İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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2021 faaliyet raporu

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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“Biz bu millete efendi olmaya degil, hizmetkar olmaya geldik.”

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı
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KIYMETLİ ÇATALCALILAR
Çatalcamızın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz;
2019 mahalli idare seçimlerinde halkımızın desteği ve teveccühü ile Çatalca Belediye Başkanlığı
görevimize başladık.
Çatalca’mıza hizmet yolunda Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır.’’ sözüne çok önem verdik ve bütün çalışmalarımızı
bu doğrultuda gerçekleştirmeye özen gösterdik.
2020 ve 2021 yılları, hem ülkemiz hem de ilçemiz açısından, Covid-19 salgını nedeniyle zorlu geçmiştir.
Bizler bu süreçte salgından etkilenen halkımız ve esnafımızın yanında olmaya ve yatırımlarımızı da
aksatmadan sürdürmeye gayret ettik. Salgınla mücadelede özel - kamu ayrımı yapmadan ilçemizde
ihtiyaç duyulan her yere yoğun dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdik. Gece gündüz, kar – kış
demeden bu süreçte sosyal destek çalışmalarımızla halkımızın yanında olduk.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘’Biz bu millete efendi değil
hizmetkar olmaya geldik‘’ sözüyle çıktığımız bu kutlu yolda; ilçemizi, örnek hizmet ve projelerimizle,
gelişen Türkiye’nin örnek ilçesi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
2021 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda, gönül belediyeciliği anlayışı ile halkımızın
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kentsel dönüşümden yeni yaşam alanlarına, geçmişten günümüze
miras kalan tarihi eserlerimizin restorasyonuna, spor komplekslerine, sosyal hayata yönelik projelere,
eğitim, sağlık, engelli, kadın, çocuk ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik, ilçemizin
gelişimi ve ekonomisine katkı sağlayacak dev projelere imza attık. Parklar, yaşam alanları, spor
salonları, yüzme havuzu, düğün salonları, rehabilitasyon merkezi ve daha birçok biten projelerimizi
halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
Sorumluluğumuzun farkında olarak; Belediyemiz sınırları içinde tüm mahalle muhtarlarımızla,
kurduğumuz ilişkilerle halkımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin, hizmetlerden eşit şekilde faydalanmaları
için var gücümüzle çalıştık. Gerek yatırımlarımızda gerekse sosyal projelerimiz de Belediyemizin
bütün kaynaklarını, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullandık.
Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarımızda takım ruhuyla hareket ettik. Bu vesile ile desteklerini
bizden esirgemeyen, bütün meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, birim müdürlerime, memurdan
işçisine tüm belediye çalışanlarıma ve attığımız her adımda sabırlarıyla, hoşgörüleriyle projelerimizi
destekleyen, bize çalışma gücü veren bütün Çatalca halkımıza çok teşekkür ediyorum. 2021 yılı
faaliyet raporunun hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.

“Birlikte Çatalcayız.”

Mesut ÜNER
Çatalca Belediye Başkanı
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ÇATALCA
1865 yılında, Tanzimat sonrası yapılan vilayet düzenlemelerinde Meclis-i Idare-i Liva-yı Zabtiyye’ye
bağlanan ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle vilayet merkezi yapılmıştır. 26 Haziran
1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul’a bağlanmıştır. Asya ile Avrupa’yı birleştiren
İstanbul şehrinin batısında yer almasından dolayı kazandığı stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca
göçlere, istilalara, saldırılara sahne olmuştur. Bu nedenle Çatalca halkının büyük bir bölümü Balkan
Savaşları, I. Dünya Savaşı, Yunanistan ile yapılan mübadele ve çeşitli tarihlerde Balkanlardan gelen
insanlardan oluşmaktadır.
Bizans İmparatorluğu döneminde; Avrupa Hunlarının akınlarına karşı Bizans İmparatoru Anastasius,
507 - 511 yılları arasında ilçemiz Çatalca’nın Karadeniz kıyısındaki Evcik İskelesi (Plajından)’nden
Silivri ilçesinin batısındaki Karıncaburnu’na kadar uzanan surları yaptırmak zorunda kalmıştır. Bu
surlar Çin Seddinden sonra Hunları durdurmak için yapılan dünyanın ikinci büyük surudur. Çatalca
ile Silivri arasında inşa edilen ve “Büyük Duvar” ismiyle anılan 45 kilometrelik “Anastasius” surlarının
günümüzde 22 kilometrelik kısmı varlığını sürdürmektedir. Bizans döneminde İstanbul’un su
ihtiyacını karşılamak için Gümüşpınar köyü yakınlarında halen ayakta bulunan (Kurşun Germe ve
Ballı Germe) su kemerleri ile İstanbul’a su taşınmıştır.
1912’deki Birinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti, kendisinden ayrılarak ayaklanan Bulgaristan,
Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’a karşı savaşa girmesi ve cephelerde aldığı yenilgiler sonucunda
düşman kuvvetleri Çatalca’ya kadar ilerlemişlerdir. Bugün, Balkan Savaşı’nın en kanlı muharebelerinin
geçtiği Çanakça, Dağyenice, Yazlıkköy arasında kalan bu bölgede Âlaiye Taburu’na bağlı 657 asker
şehit olması anısına bir şehitlik bulunmaktadır. Çatalca, Trakya’da Milli Mücadele’de mühim rol
oynamış Türk Direniş Kuvvetlerinin üssü olmuştur.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi sonrasında Çatalca’da bulunan
Rumlar Yunanistan’a göç ederek Nea (Yeni Çatalca) adı verdikleri bir yerleşim yeri kurmuşlardır.
Yunanistan’dan ise çok sayıda Türk, Çatalca ve havalisine gelerek merkeze ve Rumların terk ettiği
köylere yerleşmişlerdir. II. Dünya Savaşı tehlikesine karşılık Çatalca ilçemizin stratejik önemi bir kez
daha gün yüzüne çıkmış, savaş tehlikesine karşılık Anastasius Suru ve Balkan Savaşları müstahkem
mevkiine paralel olarak Terkos gölü yakınlarından başlayıp Büyükçekmece’ye kadar uzanan bir
savunma hattı kurulmuştur.
16

