
































































































































































Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan, 2872 say›l› Çevre

Kanunu ve “Bitkisel ve At›k Ya¤lar›n Kontrolü

Yönetmeli¤i”nin ilgili maddeleri gere¤i, çevre denetim

ekibiyle lokanta, yemek üretim tesisleri, tatl› üretim

yerlerinden üretimden kaynaklanan at›k ya¤lar›n periyodik

olarak toplanmas› sa¤lanm›fl olup, halen denetim ve

kontroller devam etmektedir.

Kullan›lm›fl Eflyalar›n Toplanmas›

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü, ilçe genelinde 2008 ve 2009

y›llar› içinde kullan›lm›fl eski ev eflyalar›n›, at›k polyester

depo vb. at›klar› periyodik olarak toplam›flt›r. Günlük

oluflan bu tür at›klar›n çevreye rastgele at›lmas›

engellenerek, düzenli olarak toplanmas›na devam

edilmektedir.

Kurban At›klar›n›n Toplanmas›

Kurban at›klar›n›n çevreyi kirletmemesi, rast gele

konmamas› için kurban at›¤› pofleti da¤›t›lm›flt›r. Bayram

günleri ve sonras› kurban at›klar› tahsis etti¤imiz özel

araçlarla toplanm›flt›r. Kurban sat›fl alan›nda bayram

sonras› temizlik çal›flmas› yap›larak, dezenfekte edilmesi

sa¤lanm›flt›r. Kurban kesim yerleri bayram sonras› y›kan›p

temizlenmifltir.
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At›k Pil ve Akümülatörlerin Nihai Bertaraf Edilmesi

At›k pil ve akümülatörler için, müdürlü¤ümüz ile T.A.P'›n

ortak yürüttü¤ü bir proje ile kamuya ait bina, okul, market

ve al›flverifl merkezleri olmak üzere, belirlenen 120 noktaya

at›k pil toplama kab› b›rak›lm›fl, bilgilendirici afifl el ilan›

ve broflürler da¤›t›lm›flt›r. Periyodik aral›klarla da  kontrol

edilip toplanm›flt›r. 2009 y›l› içerisinde 215 kg at›k pil

toplanm›flt›r.

Bitkisel At›k Ya¤lar›n Toplanmas› ve Nihai Bertaraf

Edilmesi

Bitkisel at›k ya¤lar›n toplanmas› ve geri kazan›m› ile ilgili

olarak 2008 y›l› içerisinde anlaflma yapm›fl oldu¤umuz

lisansl› firma ile çal›flmalar tamamlanm›flt›r. At›k ya¤

ç›karabilecek yemek üretim noktalar›na ve  tespit edilen

40 noktaya at›k ya¤ toplama kaplar› b›rak›lm›flt›r. 2009

y›l› içerisinde 1930 kg bitkisel at›k ya¤›n geri dönüflümü

sa¤lanm›flt›r.

Kaynak, Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Toplanan Bitkisel At›k Ya¤ VerileriTABLO 63
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Y›kama  Çal›flmalar›

Kamuya ait binalar, okul bahçeleri, spor tesisleri ve tören

yerlerinin temizlikleri yap›lm›flt›r. Ramazan aylar›n›n

öncesi ve sonras›, ilçemiz genelinde 108 adet caminin

hal›lar› ve bahçe temizlikleri 2'fler kez yap›lm›flt›r. Gelen

talepler üzerine ilçemizde bulunan 2 adet yurt, 5 adet

kurs ve 2 adet cem evinin temizlikleri yap›lm›flt›r. Y›kama

faaliyetleri kapsam›nda  kent meydan› yaz aylar›nda her

hafta periyodik olarak, k›fl aylar›nda ihtiyaç durumuna

göre, bayram programlar›nda ise sürekli y›kanm›flt›r.

Çevre Temizli¤i Faaliyetleri

‹lçemizde bulunan kald›r›mlar›n  temizli¤i düzenli olarak

yap›lmaktad›r.

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan, 2009 y›l›nda çal›flma

programlar› belirlenmifl, ilçemizin yaflanabilirlik

kapasitesini yükseltmek için 17 adet çöp toplama arac›,

4 adet süpürge arac›, 4 adet kontrol arac› ile genel temizlik

çal›flmas› bafllat›lm›flt›r. Araç arkas› ve pazar yerlerinin

temizlenmesinde 60 adet personel, süpürge eleman›

olarak 50 adet personelle çal›flmalar›na devam etmektedir.

Günlük temizlenen bölge say›s› sürekli artmakta olup,

kent meydan›, 61 adet cadde ve 500 civar›nda soka¤›n

temizli¤i günlük olarak yap›lmaktad›r. ‹fiKUR destekli

personelle ilçenin bofl arazileri, dere yataklar›, cadde ve

sokaklar› tamamen temizlenmifltir. 4 adet süpürge arac›

ile günlük ortalama 250 km yol süpürülmektedir. ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi ana arterlerde haftada yaklafl›k

140 km süpürmektedir. 2010 y›l›nda bu çal›flmalar asfalt

ve kald›r›m düzenlemeleriyle daha da verimli olacakt›r.

Çöp Konteyn›rlar›n›n ‹laçlanmas› ve Bak›m›

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan,  son befl y›ld›r 100

bin civar›nda çöp konan kova vb. kaplar›n tamam›

toplanm›flt›r. Koku ve mikrop saçan 1.200 konteynerin

periyodik olarak bak›m, onar›m, boya, temizlik ve

ilaçlamalar› yap›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra günlük al›nan

ana arter ve caddelerin d›fl›ndaki talepler, poflet

uygulamas› ile daha hijyenik ve temiz olmas› teflvik

edilmektedir.
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4-YAPIM ‹fiLER‹ VE YATIRIM

YÖNET‹M‹

Yol Bak›m Onar›m

Y›l içinde asfalt serimi, kald›r›m yap›m›, yol açma ve

geniflletme, ›zgara yap›m› gibi bak›m hizmetleri verilmifltir.

Yol bak›m hizmetleri ile ilgili tablolar afla¤›da verilmifltir.

