızın katılımlarıyla Birim Müdürleri Toplantıları düzenlenmiştir. Yıllık
değerlendirme ve gelecek yılın planlaması için
yılsonunda, şehir dışında genel toplantı organize
edilip gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın
Ziyareti

Ümraniye’nin yükselişini simgeleyen birçok çalışma, organizasyon ve törenler düzenlenmiştir.
Ayrıca vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde
yanlarında olunmuştur. Birçok program, açılış,
nikah ve düğün programlarımızda devlet erkanımızla da bir araya gelmeye çalışılmıştır.

Belediyemizin birinci derecede karar organı olan
Açılış ve Temel Atma Törenleri
meclis toplantılarımızın verimli bir şekilde ya///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pılması için gerekli koordinasyon ve hazırlıklar
yapılmıştır. Ayrıca belediyemizin doğal paydaşBirçok alandan modern kentlere örnek olacak
larından olan muhtarlarımızla mahallelerinde
projelerle halkının yaşam standardını en üst dübulunan sorunlarla alakalı istişare toplantıları
zeyde tutan Ümraniye Belediyesi, yeni yatırımyapılmıştır.
lar ve projelerle bu senede birçok açılış ve temel
atma töreni yaptı.
Ümraniye Belediyesi, altyapı ve üstyapıda yeni
yatırımlar, kültürel ve sosyal içerikli birçok projenin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi. Başkanımız bu törenlerin birçoğuna iştirak
ederek halkımızın sevincini paylaşmış ve onlara
destek olmuştur.

başarılara imza attı. Başkanımız, birçok cenazeye
bizzat katılmış, katılamadığı durumlarda başkan
yardımcılarımızın veya müdürlerimizin katılımı sağlanarak vatandaşlarımıza zor günlerinde
destek olunarak acılarının paylaşılması sağlanmıştır. Taziye evlerine sıcak yemek ve cenazeye
ulaşım desteğinin yanı sıra taziye ekiplerimizce
cenazeyle ilgili dini vecibelerin yerine getirilmesi
konusunda her türlü destek verilmektedir.
Yeni doğan bebeklerimizin ailelerinin sevinçlerini paylaşmak, onları çeşitli hediyelerle mutlu
etmek için ekiplerimiz ziyaretlerde bulunarak,
başkanımızın selam ve dualarını ailelerimizle
paylaşmaktadır.

TÖREN VE
ORGANİZASYON
PROGRAMLARI

Meclis Toplantısı

Açılış Programı

Dünya’daki ve
Türkiye’deki
gelişmeleri,
yeni teknoloji
ve bilgileri takip
edebilmek için
birçok yurt dışı ve
şehir dışı seminer,
konferans ve
toplantıya katılım
gösterilmiştir.
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Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can
çiftlerimizi mutlu günlerinde yalnız
bırakmamış ve nikahlarını kıymıştır.
Resmi Törenler

Nikah ve Düğün Törenleri

Yıl içerisinde resmi gün olarak ilan edilmiş günlerde düzenlenen törenlerde hazırlıklar Özel
Kalem Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılmış
ve gündem takip edilmiştir. Belediyemiz tarafından organize edilen programlar ile halkımızın bu
günleri coşku ile geçirmesi sağlanmıştır.

Belediyemiz Nikah Sarayı’nda yüzlerce çiftin nikahı kıyılmıştır. Başkanımızda vatandaşlarımızın
bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmamış,
birçok nikahı bizzat kendisi kıymıştır. Nikahı kıyılan çiftlerimizi çeşitli hediyelerle mutlu eden
başkanımız, bir çok nikahta da katılımcılara hitap
etmiştir. Dış nikahlara da katılımlar sağlanmış,
Başkanımız ya da vekil tayin ettiği Başkan Yardımcılarımız bu mutlu günlere katılım göstermişlerdir.
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Dini bayramlarda vatandaşlarımızla bayramlaşmalar düzenlenmiş, başkanımız binlerce Ümraniyeliyle bir araya gelmiştir. Çeşitli ikramlar,
çocuklarımıza hediyeler, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarla renklendirilen bu organizasyonlarla bayram coşkusunun toplumumuzun her
kesiminde doyasıya yaşanması için çalışılmıştır.

Etüt Proje
Müdürlüğü

İHALE İŞLEMLERİ
Hizmet İhaleleri •
Mal Alımı İhaleleri •
Yapım İhaleleri •

Başkanımız
resmi törenler ve
dini bayramlar
vesilesiyle
düzenlenen
organizasyonlarda
vatandaşlarımızla
bir araya gelerek
aynı coşkuyu
paylaşmıştır.
Başkanımız
katıldığı
programlarda
siyaset ve
belediyecilik
anlamında
tecrübelerini
katılımcılara
aktardı.

2886 Devlet İhale Kanunu •

Nikah Töreni

SATIN ALIMLAR

Dış Programlar
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Resmi Törenler

Ümraniye Belediyesinin başkanımızın önderliğinde yaptığı başarılı çalışmalar birçok kesimin
ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu senede birçok
kurum ve kuruluş başarı öykümüzü dinlemek
için başkanımızı davet etti. Gelen onlarca davetten programının uygunluk gösterdiklerini seçerek katılan başkanımız, siyaset ve belediyecilik
anlamında tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Mal Alımları •
Hizmet Alımları •
Yapım İşi Alımları •
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Başkanımızın katıldığı programlar
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