2021

GENEL BİLGİLER

Coğrafi Konum

Demografik Yapı
Çatalca 1865 yılında yayınlanan Vilayet
Nizamnamesi ile Meclis-i Idare-i Liva (vilayet
merkezi ile ilçe arasındaki yönetim birimi) haline
getirilmiştir. 1895’te bağımsız bir sancak durumuna
gelen ilçenin merkez nüfusu 5-6 bin, tüm nüfusu
60.000 civarındadır. 1893’de merkez kazadan
başka iki kaza (B. Çekmece, Silivri) toplam
üç kaza dört nahiye, 93 köyden oluşmuştur.
6360 sayılı yasa ile Çatalca ilçesi, 2014 yılından
itibaren 39 mahalle olarak düzenlenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
nüfus sayıları; 2016 yılı nüfus; 68.935, 2017 yılı
nüfus; 69.057, 2018 yılı nüfus; 72.966, 2019
yılı nüfus; 73.718 ve 2020 yılı nufüs; 74.975
şeklindedir. Çatalca ilçemizde 2021 yılı kadın
nüfusu 37.085 ve erkek nüfusu 39.046 olmak
üzere toplam 76.131 olarak kayıt altına alınmıştır.
2021yılı Çatalca ilçesi mahalle bazlı nüfus
sayıları altta tabloda verilmiştir. (Kaynak TÜİK)

Çatalca İlçesi’nin sınırları 41o 5’55’’ ve 41o 35’2”
kuzey enlemleri ile 28o 4’10” ve 28o 34’50” doğu
boylamları arasında bulunmaktadır. Coğrafi
konum itibariyle ülkemizin kuzeybatısında
bulunan Trakya Bölümü’nde, Marmara Denizi’nin
kuzeyinde Karadeniz’in ise güneybatısında yer
alan Çatalca ilçesi İstanbul ili sınırları dâhilindedir.
İlçe
sınırlarının
kuzeyinde
Karadeniz,
batısında Tekirdağ iline bağlı olan Saray ve
Çerkezköy ilçeleri, güney ve güneybatısında
Büyükçekmece ve Silivri ilçeleri, doğusunda ise
Arnavutköy ilçesi yer almaktadır. Ayrıca Terkos
Gölü’nün bir kısmı da kuzeydoğu yönünde ilçe
sınırları dâhilindedir İlçe sınırlarının kapsadığı
alan yaklaşık olarak 1130 km2 (113.000 ha)’dir ve
İstanbul’un yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi
konumundadır. Geçmişte ilçe idari sınırları daha
geniş olup İstanbul’un alan olarak neredeyse
yarısını Çatalca İlçesi teşkil etmekteydi (Şahin,
2015). 2008 yılındaki sınır değişiklikleri ile birlikte
doğudaki birçok köyü yeni kurulan Arnavutköy
ilçesine bırakılmış 2012 yılındaki değişiklikle
Arnavutköy ilçesinden iki, Büyükçekmece
ilçesinden de bir köy tekrar ilçeye dâhil edilmiştir.
2012 yılında kabul edilen yasa ile birlikte tüm
köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür.
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MİSYONUMUZ
Kültürel ve tarihsel zenginliğinden güç alan, halkın talep, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak hızlı ve
güler yüzlü hizmet veren, bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak bilinçli ve yaşam kalitesi yüksek
bir toplum için, mali ve teknolojik altyapısı sağlam, yaşanabilir, sürdürülebilir, hizmet odaklılık, insan
odaklılık, çözüm odaklılık, çağdaş, profesyonel ve reellik ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir
belediye olmak.