Etüt Proje

Fen ‹flleri Müdürlü¤ü Etüt Proje fiefli¤imiz,  Belediyemizin

stratejik planlar› do¤rultusunda, 2009 y›l›nda uygulamay›

planlad›¤› her türlü alt ve üst yap› tesisi, sosyal tesis ve

bina eklentilerinin yap›lmas› için gerekli tüm etüt ve proje

çal›flmalar›n› yürütmüfltür. Sa¤l›k ocaklar› ve polis karakol

binalar›n›n proje, kontrollük ve teknik deste¤ini sa¤lam›flt›r.

Y›llara Göre Asfalt Yama SerimiTABLO 65

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Asfalt SerimiTABLO 64

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009
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Mahallelere Göre Asfalt Yama SerimiTABLO 66

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Mahallelere Göre Asfalt SerimiTABLO 67

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009



Y›llara Göre Izgara Yap›m ve TamiriTABLO 68

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Kald›r›m Yap›m› ve TamiriTABLO 69

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009
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Yol Açma ve Stabilize Serimi

Müdürlü¤ümüz taraf›ndan y›llara göre stabilize malzemesi

ve al›nan hafriyat tablolar› afla¤›da gösterilmifltir. 2007-

2009 Y›llar› aras› 19.915 kamyon stabilize malzeme

çekilerek muhtelif cadde ve sokaklara serilmifltir.

Y›llara Göre Serilen Stabilize MalzemesiTABLO 70

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Al›nan Hafriyat Miktarlar›TABLO 71

Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Derelerin Temizli¤i

Belediyemiz sel felaketlerinin olmamas› için

derelerin temizli¤ine  büyük önem vermektedir. Bu

nedenle ilçemizde bulunan dereler sürekli olarak

temizlenmektedir. Fen ‹flleri Müdürlü¤ümüz

taraf›ndan ilçemizde bulunan Uzundere,

Karan›kdere, Naldöken Deresi’nde, toplam 4.000

metre temizlik çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Belediye Baflkan›m›z  Hüseyin Keskin, dere yataklar›n›

bizzat gezerek, muhtemel sel bask›nlar›na karfl› al›nan

önlemleri yerinde incelemifltir.
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Kaynak, Fen ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Tranfle Ruhsat Biriminin FaaliyetleriTABLO 72

Tranfle ve Ruhsat fiefli¤i
Altyap› imalatlar›n›n kontrolü ve ruhsatlar›n›n verilmesi.

Altyap› ile ilgili kurumlarla iliflkilerin sa¤lanmas› yine

altyap›ya yönelik bak›m ve onar›m çal›flmalar›n›n yap›lmas›

ifllerini yürütmektedir.

Afet ve Acil Durumlara Yönelik

Faaliyetler

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü ve Fen ‹flleri Müdürlü¤ü

taraf›ndan, k›fl aylar›nda ya¤mur, kar ve buzlanmaya karfl›

üst geçitler ve yaya yollar›n›n temizlenmesi ve tuzlamas›

çal›flmalar› yap›lm›flt›r.
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Yat›r›mlar ve Aç›l›fllar

‹lçede bulunan sokak çocuklar› ile sokakta çal›flan

çocuklar›n rehabilite edilebilmesi için ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi ile ortaklafla hayata geçirilen ‹ç Göç

Entegrasyon Projesi kapsam›nda, Çocuk ve Gençlik

Merkezi aç›l›fl› yap›lm›flt›r.

Sosyal Kültürel Tesis Bina Hizmetleri

‹lçenin asayifl ve güvenli¤i için polis karakollar›n›n

yap›lmas› ve mobese kameralar› konulmas› çal›flmalar›na

katk›da bulunulmufltur.

TEM Otoyolu Köprülü Kavflak ve Ba¤lant› Yollar› Projesi Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip Erdo¤an ve Ulaflt›rma

Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m’›n talimat›yla bafllat›lm›fl olup çal›flmalar h›zla devam etmektedir. ‹lçe halk›na büyük fayda

sa¤layacak bu projenin tamamlanmas›yla vatandafllar Harem’den, Kozyata¤›’ndan dönmek zorunda kalmayacakt›r.

A. Yesevi Mah. Polis
Merkezi ‹nflaat›
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Kaynak, Çevre Koruma Müdürlü¤ü 2009

2009 Y›l›nda Yap›lan Ruhsat FaaliyetleriTABLO 73

Müdürlü¤ü ile ortaklafla proje yapmakt›r. Bu projeyle, ‹l

Tar›m Müdürlü¤ü ile birlikte kriterler belirlemek;

iflyerlerinin bu kriterlere uygun hale getirilerek ilçemize

örnek yerler kazand›rmak amaçlanm›flt›r.

Ça¤›m›z›n en büyük flikayet konular›ndan olan ses ve

gürültü kirlili¤i ile ilgili olarak, 2009 y›l›nda “Ses ve Gürültü

Ölçümü”  konusunda bafllat›lan “Yetki Devri”

çal›flmalar›nda, ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü'nün

taraf›m›zdan istedi¤i bilgi ve belgeler eksiksiz olarak

tanzim edilmifl olup, yetki devir talep dosyam›z nihai karar

için Çevre ve Orman  Bakanl›¤›'na gönderilmifltir. Onay

al›nd›¤›nda talepler ve flikayetler an›nda de¤erlendirilerek,

konu hakk›ndaki zaman kayb› önlenecektir.

5-KENT VE TOPLUM DÜZEN‹ YÖNET‹M‹

Ruhsatland›rma Faaliyetleri

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü¤ü taraf›ndan, G›da Denetimi, Çevre Denetimi, S›hhi ve GSM Denetim Komisyonlar›

oluflturularak  afla¤›da ayr›nt›l› olarak belirtildi¤i gibi 2562 adet iflyeri denetlenmifl, 556  adet iflyerine çal›flma ruhsat›

verilmifl, 182 adet iflyerine hafta sonu çal›flma ruhsat› verilmifltir. Bu çal›flmalar sonucunda 2009 y›l›nda 556.683.00

TL gelir elde edilmifltir.

Kaynak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü¤ü 2009

Müdürlük bünyesinde görev yapan komisyonlar faaliyet

gösteren iflyerlerini  ruhsatland›r›ld›ktan  sonra da

müteakip olarak kontrol  etmektedir. 2009 y›l›nda  faaliyet

gösteren umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri (internet

ve oyun salonlar›) ile ekmek f›r›nlar› müteaddit defalar

denetlemifl, çevre ve halk sa¤l›¤›n› tehdit eden iflyerleri

hakk›nda yasal ifllemler yapm›flt›r.