VİZYONUMUZ
Birlik ve beraberlik içinde, paydaşların mutluluk, huzur, yaşam kalitesi haklarının gelişimlerine önem
vererek onlardan güç alan; adillik, şeffaflık, dürüstlük, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet, hesap
verebilirlik, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hareket eden, öncü, örnek, güçlü ve sosyal bir belediye
olmak.
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TEMEL DEĞERLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çağdaş
Yerellik
İnsan Odaklı
Sosyal
Adil
Profesyonel
Hizmet Odaklı
Katılımcı
Gelişim Odaklı
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Belediye’nin görev, yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.
maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde, Belediyenin yetki ve imtiyazları
ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde düzenlenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca Belediyemizin görev, yetki ve sorumlukları:
Madde 7- İlçe (…)(1) belediyelerinin görev ve
yetkileri şunlardır: (1)
a)Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

yetkileri kullanmak, (…)(5) spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal
ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve
onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine
ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı
ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
işlettirmek veya ruhsat vermek.(2)(3)(4)(5)

b)Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun
olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyoe) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
nuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıh- f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği
hî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlen- açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
ce yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sa- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla
yılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sana20
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yi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile
sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu
Kanunun kapsamı dışındadır.

her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve
hizmette bulunabilirler.
Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Belediye- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinmizin görev, yetki ve sorumlukları;
deki Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliBelediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şar- yet ve girişimde bulunmak.
tıyla;
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevea) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel sinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen ceçevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, zaları vermek.
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vertanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim mek.
öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh,
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve tica- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi,
retin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptı- resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tarır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in hakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı
de mali durumları ve hizmet önceliklerini değer- alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
lendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının in- yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak;
şaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptı- bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç- işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi veya işlettirmek.
açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı,
onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, detarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem niz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kursağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını ya- durmak, işletmek ve işlettirmek.
pabilir, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğin- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor ması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve demalzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni polanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve
ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, yaptırmak.

FAALİYET RAPORU

21

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre
kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektrok) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava nik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estekonusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine tiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekkarar vermek.
leri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve de- s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya
netlemek.
yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asanm) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilme- sörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat
si ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapyapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, mak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörmen edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki leri hizmet dışı bırakmak.
gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün için- ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, yaya yollarıde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara nın ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projevermek.
lendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili
işleri yürütmek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik
kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilo) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk miş muayene kuruluşlarının sahip olması geresağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini ken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yılkentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat top- lık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler
rağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konualanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve ya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğyerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması rultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
için gereken tedbirleri almak.
tarafından yapılır.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karher türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi şılığında alınacak ücret, Ulaştırma, Denizcilik ve
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Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen
yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

rizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir
bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla
taşınmaz tahsis edebilir.

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla ma(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseseler- betlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul panden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve siyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez beledi- da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu veyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından rebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye
yapılır.
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırBelediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hiz- ması yapabilir.
metleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geç- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet
memek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devtaşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturma- let İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri
yacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine ge- belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
tirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, beledi- tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç geye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri lirleri haczedilemez.
ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırım- İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce
larının ve eğitim kurumlarının su, termal su, ka- belediyeden borca yeter miktarda haczedilebinalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt lecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar terli mal beyan edilmemesi durumunda yapılageri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya cak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere yapılamaz.
ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve tu-
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
FİZİKSEL YAPI

Ana Belediye Hizmet binası dışında farklı Mahallelerimizde Belediyemize ait Ek Hizmet Binaları
bulunmakta olup, hizmet binalarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir
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ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI
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YÖNETİM YAPISI
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve seçilmiş üyelerden oluşur. 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

İYİ PARTİ
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MECLİS GÖREV DAĞILIMI

BELEDIYE ENCÜMENI

Belediye encümeni; başkan, 2 meclis üyesi, Mali Hizmetler Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü olmak
üzere 5 kişiden oluşmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinde yer alan görev ve
sorumlulukları yerine getirir.

BELEDIYE BAŞKANI

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı,
ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi
ile ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

FAALİYET RAPORU
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Halkımızın bilgi
edinme konusunda ki başvuruları sağlıklı bir
şekilde cevaplanmaktadır. İnternet teknolojisi
yaygın
şekilde
kullanılmaktadır.
Çatalca
Belediyesi, hizmetlerini ve mevcut yapısını
bilgi sistemlerine uygulayacak şekilde gerekli
donanımları ve yazılım altyapısını oluşturmuştur.
Belediyemiz Web sitesinde (www.catalca.
bel.tr) mevcut yapı korunarak güncelleme
çalışmalarının kesintisiz yapılması sağlanmıştır
ve sağlanmaya devam edilmektedir. Çatalca
Belediyesinde elektronik belediyecilik sistemi
mevcuttur. Bu işlemler kapsamında internet
üzerinden tahakkuk, tahsilat ve borç bilgilerinizi
görebilme
olanağı
sağlanmış
olacaktır.
Ayrıca buradan internet aracılığıyla internet
şifresiz mükellef sicil numarası ile hızlı borç
ödeme işlemi yapılabilmektedir. Evlendirme
Servisi’nde
gerçekleşen
nikah
törenleri,
Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Belediyemizin gerçekleştirdiği faaliyetler sosyal
medya
hesaplarımızdan
paylaşılmaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI
Belediye Başkanlığımız bünyesinde; 88 memur, 66 işçi ve 40 kadro karşılığı sözleşmeli personel
statüsünde olmak üzere, toplam 194 personel hizmet vermektedir. Personellerimizin % 45’i memur,
% 34’ü kadrolu işçi ve % 21’i sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Kurumumuzda kadrolu personel
dışında istihdam edilen şirket personeli sayısı 393’ tür. Belediyemizde görev yapan personelin büyük
çoğunluğu temizlik hizmetleri, belediyemiz ve bağlı birimlerin temizlik, bakım ve onarım hizmetleri,
altyapı bakım onarım hizmetleri, park ve yeşil alan çalışmaları, zabıta hizmetleri ve destek hizmetleri
kapsamında yürütülen faaliyetlerde istihdam edilmektedir.

FAALİYET RAPORU
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Kadrolu personelin eğitim düzeyleri incelendiğinde, istihdam edilen personelin % 7’si yüksek lisans
mezunu, % 37’si lisans mezunu, % 14’ ü ön lisans mezunu, % 21’i lise mezunu, % 3’ü ortaokul
mezunu, % 18’i ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.

2021 yılında belediyemizde görev yapan 88 memur personelin %72’si, 66 işçi personelin %76’sı,
40 sözleşmeli personelin % 72’si erkek personelden oluşurken, memur personelin % 28’i, işçi
personelin % 24’ü, sözleşmeli personelin % 28’i kadın personelden oluşmaktadır.
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Sunulan Hizmetler

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Çatalca
Belediyesi,
mali
durum
ve
hizmet önceliği dikkate alınarak kanun ve
yönetmeliklerle kendine çizilmiş alan içerisinde
halka hizmet götürmektedir. Bu çerçevede;
imar, su ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı
(asfalt, yol, bordür, tretuar, kanal, stabilize,
duvar, merdiven, park ve konut yapılması,
devlete ait okul binalarının inşası ve bakımonarım ile ihtiyaçlarının karşılanması, yeşil
alanlar ve spor alanlarının oluşturulması,
fidan dikimi, ağaçlandırma, imar planı yapma,
yapı denetim vb.), zabıta faaliyetleri, turizm
ve tanıtım faaliyetleri, kültür sanat faaliyetleri
(konserler, anma programları, festivaller, kurslar
konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, sinema
gösterimleri, tiyatro gösterimleri) gençlik ve
spor faaliyetleri (spor malzemelerinin verilmesi,
turnuvalar, yarışmalar, spor okulları, atletizm,
hentbol, yüzme vb.), nikah hizmetinin sunumu,
ticaretin geliştirilmesi sosyal hizmetlerin sunumu
ile mesleki beceri kazandırma faaliyetleri
(yardımlar, el beceri kursları, rehabilitasyon
hizmetleri, temizlik, çevre ve sağlık hizmetleri,
ambulans hizmetleri (rehabilitasyon hizmetleri,
çöp toplama, veterinerlik hizmetleri vb.) şehir
içi
trafiğine yönelik hizmetleri, mabetlerin
yapımı ve bakımı, kültür ve tabiat varlıklarının
korunması, halkla ilişkiler, (halk meclisleri,
çocuk meclisleri, kent konseyi, şenlikler vb.) ile
idari ve mali hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerin
hızlı ve kaliteli şekilde sunulmasına; yaşlı,
düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun
yöntemler seçilmesine dikkat edilmektedir.
Belediyemiz tarafından yapılan işler ve sunulan
hizmetler Belediye Kanunu’nun 14. maddesi başta
gelmek üzere ilgili mevzuat kapsamında olup;
sunulan hizmetlere ilişkin detaylı bilgilere faaliyet
raporumuzun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 5. Kısmında “İç Kontrol Sistemi”
düzenlenmiştir. Bu kısımda iç kontrol sistemine
ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı
kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol,
mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve
muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları,
muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç
denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin
nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon
kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun
görevleri hususlarına yer verilmiştir. 5018
sayılı kanunun 55. maddesinde iç kontrol,
“idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
mali bilgi ve yönetim bilgisini zamanında ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere
idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve
diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Belediyemiz İç Kontrol Standartları Eylem
Planı; 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi
gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55, 56, 57 ve
58. maddeleri, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3.
Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve
esaslar ile 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı
resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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AMAÇ
VE
HEDEFLER

38

2021

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
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TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Öncelikler
•
•
•
•
•

Vatandaş,
Temiz ve Sağlıklı Çevre,
Çocuklar,
Geri Dönüşüm,
Sosyal Yardım.