‹lçede hava kalitesinin ölçümü konusunda ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi ile gerekli yaz›flma ve görüflmeler

yap›lm›flt›r. ‹lçedeki baz› mahallelerde hava kalitesinin

ölçüm çal›flmalar› devam etmektedir.

Müdürlü¤ünhedeflerinden biri de, ilçede faaliyet gösteren

g›da üretim ve tüketim yerlerine yönelik  ‹l Tar›m
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Toplum Düzenine ‹liflkin Denetimler

Zab›ta Müdürlü¤ü; belediye s›n›rlar› içerisinde beldenin

düzenini muhafaza etmek, belde halk›n›n esenlik, sa¤l›k

ve huzurunu korumak amac›yla kanun, tüzük ve

yönetmeliklerde, belediye zab›tas›nca yerine getirilece¤i

belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla

yükümlü belediyenin özel zab›ta kuvvetidir.

Zab›ta Amirli¤i ekiplerince, ilçe genelinde ve halk›n çok

kalabal›k ve yo¤un oldu¤u Fatih Bulvar› ve Kent Meydan›

ile ba¤l› cadde ve sokaklarda; yol ve meydan iflgallerinin

kald›r›lmas›, seyyar sat›c› ve korsan yay›nlarla mücadele,

 kaçak ilan ve reklamlar›n önlenmesi, dilencilerle

mücadele çal›flmalar›, gayri s›hhi müesseselerin denetimi,

gayri s›hhi müessese d›fl›nda kalan müesseselerin

kontrolü, kaçak et denetimleri ve  her türlü belediye emir

ve yasaklar› takip edilmektedir.  Zab›ta Müdürlü¤ü’ne

iletilen flikayetlerin de¤erlendirilmesi, 4077 say›l›

“Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun” ve 4207 say›l›

“Tütün Mamüllerinin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair

Kanun”a  göre yap›lan ifllemler ve denetim çal›flmalar›

Zab›ta Müdürlü¤ü’nün rutin çal›flmalar›n› oluflturmaktad›r.

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü, Çevre Koruma ve Kontrol

Müdürlü¤ü ve Yap› Kontrol Müdürlü¤ü  ile koordineli

çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, denetim, büro,

pazar, kurban, güvenlik, trafik, evrak tebligat, belediye

suçlar›n› önleyici, sosyal ve kültürel etkinliklerde koruyucu

ve düzenleyici, kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini

gözetme ve koruma, çevre, sa¤l›k, huzur ve düzenin

sa¤lanmas› için verilen hizmetlerle birlikte yard›m, sa¤l›k

ve imar ile ilgili görevler yap›lmakta; Zab›ta Müdürlü¤ü

ekipleri görev ve yetkilerini, belediyelere görev ve yetki

veren kanunlardan almakta ve uygulamalarda en az 200

kanunu takip etmektedir.

Müdürlü¤ünün görevleri ve yapt›klar› çal›flmalar ise ana

bafll›klar halinde flöyle özetlenebilir:

Seyyar Sat›c›larla Mücadele Çal›flmas›:

Zab›ta ekibimiz 10.00-19.00 saatleri aras›nda görev yaparak

seyyar faaliyetlerine ve kald›r›m iflgallerine mani

olmaktad›r. ‹lçemiz Fatih Bulvar› üzerinde bulunan

iflgallere son verilmifltir.

Bulvara ba¤l› cadde ve sokak ve fianl› Urfa Caddesi

üzerindeki ifl yerlerinin kald›r›m  iflgalleri devam

etmektedir. ‹flgal konusunda ›srar eden vatandafllara

yap›lan tüm yaz›l› uyar›lara ra¤men kald›r›m iflgalini

sürdüren esnaf ve kiflilere 5326 say›l› “Kabahatler

Kanunu”na göre 666 adet yasal ifllem yap›lm›flt›r.

Dilencilerle Yap›lan Mücadele Çal›flmas›: Tüm ekipler

08.00 - 21.00 saatleri aras›nda görev yaparak dilenci

faaliyetlerine  mani olmaya çal›flmaktad›r. Ayr›ca bu

faaliyetlere karfl›,  5326 say›l› “Kabahatler Kanunu”na

göre 14 kifli hakk›nda yasal ifllem yap›lm›flt›r.
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Pazar Kontrol Zab›ta Amirli¤i; Pazar ekipleri saat 10.00

Pazar kapanana kadar, halk›n rahat al›fl verifl yapmas›

için gerekli önlemleri almakta, etiket kontrolü yapmakta,

seyyar sat›c›lara mani olmaktad›r.

Korsan Yay›nlarla (CD, Kaset, Kitap Vb.)  ‹lgili Çal›flmalar:

Tüm ekipler 08.00- 17.00 saatleri aras›nda CD, kaset,

kitap vb, gibi korsan yay›n sat›fl› yapanlara mani olmaktad›r.

Ele geçirilen korsan yay›nlar imha edilmektedir.

Trafik Çal›flmalar›:  Tüm ekipler 08.00- 17.00 saatleri

aras›nda görev yapmakta olup, trafi¤in yo¤un oldu¤u

bölgelerde görev yaparak düzen ve intizam› sa¤lamaya

çal›flmaktad›r. Ayr›ca kald›r›m iflgali yapan araçlar

hakk›nda yasal ifllem yap›lmakta ve araçlar

kald›r›lmaktad›r.

Gece Yap›lan Çal›flmalar: 21.00-08.00 saatleri aras›nda

görev yapan gece ekibimiz, umuma aç›k iflyerlerinde,

ekmek f›r›nlar›nda ve ilçemizin tüm mahallelerinde kaçak

hafriyatla ilgili  kontrolleri yapmakta, belediye emir ve

yasaklar›na uymayanlar hakk›nda cezai ifllemler

uygulamaktad›r.

Gecekondu ve ‹marla ‹lgili Çal›flmalar: Gecekondu ve

imar ekiplerimiz Yap› Kontrol  Müdürlü¤ü emrinde görev

yapmakta ve her türlü inflai faaliyetleri denetim alt›nda

bulundurmaktad›r.