Temel Politikalar
• Dürüst, şeffaf ve adil olmak,
• Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
• Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
• Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kalitemizden ödün
vermemek,
• Gelişime, değişime ve yeniliklere açık olmak,
• Tek seferde, zamanında ve her defasında doğru şekilde hizmet vermek,
• Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp, gelir arttırıcı yatırımlar yapmak,
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemek…

FAALİYET RAPORU
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FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

MALİ BİLGİLER
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 yılı gelir bütçesi 198.000.000,00 TL olup, %85,75’lik gerçekleşme oranı ile 169.777.162,09 TL
olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı gider bütçesi 192.960.000,00 TL olup %98,77 gerçekleşme oranı ile 190.597.252,26 TL
olarak gerçekleşmiştir.
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Mali Denetim Sonuçları
İç Denetim (Belediye Meclis Denetimi)
5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre “Belediye Meclisi, her ocak ayı
toplantısında tüm harcama birimlerinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap
kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az
beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.” Hükmü yer almaktadır. Belediye
Meclisimiz tarafından seçilen Denetim Komisyonu, gelir-gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt
ve işlemlerini denetlemek üzere müdürlüklerden bilgi istemiştir. Denetim süresi içinde istenen
belge ve raporlar, zamanında ve eksiksiz hazırlanarak denetim komisyonuna sunulmuştur.

FAALİYET RAPORU
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FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
ALTYAPI VE ÜSTYAPI HİZMETLERİ
Asfalt, kaldırım, yağmur suyu kanalı yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile yeni yol açma ve
genişletme, tarla yolları iyileştirme çalışmaları ve diğer yol bakım, onarım ve çizgi çalışmaları,
hizmet binaları yapımı, restorasyon çalışmaları, aydınlatma tesisi kurulumu ve kamu
kurumlarına bakım ve onarım desteği çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
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1

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

• Ferhatpaşa Mahallesi: Nadir Sokak, İkizler
Sokak, Fahri Sokak, Taşköprü Sokak,
• Kaleiçi Mahallesi: Ahmet Efendi Sokak,
Binbaşı Temel Ünsal Sokak, Feray Sokak,
Hasan Uzun Sokak, Kuğu Sokak, Kumru
Sokak, Öncel Sokak, Önem Sokak, Özay
Sokak, Özaydın Sokak, Şehit Mümin
Demiralp Sokak, Ulu Cami Caddesi,
• Çakıl Mahallesi: Eker Sokak,
• Nakkaş Mahallesi: Eyüp Pehlivan Caddesi,
Otluk Sokak, Vural Sokak, Rüya Sokak
Maslak Caddesi, Sadık Onbaşı Sokak, Alaca
Sokak, Derindere Sokak, Gündoğuşu Sokak,
Paşa Çayırı Sokak, Eskici Baba Sokak, Hacı
Teyfik Sokak,
• Çiftlikköy Mahallesi: Vefa Sokak, Altınel
Sokak,
• Örencik Mahallesi: Cevizler Sokak, Kavak
Sokak,
• Muratbey Mahallesi: Fabrikalar Caddesi,
• Gökçeali Mahallesi: Pekmezci Sokak,
• Subaşı Mahallesi: Karasu Caddesinde
olmak üzere ulaşım yollarında toplamda 13.7
km’lik sıcak asfalt serildi.

EKER SOKAK

OTLUK SOKAK

NAKKAŞ MAHALLESİ

FAALİYET RAPORU
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PEKMEZCİ SOKAK

PEKMEZCİ SOKAK

ÖNCESİ

SONRASI

ÖZAYDIN SOKAK

ÖZAYDIN SOKAK

ÖNCESİ

SONRASI

ÖNCEL SOKAK

ÖNCESİ
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2

PARKE TAŞ YOL VE
TRETUVAR ÇALIŞMALARI

SUBAŞI MAHALLESİ

Müdürlüğümüz ekiplerince, İlçemiz mahallelerindeki mevcut parke taş kaplamalı yolların ve
tretuvarların periyodik olarak incelemeleri yapılarak onarım gereken kısımlara en kısa sürede
müdahaleler yapıldı.
• Ferhatpaşa Mahallesi: Ahmet Duymaz
Sokak, Göçmenler Sokak, Mescid Sokak
Girişi Meydan Düzenleme, Nadir Sokak,
Kızılay Sokak, Arif Nihat Asya Sokak, Aşıklar
Sokak, Hacı Hamdibey Sokak, Ziya Altınoğlu
Sokak, Avcı Sultan Mehmet Sokak, Gülbahçe
Sokak, Şehit Oktay Orkan Sokak, İdris Genç
Sokak, Çağlayan Ege Sokak, Nato Sokak, Ali
Çavuş Sokak, Gamze Sokak,
• Kaleiçi Mahallesi: Tan Sokak, Tolunay
Sokak, Ethem Sokak, Mehtap Sokak, Daire
Sokak, Osman Gözler Sokak, Cambaz
Sokak, Yurt Sokak, Topuklu Caddesi, Kale
Sokak, Kartal Sokak, Ceylan Sokak, Hangar
Sokak, Dik Sokak, Fani Sokak, Petek Sokak,
Petunya Sokak, Yıldırım Sokak, Fasıl Sokak,
Gök Sokak, Karaağaçlar Sokak, Karakol
Çıkmazı, Sanayi Çarşısı Sokak,
• Çanakça Mahallesi: Çamsakızı Çıkmazı,
Fırın Çıkmazı,
• Gökçeali
Mahallesi:
Balkan
Sokak,
Başöğretmen Atatürk Caddesi, Gül Kurusu
Çıkmazı,
• İhsaniye Mahallesi: İlkbahar Çıkmazı,
• Karacaköy Mahallesi: Karacaköy Caddesi,
• Kestanelik Mahallesi: İtimat Sokak, İştirak
Sokak, Kalkan Sokak,
• Muratbey Mahallesi: Baharatlı Sokak,
• Ormanlı Mahalle: Mahalle geneli,
• Ovayenice Mahalle: Mahalle geneli,
• Subaşı Mahalle: Mahalle geneli.
Yukarıdaki iş programı dahilinde ihtiyaç olan
parke taş yollarda bakım onarım çalışmaları
yapılarak yolların iyileştirilmesi sağlanmıştır.
Müdürlüğümüzce 2021 yılında toplamda 15.8
km parke taş yol ve tretuvar yenileme çalışması
yapılmıştır.

FAALİYET RAPORU

KALEİÇİ MAHALLESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ
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MESCİT SOKAK

ÖNCESİ

MESCİT SOKAK

SONRASI

AHMET DUYMAZ SOKAK

ÖNCESİ

AHMET DUYMAZ SOKAK

SONRASI

FERHATPAŞA MAHALLESİ
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KIZILAY SOKAK

ÖNCESİ

KIZILAY SOKAK

SONRASI

NADİR SOKAK

ÖNCESİ

NADİR SOKAK

SONRASI

KARACAKÖY MAHALLESİ

FAALİYET RAPORU
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3

İMAR VE KADASTRAL
YOLLARIN AÇILMASI

FERHATPAŞA MAHALLESİ

İlçe halkımız tarafından gelen talepler doğrultusunda ilçemiz sınırları dâhilinde ulaşım sağlanamayan parsellerin, imar planlarında ya da
kadastral paftalar üzerindeki kadastro yollarında
incelemeler yapılarak, vatandaşlarımızın hem
ulaşım hem de içme suyu, kanalizasyon, elektrik
ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerine kavuşması sağlandı. Toplamda açtığımız 17 km’lik imar
ve kadastral yollara yol malzemesi serilerek vatandaşlarımızın ulaşım sağlayabileceği yol ağları
genişletildi.

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

ÖNCESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

SONRASI

MURATBEY MAHALLESİ

ÖNCESİ
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MURATBEY MAHALLESİ

SONRASI
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4

STABİLİZE VE ASFALT KIRIĞI
İLE YOL ÇALIŞMALARI

OKLALI MAHALLESİ

Gerek vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerek ise
Müdürlüğümüz ekiplerince İlçemiz mahallelerindeki mevcut stabilize ve asfalt kırığı malzeme
kaplamalı yollarda periyodik olarak yapılan incelemelerde, onarım gereken kısımlara en kısa
sürede malzeme serimi gerçekleştirilerek yolların iyileştirilmesi sağlandı. Bu kapsamda 61 km
yola stabilize ve asfalt kırığı serildi.