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

Zab›ta Müdürlü¤ünce 2009 Y›l›nda

Yap›lan ‹fl ve ‹fllemler
TABLO 75

Zab›ta Müdürlü¤ünce 2009 Y›l›nda Yap›lan

Denetimler Sonucu Düzenlenen Zab›t Listesi
TABLO 74

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009
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1608 Say›l› Zab›t Varakas›n›n Y›llara Göre TanzimiGRAF‹K 20

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

2009 Y›l›nda Tahakkuk Edilen Gelir Miktar›TABLO 77

Kabahatler Kanunu'ndaki Hükümlere Göre

2009 Y›l›nda Düzenlenen Tutanak Listesi
TABLO 76

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

1608 Say›l› Zab›t Varakas› Para Cezalar› Grafi¤iGRAF‹K 21

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009
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Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009
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Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre  Yap›lan FaaliyetlerTABLO 78

Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Yap›lan Denetimler Sonucu Düzenlenen Zab›t Listesi;TABLO 79
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Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009 Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009
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Kaynak, Zab›ta Müdürlü¤ü 2009

TABLO Y›llara Göre Kabahatler Kanunu ile ‹lgili Düzenlenen Tutanaklar80







6-SA⁄LIK VE SOSYAL DESTEK

H‹ZMETLER‹

Sa¤l›k Hizmetleri

 Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan çal›flan personel ve

baflvuran herkesin muayeneleri yap›lmaktad›r.

Y›llara Göre ‹flyeri DenetimiTABLO 83

Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Verilen Defin Ruhsatlar›TABLO 82

Y›llara Göre  Muayene Olan HastaTABLO 81

Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Sa¤l›k Etkinlikleri:

Kan Ba¤›fl› Kampanyas›

Kan ba¤›fl› kampanyas› belediye ve K›z›lay Sultanbeyli

fiubesi ifl birli¤i ile gerçeklefltirilmifltir. K›z›lay taraf›ndan

Kent Meydan'›na getirilen özel donan›ml› araçta kan

ba¤›fl› yap›lm›flt›r. Kampanyaya  435 kifli baflvurmufl

olup,114 kiflinin kan ba¤›fl›na uygun olmad›¤› görülmüfltür.

Cenaze ‹fllemleri:

‹lçemizde  ölen kiflilere gömme izin belgesi düzenlenerek
ölüm tutanaklar› ilgili Nüfus Müdürlü¤ü'ne gönderil-
mifltir. Bu hizmet tatil günlerinde de yap›lm›flt›r.

‹flyerleri Denetimi:

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan vatandafllar›m›z›n
flikayet dilekçeleri incelenip sonuçland›r›lmaktad›r. 2009
y›l›nda denetlenen ifl yeri say›s› 423 adettir.

Hasta Nakil Hizmeti:

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan araç nakli gereken
hasta vatandafllar sa¤l›k kurulufllar›na götürülmektedir.
Bu hizmet için hasta yak›nlar› flahsen yaz›l› veya sözlü
olarak müracaat edebilirler. Hasta nakil hizmetleri mesai
saatlerinde verilmektedir. 2009 y›l›nda götürülen hasta
say›s› 621 kiflidir.

Y›llara Göre Tafl›nan Hasta Nakil Say›lar›TABLO 84

Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009
Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre  Yap›lan Sa¤l›k EtkinlikleriTABLO 85



������	
���
	
�
��
��

���������������
����

������

Menfle-flahadetnamesi düzenlenmektedir. fiüpheli

ölümlerde Pendik Veteriner Kontrol ve Araflt›rma

Enstitüsü'ne gönderilmektedir.‹lçemizde bulunan sahipli

hayvanlar›n kuduz hastal›¤›na karfl› kay›t alt›na al›nmas›

ifllemleri yap›lmaktad›r.

Halk› bilgilendirmek için Brüksel Tüp Bebek Merkezi ile

ortaklafla tüp bebek konulu seminer yap›lm›flt›r.

Kardiyoloji Vakf›'na halka yönelik kalp sa¤l›¤›, kan ya¤lar›

ve hipertansiyon konulu bir çal›flma yapt›r›lm›flt›r.

Bayrampafla Göz Nurunu Koruma Vakf› Bayrampafla

Göz Hastanesi'ne halka yönelik göz sa¤l›¤› taramas›

yapt›r›lm›flt›r.

K›fl aylar›nda s›kça görülen zehirlenmelere karfl›

Sultanbeyli Belediyesi, ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› ve

Halk E¤itim Merkezi taraf›ndan ortak bir çal›flma

yürütülerek Halk E¤itim Merkezi'nde bilgilendirme

semineri düzenlenmifl, vatandafllar›n soba ve flofben

zehirlenmelerine karfl› almas› tedbirler anlat›lm›flt›r.

Veterinerlik Hizmetleri:

‹lçede sahipsiz bafl›bofl köpeklerle ilgili çal›flmalar

do¤rultusunda, 5199 say›l› “Hayvan Haklar› Kanunu”

gere¤i, toplanan bafl›bofl köpekler k›s›rlaflt›r›l›p afl›lar›

yap›lm›fl ve sonra tekrar al›nd›klar› ortama b›rak›lm›flt›r.

2009 y›l›nda 233 bafl›bofl köpek toplanarak kuduz afl›s›

yap›lm›fl, 115 adet köpek k›s›rlaflt›r›lm›fl ve 15 adet köpek

ise sahiplendirilmifltir.

2009 y›l› Nisan ve Ekim aylar›  aras› uçucu sivrisinek

larvalar›n›n üreme alanlar› olan sulak alanlarda ilaçlama

çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Haziran-Eylül aras›nda so¤uk sisleme makinesi ile

mahalleler akflam saatlerinde sürekli olarak sivrisineklere

karfl› ilaçlanm›fl ve kapal› alanlar›n ilaçlanmas› yap›lm›flt›r.

‹lçenin üç bir yan› ormanlarla çevrili oldu¤undan bu

bölgelerde sürekli olarak pire ve kene ilaçlamas›

yap›lmaktad›r.

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü Veteriner fiefli¤i taraf›ndan,

bulafl›c› hastal›klarla mücadele ve hayvan sa¤l›¤›n›n

korunmas› ile ilgili çal›flmalar yap›lmaktad›r. ‹stenildi¤inde

Kaynak, Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Hayvan MuayenesiTABLO 86

‹laçlama ve Haflere ‹le Mücadele

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü'ne ba¤l› Veterinerlik fiefli¤i

taraf›ndan 15 mahallede ilaçlama ve haflere ile mücadele

çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bununla ilgili 2988 adet  müracaat

olmufltur.



Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler

Gençlik Merkezi'nin aç›l›fl›

Sultanbeyli'de Avrupa Birli¤i’nin mali deste¤i ile

Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi aç›lm›flt›r. Aç›l›fla

kat›lan Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan› Selma

Aliye Kavaf ve Bafl Müzakereci Devlet Bakan› Egemen

Ba¤›fl  kat›lm›flt›r.

Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi, Avrupa Birli¤i'nin

Türkiye'deki en önemli projelerinden biri olan “‹ç Göç

Entegrasyon Projesi” (‹GEP) kapsam›nda yap›lm›flt›r.

“‹ç Göç Entegrasyon Projesi”, k›saca ‹GEP, göç ile

‹stanbul'a gelen ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan

yoksunluk çeken çocuklar›n sa¤l›kl› bireyler olarak

geliflmesini amaçlamaktad›r.

‹lçemizde yafllar› 6-16 aras›nda de¤iflen ve ailesi Bitlis'ten,

A¤r›'dan, Erzurum'dan, Van'dan, k›sacas› Anadolu'nun

hemen her yöresinden gelmifl çocuklar bulunmaktad›r.

Bu çocuklar›n ortak noktas›, ailelerinin ‹stanbul gibi bir

metropole çok uzaklardan gelip yerleflmifl olmas›,

ekonomik sorunlar baflta olmak üzere çeflitli uyum

sorunlar› yaflamalar›d›r. Bir di¤er özellikleriyse okulla

ilifliklerinin kesilmifl olmas› ya da kesilme riski tafl›mas›d›r.

Bu çocuklar›n topluma kazand›r›lmas›na  Sultanbeyli

Çocuk ve Gençlik Merkezi katk› sa¤layacakt›r.

Çocuk ve Gençlik  Merkezi'nin her kat› ayr› ayr› yafl gruplar›

için ayr›lm›fl; ilk kat› 6-9, ikinci kat› 10-13, üçüncü kat› ise

14-16 yafl aras› çocuklar için düzenlenmifltir. Merkezin

her kat›nda resim, müzik, heykel atölyelerinin bulundu¤u

çok amaçl› bir s›n›f, bilgisayar odas› ve okul derslerine

yard›mc› olmak amac›yla Matematik, ‹ngilizce, Fen vs.

gibi derslerin verilece¤i bir etüt odas› bulunmaktad›r.

Yafll›lara Yönelik Hizmetler

Sultanbeyli Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü'ne ba¤l›

doktor ve sa¤l›k memurlar›, gidecekleri hastalar› önceden

belirlemekte ve çeflitli hediyelerle kap›lar›n› çalmaktad›r.

Hastalar›n durumlar›n› soran görevliler, bak›mlar›n›

yapmakta, ihtiyaçlar›na kulak vermektedir.

49 Adet Çevre Sa¤l›¤› kapsam›nda 13.300 m2 kapal› alan

ilaçlanm›flt›r.

38 Adet (133.000 m2) okul ve di¤er kamu binalar› domuz

gribine karfl› dezenfeksiyon yap›lm›flt›r.

869 Adet (39.930 m2)aç›k alan vektörlere karfl›

ilaçlanm›flt›r. (Bit, Pire, Kene vs)
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Sosyal Yaflama Yönelik Hizmetler

Evlendirme Memurlu¤u:

Tüm masraflar› belediyemiz ve Kaymakaml›k taraf›ndan

karfl›lanan 102 çiftin toplu nikah törenleri yap›larak evlilik

cüzdanlar› verilmifltir.

Evlenme memurlu¤unun 2009 y›l›nda yapt›¤› faaliyetler

afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Engelli vatandafllara yönelik çal›flmalar,

11 Kas›m Çarflamba günü Sultanbeyli Belediyesi Sergi

Salonu'nda gerçeklefltirilen tekerlekli sandalye da¤›tma

etkinli¤i Sultanbeyli Belediyesi ve Bedensel Engellilerle

Dayan›flma Derne¤i iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmifltir.

Yap›lan Ayni  ve Nakti Yard›mlarTABLO 87

Kaynak, Özel Kalem Müdürlü¤ü 2009

Evlendirme Memurlu¤u'nun 01.01.2009

31.12.2009 tarihleri aras›ndaki ayl›k faaliyetleri
TABLO 88

Kaynak, Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü 2009

Sosyal Yard›mlar

5393 say›l› “Belediye Kanunu”nun 13. ve 14. maddesi

gere¤i ilçemiz s›n›rlar› içerisinde yaflayan, dar gelirli,

yard›ma muhtaç, özürlü, yafll›, dul, öksüz, yetim, kimsesiz

vb. ihtiyaç grubu ailelere yönelik yard›m faaliyetleri

düzenlenmifltir.

2009 y›l›nda ihtiyaç sahibi ailelere yap›lan ayni ve nakdi

yard›mlar afla¤›daki tabloda verilmifltir.



Atletizm:

Okullar aras› atletizm yar›flmalar› yap›lm›flt›r.

Satranç Turnuvas›:

Geleneksel hale getirdi¤imiz “Satranç Turnuvas›”n›n 4.

sü 11-12. Nisan tarihleri aras›nda “Sultanbeyli Belediyesi”

sergi salonunda 106 ö¤rencinin kat›l›m›yla

gerçeklefltirilmifltir.

Spor Salonu Tahsisleri

“Okullar aras› Y›ld›z Erkek Voleybol Turnuvas›” için spor

salonu tahsis edilmifltir.

Ahmet Yesevi E¤itim ve Kültür Vakf›'na kapal› spor salonu

tahsis edilmifltir.

Basketbol, wushu, tenis ,futbol ve voleybol branfllar›nda

minikler, y›ld›zlar ve gençler kategorisinde 200 sporcunun

kayd› al›narak, hafta içi 4 gün, 5 branflta faaliyetlere

kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r.

Yumurcak Anaokulu'na kapal› spor salonu hafta içi iki

gün  tahsis edilmifltir.

Kardelen Anaokulu'na kapal› spor salonu hafta içi iki gün

tahsis edilmifltir.

Spora Yönelik Hizmetler

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü 2009 y›l›nda voleybol,

basketbol, tekvando gibi spor müsabakalar› ve

organizasyonlar› düzenlemifltir.

Voleybol Turnuvas›:

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan 01-08 Nisan

2009 tarihleri aras›nda düzenlenen “Liseleraras› K›zlar

ve Erkekler Voleybol Turnuvas›”na liselerden k›zlarda 4

okul, erkeklerde ise 3 okul kat›lm›flt›r.

04-08 May›s 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen “Y›ld›z

K›zlar Voleybol Turnuvas›”na 14 okul kat›lm›flt›r.

01-19.06.2009 tarihleri aras›nda 6 tak›m›n kat›ld›¤› ve 15

gün süren “Kurumlararas› Voleybol Turnuvas›”

gerçeklefltirilmifltir.

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen

“Liseleraras› K›zlar ve Erkekler Voleybol Turnuvas›”na

liselerden k›zlarda 4 okul, erkeklerde ise 3 okul kat›lm›flt›r.

Sultanbeyli Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen

“Y›ld›z K›zlar Voleybol Turnuvas›”na 14 okul kat›lm›flt›r.

Futbol Turnuvas›:

20.04 / 29.05.2009 tarihleri aras›nda 6 tak›m›n kat›ld›¤› 15

gün süren “Birimleraras› Futbol Turnuvas›”

düzenlenmifltir.

Basketbol Turnuvas›:

18-22 May›s 2009 tarihleri aras›nda Kültür ve Sosyal ‹fller

Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen “Y›ld›z K›zlar Basketbol

Turnuvas›”na 7 okul kat›lm›flt›r.

“Okullar aras› Genç (k›z-erkek) Basketbol Turnuvas›” için

spor salonu tahsis edilmifltir.
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Gençlik ve Spor ‹lçe Müdürlü¤ü'ne kapal› spor salonu

hafta içi dört  gün  tahsis edilmifltir.

‹.K.A.D Karate Kulübü'ne kapal› spor salonu  iki gün

tahsis edilmifltir.

Gürefl ve jimnastik branfllar› için Gençlik ve Spor ‹lçe

Müdürlü¤ü'ne kapal› spor salonu hafta içi dört  saat

tahsis edilmifltir.

Okullar›m›z›n beden e¤itimi ö¤retmenleriyle yap›lan

toplant›da toplam 15 okul ve ‹GEP kurumuna hafta içi

spor salonu tahsis edilmifltir.

Basketbol, voleybol ve atletizm branfllar›nda Milli Olimpiyat

Komitesi'ne  toplam 210 sporcunun kayd› al›narak

faaliyetlere bafllat›lm›flt›r.

Fitness kursu için gerekli spor araç ve gereçlerin al›m›

yap›lm›flt›r.

2009 y›l› basketbol ve voleybol turnuvalar› için 9 adet kupa

ve 108 adet madalyon al›m› yap›lm›flt›r.

Halk E¤itim Müdürlü¤ü'ne hafta içi ve sonu toplam 16

saat spor salonu tahsis edilmifltir.

Yaz Spor Kurslar›

“Sultanbeyli Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okullar›”;

ilçemizde yaflayan çocuk ve genç nüfusun çoklu¤u,

ilçemizde yaflayan ailelerin gelir seviyelerinin düflüklü¤ü

ve sporun çocu¤un ve gencin bedenen ve ruhen

gelifliminde iyi bir e¤itim arac› olmas›n› göz önüne alarak,

gençlere spor ruhunu ve spor ahlak›n› ö¤retebilmek,

gençlerimizi spor yolu ile e¤itmek, yetifltirmek ve

gençlerimizi hayata güçlü bireyler olarak haz›rlamak

amac›yla basketbolda 73, wus hu'da (kungfu) 44, teniste

16 ve futbolda 55 kifliye 4 branflta olmak üzere 188

sporcuya yönelik “Ücretsiz Yaz Spor Kurslar›”  projesini

uygulam›flt›r.

Kaynak, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü 2009

Y›llara Göre Yap›lan Sportif FaaliyetlerTABLO 89
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Cem Evi Ziyareti

Hicri takvime göre Muharrem ay›n›n onuncu günü olan

ve hem önceki peygamberler ve ümmetleri aç›s›ndan,

hem de Müslümanlar aç›s›ndan önem tafl›yan Aflure

Günü'nde ilçede çeflitli etkinlikler düzenlenmifltir.

Sünnet Organizasyonu

18 Temmuz 2009 tarihinde 99 çocu¤un G‹SP‹R Hastanesi

sponsorlu¤uyla sünneti  gerçeklefltirilmifl, etkinliklere

yaklafl›k 10.000 vatandafl›n kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Çocuk Tiyatrosu

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü ve Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlü¤ü çevre haftas›nda ilkö¤retim okullar›n›n

çevre kollar›ndan yaklafl›k 800 ö¤renciye “Ben Çöp

De¤ilim” tiyatro gösteresi düzenlemifltir.

7-KÜLTÜR H‹ZMETLER‹

Kültürel Hizmetler ve Etkinlikler

Ramazan Etkinlikleri

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü fliir dinletileri, THM-

TSM, Meddah ve yöresel geceler, han›mlar fas›l toplulu¤u

program› olmak üzere 22 gece süren geleneksel ramazan

etkinlikleri düzenlemifltir.

26 A¤ustos Çarflamba günü Kent Meydan›'nda kurulan

sahnede “Ramazan Etkinlikleri” kapsam›nda

gerçeklefltirilen Karadeniz müzikleri konseri

gerçeklefltirilmifltir. “Ramazan Etkinlikleri” iftardan sonra

meddah ile bafllam›fl, Teravih namaz› sonras›nda ise

konser bölümü ile devam etmifltir.

Sultanbeyli'de flehit aileleri ve gaziler iftar yeme¤inde

Sultanbeyli Kaymakam› Mehmet Ceylan ve Sultanbeyli

Belediye Baflkan› Hüseyin Keskin ile bir araya gelmifltir.

����������������



������	
���
	
�
��
��

���������������
����

������

“Dersimiz Temizlik” Çocuk Tiyatro Oyunu:

Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü, Okul öncesi e¤itim ve

ilkö¤retim 1.kademe ö¤rencilerinin bilinçlendirilmesi için

okullarda “Dersimiz Temizlik” çocuk tiyatro oyunu

gösterimi düzenlemifltir.

Tiyatro gösterisi yap›lan okullar ve kat›lan ö¤renci say›lar›

afla¤›da verilmifltir.