ELBASAN MAHALLESİ

KABAKÇA MAHALLESİ

ORMANLI MAHALLESİ

FAALİYET RAPORU
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5

TARLA YOLLARINDA
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

YAZLIK MAHALLESİ

Belediyemize ait Greyder, JCB ve Loder iş makineleri ile ilkbahar ve yaz aylarında tarla yollarında çalışmalar yapılarak çiftçilerimizin yıl içerisinde büyük emekler vererek ortaya çıkardıkları
ürünlerine sorunsuz olarak ulaşımı sağlandı.
Ayrıca ormancılık faaliyeti ile yakacak odun
üretimi ve mangal kömürü üretimi yapan
vatandaşlarımızın da kendilerine verilen makta
(orman) alanlarına ulaşımlarının daha kolay ve
iş kazalarına yol açmayacak şekilde sağlanması
için Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen
talepler doğrultusunda orman yollarında reglaj
çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında
yaklaşık 230 km’lik yolda iyileştirme çalışması
yapılmıştır.
İZZETTİN MAHALLESİ

ORMANLI MAHALLESİ

MURATBEY MAHALLESİ
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6

ALTYAPI KAZI RUHSATLARI VE KURUMLAR
ARASI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

• 01.04.2021 tarihinden itibaren sorumluluk
sahamızda kalan kamusal alanlardaki altyapı
çalışmaları için kazı ruhsatına başvuran kişi,
kurum ve kuruluşlara altyapı kazı ruhsatları
düzenlendi. Bu kapsamda;
• İGDAŞ Kurumuna; 183 adet normal ruhsat, 6
adet arıza ruhsatı,
• BEDAŞ Kurumuna; 106 adet normal ruhsat,
92 adet arıza ruhsatı,
• Türk Telekom Kurumuna; 20 adet normal
ruhsat, 14 adet arıza ruhsatı,
• Sıperonline Şirketine; 1 adet arıza ruhsatı,
• Emniyet Genel Müdürlüğü’ne; 1 adet normal
ruhsat,
• Gerçek Kişilere; 12 Adet altyapı kazı ruhsatı
düzenlenmiş olup toplamda 435 adet ruhsat
verilmiştir.
• Altyapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu
olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine
halinde ihtiyaç duyulan alt yapı hizmetlerinin
yaptırılması sağlandı.
• Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca
yapılması gereken hizmetlerin takibi yapıldı.
• Belediye sınırları dâhilindeki yollarda gerçekleştirilen her türlü alt yapı tesisinin yapım,
bakım ve onarım çalışmalarında kişi, kurum
ve kuruluşların kazı ruhsatı alıp almadığı denetlendi.
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Alt
yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından alınan kararlar ve yönergeler doğrultusunda, kazıların teknik şartnameye uygun
açılıp açılmadığı ve kazı esnasında emniyet
tedbirlerinin alınıp alınmadığı, yolun kazı sonrası eski haline getirilip getirilmediği, tetkik ve
tespit edilerek, alt yapı çalışmalarında kazı
ruhsatı olmayan veya yasa, yönetmelik ve
yönergelere uygun çalışma yapmayan ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yapıldı
• İlçemiz mahallerinde ihtiyaç olan noktalarda
Müdürlüğümüz ekiplerince 994 metre yeni
yağmursuyu hattı yapıldı.

ULUS CADDESİ

ÖNCESİ

ULUS CADDESİ

SONRASI

FAALİYET RAPORU
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KALEİÇİ MAHALLESİ

ÖNCESİ

KALEİÇİ MAHALLESİ

SONRASI

ÖNCÜ SOKAK

ÖNCÜ SOKAK

ÖNCESİ

SONRASI

FERHATPAŞA MAHALLESİ
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ÇANAKCA MAHALLESİ
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İlçemizde, doğalgaz olmayan 6 mahalle
(Gümüşpınar, Karamandere, Kızılcaali, Örcünlü,
Yalıköy ve Yaylacık) için İstanbul Gaz Dağıtım
A.Ş. (İGDAŞ) yetkilileri ile yapılan görüşmeler
neticesinde, 2021 yılında Örcünlü Mahallemize
doğalgaz altyapısının döşenmesini sağladık.

2021 yılı ilçemiz genelinde 3 adet yeni
çeşme imalatı yapılmış olup mahallelerimizde
bulunan 25 adet çeşmenin bakım onarımını
gerçekleştirdik.

GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ

FAALİYET RAPORU

ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ

ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

KESTANELİK MAHALLESİ

59

Kaleiçi Mahallesindeki Mehmetçik Meydanın’da
yapılması planlanan toplam 10.500 m²’lik Kapalı
Pazar Alanı’nın 2021 yılı içerisinde 6.000 m²’lik
kısmı tamamlanarak pazar esnafımızın kullanımına sunulmuştur.

YÖRESEL PAZAR YERİ

Ferhatpaşa Mahallesinde de Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı yolu kenarında 2.400 m²’lik alanda Yöresel Ürün Satış Pazarı yapılmıştır.

KAPALI PAZAR YERİ, OTOPARK VE ETKİNLİK ALANI

60
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İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 106 ada 1 parsel sayılı
taşınmazda yapılması planlanan Spor Adası içerisinde; 1.250 m²’lik kapalı alandan oluşan yarı
olimpik yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak
hizmete sunulmuş olup, 3.500 m²’lik kapalı alana sahip Çok Amaçlı Spor Salonu’nun ise yapımı devam etmektedir.