Battalgazi ‹ÖO: 4 seans: 80 ö¤renci, Cumhuriyet ‹ÖO: 4

seans:  600 ö¤renci, Kaptan-› Derya ‹ÖO: 8 seans, 1760

ö¤renci, Merkez ‹ÖO: 2 seans : 400 ö¤renci, Ça¤dafl

Yaflam ‹ÖO:  2 seans: 350 ö¤renci, Türk Hava Kurumu

‹ÖO: 1 seans: 190 ö¤renci, olmak üzere toplam 6 ‹lkö¤retim

okulunda 4100 ö¤renciye temizlik, hijyen ve sa¤l›k e¤itimi

verilmifltir.

Sergiler

El Sanatlar›, Ahflap Oyma ve Gümüfl ‹flleme Sergisi:

Sultanbeyli Belediyesi ve Halk E¤itim Merkezi iflbirli¤i ile

düzenlenen “El Sanatlar›, Ahflap Oyma ve Gümüfl ‹flleme

Sergisi”, bölgemiz insan›n›n el becerisini kazanmas›,

utulmaya yüz tutmufl ahflap oymac›l›k, rölyef, gümüfl ve

bak›r iflleme sergisi 17-27 Haziran 2009 tarihleri aras›nda

belediye sergi salonunda gerçeklefltirilmifltir.

Seminer-Söylefliler

Hayata Gülümse ÖSS Motivasyon Semineri (9 Haziran

2009):  Lise son s›n›f ö¤rencileri ve mezunlar›na baflar›,

baflar›n›n önündeki engeller, gençlerin yapt›¤› hatalar

gibi konular› içeren “ÖSS Motivasyon Semineri”

düzenlenmifltir. Seminerin ard›ndan verilen konserle

gençlerin s›nav öncesinde stres atmas› sa¤lanm›flt›r.

2007- 2009 Y›llar› Aras› Kültür Faaliyetleri

Karfl›laflt›rmas›
TABLO 90

Kaynak, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü 2009

Yap›lan Organizasyonlara Kat›lan Kifli Say›lar›TABLO 91

Kaynak, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü 2009
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Kültür Gezileri

Bo¤az Gezisi: ‹lçemizde yafll›, düflük gelirli ve ‹stanbul

Bo¤az›'n› görmemifl vatandafllara yönelik bo¤az gezisi

düzenlenmifltir. Geziye toplam 3000 kifli kat›lm›flt›r.

Kurs ve E¤itimler

Okul E¤itimine Katk› Amaçl› Takviye Kurslar:

SBS Takviye Kurslar›

‹lçemizde ‹lk ö¤retim 6.7.8. S›n›flara yönelik 120 fakir

ö¤renci “SBS Takviye Kurslar›”na kat›lm›flt›r.

Dil Kurslar›

Osmanl›ca Kursu

“2010 ‹stanbul Avrupa Kültür Baflkenti” kapsam›nda,

tarihi yaz›tlar› okuyup kültürümüze katk› sa¤lamay›

amaçlayan kursumuza 26 kursiyer kat›lm›flt›r.

Bilgi Evleri

‹lçemizde 2 bilgi evimiz bulunmaktad›r.

A ) Battal Gazi Bilgi Evi: 180 Metrekare bir alan üzerine

kurulan Battal Gazi Bilgi Evi, ilkö¤retim gençli¤imiz için

gerekli olan bütün bilgi ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› bir

merkezdir. 1 adet (30 ) bilgisayar salonu bulunmaktad›r.

Görme engelli vatandafllar›m›z›n da  faydalanmas›

sa¤lanmaktad›r. Bekleme salonumuzun rahat ve huzurlu

olmas›, velilerin s›k›lmadan çocuklar›n› beklemeleri ve

böyle bir mekan›n kurulmas›ndan ve çocuklar›n› güvenle

b›rakacaklar› bir yerin bulunmas›ndan duyduklar›

memnuniyeti bizlerle paylaflmaktad›rlar. Bu da bizi daha

verimli olmaya teflvik etmektedir.

B) Mecidiye  Bilgi Evi : 250 Metrekare bir alan üzerine

kurulan Mecidiye  Bilgi Evi, ilkö¤retim gençli¤imiz için

gerekli olan bütün bilgi ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› bir

merkezdir. 1 adet (15) bilgisayar salonu bulunmaktad›r.

Görme engelli vatandafllar›m›z›n da faydalanmalar›

sa¤lanmaktad›r. Bekleme salonumuzun rahat ve huzurlu

olmas›, velilerin s›k›lmadan çocuklar›n› beklemeleri ve

böyle bir mekan›n kurulmas›ndan ve çocuklar›n› güvenle

b›rakacaklar› bir yerin bulunmas›ndan duyduklar›

memnuniyeti bizlerle paylaflmaktad›rlar. Bu da bizi daha

verimli olmaya teflvik etmektedir.

Bilgievleri Üye ve Ziyaretçi Say›lar›TABLO 92

Kaynak, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü 2009
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8-PERFORMANS B‹LG‹LER‹
Sultanbeyli Belediyesi'nde “Stratejik Plan” ve “Performans

Program›”na göre kurum performans›n› raporlama

çal›flmas›na devam edilmektedir. ‹lk uygulamalar ile

birlikte bu çal›flmalar kurumun önemli birer gereksinimi

olarak görülmüfl ve stratejik yönetim konusunda büyük

ad›mlar at›lm›flt›r.

Stratejik yönetim çerçevesinde, 2009 y›l›nda Strateji

Gelifltirme Koordinatörlü¤ü Birimi oluflturularak, bu

birimin koordinatörlü¤ünde 2010-2014 y›llar›n› kapsayan

“Stratejik Plan›” haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmay› takiben de

her y›l Stratejik Plan'›n y›ll›k uygulama izdüflümü olan

“Performans Program›” haz›rlanm›flt›r.

Sözü geçen çal›flmalar, hizmet kalitesinde sürdürülebilir

art›fl sa¤lama, kurumun faaliyet sonuçlar›n› say›sal veriler

ile ölçme ve takip etme, hesap verme sorumlulu¤unu

gelifltirme, elde edilen veriler ›fl›¤›nda strateji belirleme,

kaynaklar›n “Stratejik Plan”da yer alan amaç ve hedefler

do¤rultusunda tahsis edilmesi, verimlilik art›fl› ve etkinli¤in

sa¤lanmas› amac›yla sürdürülmektedir.

“Stratejik Plan” ve “Performans Program›” çal›flmalar›

ile amaçlara ulafl›lmas›n› sa¤lamak için Performans

Program›'n›n ait oldu¤u mali y›l›n sonunda kurumun

“Performans Raporu” haz›rlanmakta ve “Faaliyet

Raporu”nda paylafl›ma sunulmaktad›r. Bu kapsamda

planlanan Performans Program›'n›n  ilgili mali y›ldaki

uygulamas› takip edilmekte, düzenli olarak ilgili mali

y›ldaki gösterge gerçekleflme verileri al›nmakta, analiz

edilmekte, de¤erlendirilmekte ve raporlanmaktad›r. Bu

çal›flma ile hedef ve planlara uyum derecesi, sapmalar

var ise nedenlerinin belirlenmesi, negatif sapmalar›

önlemeye yönelik faaliyetlerin belirlenmesi

gerçeklefltirilmektedir.

Performans Raporlama Süreci

Performans raporlama çal›flmas› sürecine bakt›¤›m›zda,

planlanan Performans Program›'n›n ilgili mali y›ldaki

uygulamas› takip edilmekte, düzenli olarak ilgili mali

y›ldaki gösterge gerçekleflme verileri al›nmakta, analiz

edilmekte, de¤erlendirilmekte ve raporlanmaktad›r.

Performans Program› Uygulamas› ve

Takibi

“Sultanbeyli  Belediyesi 2009 y›l› Performans Program›”,

harcama birimleri performans karneleri ve idari

performans karnesinden oluflmaktad›r. “‹dari Performans

Program›”, kurumun ana süreçlerinin analizinde

belirlenen ana hizmet alanlar› bafll›klar›nda haz›rlanm›flt›r.

“2009 Y›l› Performans Ölçümü” çal›flmas›nda, Stratejik

Plan'dan al›nan 13 adet stratejik amaç ve 102 adet stratejik

hedef belirlenmifl, bu hedeflere  ba¤l› olarak oluflturulan

performans göstergeleri  ile takip edilmifltir.

Kurumun performans›n›n ölçümünde;

• Objektif ölçüm kriterleri

• Vatandafl memnuniyeti ölçümü ve

• Çal›flan memnuniyeti ölçümü teknikleri kullan›lm›flt›r.

Objektif ölçüm kriterleri kapsam›nda, birimler taraf›ndan

belirlenen performans göstergeleri, vatandafl ve çal›flan

memnuniyeti ölçümü teknikleri kapsam›nda ise anketler

kullan›lm›flt›r.

Gerçekleflme De¤erlerinin Takibi ve Düzenli Olarak

Toplanmas›

“2009 Y›l› Performans Program›”n›n uygulamaya

konuldu¤u 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren üçer ayl›k

periyotlarda toplamda dört dönemde birimlerden veriler

toplanm›flt›r. Birimlerden resmi yaz› ile gerçekleflme

de¤erleri al›nm›fl, ayr›ca gerçekleflme de¤erlerinin kurum

performans› için kullan›lan programa girilmesi istenmifltir.

Gerçekleflme De¤erlerinin Analizi

Gerçekleflme verilerinin analizi, göstergelerin istenen

formatta gelip gelmedi¤i, gerçekleflmenin hedeflenen

de¤ere oran› gibi hususlarda yap›lmaktad›r.

Gerçekleflmelerin De¤erlendirilmesi

Yaz›l›m arac›l›¤›yla kurulan kurum performans›n›

de¤erlendirme sistemi, gösterge gerçekleflme

de¤erlerinin hedef de¤erler ile mukayese edilerek baflar›

aral›klar›n›n tespiti, bu aral›klara göre puan ve renk

atama esas›na dayanmaktad›r.
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Bu sistem kapsam›nda; hedefle gerçekleflmenin

mukayesesi sonucunda, % 100 ve üstü gerçekleflme

aral›¤›ndaki göstergeler çok iyi seviyesinde kabul

edilmekte, koyu yeflil ile kodlanmakta ve 100 puan

almaktad›r. % 85 ve üzeri aral›¤›ndaki göstergeler iyi

seviyesinde kabul edilmekte, aç›k yeflil ile kodlanmakta

ve 75 puan almaktad›r. % 50-69 aral›¤›ndaki göstergeler

orta seviyesinde kabul edilmekte, sar› renk ile

kodlanmakta ve 50 puan almaktad›r. % 0-44 aral›¤›ndaki

göstergeler ise  zay›f seviyesinde kabul edilmekte, k›rm›z›

renk ile kodlanmakta ve 0 puan almaktad›r.

Bu de¤erlendirme sistemi çerçevesinde performans

göstergeleri puanlanarak de¤erlendirilmifltir. Göstergelerin

puanlar›n›n ortalamalar›n›n al›nmas› suretiyle, ilgili ana

hizmet alan›n›n baflar› durumu tespit edilmifltir. Ana

hizmet alanlar›n›n puan ortalamalar› da kurumun genel

baflar› seviyesini vermektedir. Tüm de¤erlendirme

çal›flmas›, ilgili yaz›l›m üzerinden yap›lmaktad›r.

Performans Durumunu Raporlama

Raporlama çal›flmas› üçer ayl›k periyotlarda ve y›l sonunda

yap›lm›flt›r.

Üçer ayl›k periyotlarda yap›lan raporlama, birimlerden

al›nan gerçekleflme verilerinin ilgili yaz›l›mda

de¤erlendirilip sonuçlar›n›n yine program üzerinden

birimler ile paylafl›lmas› fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Bu

çal›flma ile üçer ayl›k periyotlarda y›ll›k hedefe ulafl›m

derecesi tespit edilmifl, sorunlar belirlenmifl ve sorunlar›

önlemeye dönük faaliyetler planlanm›flt›r.

“Y›l Sonu Raporu” ise, göstergelerin y›l sonu gerçekleflme

de¤erlerinin ilgili programa aktar›l›p de¤erlendirme

sonucunun program ve faaliyet raporu üzerinden

sunulmas› fleklinde yap›lm›flt›r. “Y›l Sonu Raporu”nda

de¤erlendirme sonucu, kurum baz›nda ana hizmet alanlar›

bafll›klar›nda verilmifltir.
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Performans Tablolar›

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü 100,00 99,00
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Mali Hizmetler Müdürlü¤ü 100,00 92,2
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