KAPALI SPOR SALONU

FAALİYET RAPORU

SPOR ADASI PROJESİ

YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU
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İlçemiz merkezinin en büyük sorunlarıdan biri
olan otopark ihtiyacı için Belediyemizce yapılan
girişimler sonucunda İlçemize kazandırılan ve
Cumhuriyet Meydanın’da yapımı devam eden,
2 katlı 300 araçlık katlı otoparkının 2021 yılında
%80’ i tamamlandı.
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KATLI OTOPARK
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İlçemiz genelinde yaya geçitlerinin, kaldırım bordürlerinin, otopark alanlarının ve hız kesici setlerin boyama işleri Müdürlüğümüz ekiplerince
periyodik olarak yapıldı. Araç ve yaya trafiğinin
yaşandığı bölgelerde eksiklikler ilgili kurumlara
bildirim yapılarak akıllı trafik ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu sağlandı.

İKİZLER SOKAK

ATATÜRK CADDESİ

ATATÜRK CADDESİ

ATATÜRK CADDESİ

FAALİYET RAPORU
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1

ÇANAKÇA SOSYAL TESİSİ

İlçemiz Çanakça Mahallesi Karacaköy Caddesi
üzerinde, yaklaşık 19.500 m² yüzölçüme sahip
alanda, 600 kişi kapasiteli açık kır düğün alanı,
kapalı sosyal tesisi ve otopark yapımı tamamlanmıştır.

64
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2

MURATBEY SOSYAL TESİSİ

FAALİYET RAPORU
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3
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BİNKILIÇ DÜĞÜN SALONU
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4

BİNKILIÇ MUHTARLIKLAR
VE MEZBAHA

FAALİYET RAPORU
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ÇAKIL DÜĞÜN SALONU

KARAMANDERE KAPALI PAZAR YERİ

KARACAKÖY KAPALI PAZAR YERİ
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ÇAKIL DÜĞÜN SALONU

KARAMANDERE KANTAR

KARACAKÖY KAPALI PAZAR YERİ
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KALFA MUHTARLIK VE SAĞLIK EVİ

KALFA MUHTARLIK VE SAĞLIK EVİ

REHABİLİTASYON MERKEZİ

FAALİYET RAPORU
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5

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

MALİYE LOJMANI

Restorasyon Çalışmaları Kapsamında;
Kaleiçi Mahallesi:
• 290 ada 7 parsel (Gerçekleşme % 70)
• Kaleiçi Surları (Gerçekleşme % 50)
Karacaköy Mahallesi:
• 1636 parsel Belediye Hizmet Binası (Gerçekleşme % 60)
MALİYE LOJMANI
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KARACAKÖY EK HİZMET BİNASI

KARACAKÖY EK HİZMET BİNASI

KALEİÇİ TARİHİ SURLAR

KALEİÇİ TARİHİ SURLAR
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6

BİNA BAKIM VE ONARIM
ÇALIŞMALARI

Mahallelerimizde bulunan Belediyemize ait binalardaki kahvehane ve dükkânlarda, Atatürk
büstleri ve şehit anıtlarında, mahallelerdeki bay
bayan tuvaletlerinde, Belediyemiz tarafından
birçok bakım ve onarım, inşa, boya-badana ve
oyun alanı düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kabakça Mahallesi:
• Muhtarlık binasının çatısında tamirat yapıldı.
Karacaköy Mahallesi:
• Düğün salonun iç cephesi boyandı.
• Mahalle parkının kapı onarımı yapıldı.
Kestanelik Mahallesi:
• Ek hizmet binasının çatı tadilatı yapıldı.
Akalan Mahallesi:
• Muhtarlık binası, düğün salonu, kahvehane
• Düğün Salonu bahçesinde bordür boyama
ve Belediye dükkânlarının bakım onarımları
çalışmaları yapıldı.
yapıldı.
Bahşayiş Mahallesi:
Muratbey Mahallesi:
• Kahvehane binasının tadilatı yapıldı.
• Belediye dükkânlarında çatı onarımı yapıldı.
• Muhtarlık odasının ve doktor odasının tadilatı • Ek hizmet binasında onarım çalışmaları yayapıldı.
pıldı.
Binkılıç Mahallesi:
Oklalı Mahallesi:
• Atatürk rölyefi ve büstü boyandı.
• Muhtarlık ve Belediye dükkânlarının bulundu• Belediye kahvehane binasının çatı onarımı
ğu binanın boya badana, tadilat işleri yapıldı.
yapıldı.
Örcünlü Mahallesi:
Çakıl Mahallesi:
• Atatürk büstlerinde boyama çalışmaları yapıl• Belediye dükkânları arka kısmında tadilat çadı.
lışmaları yapıldı.
Subaşı Mahallesi:
• Celal İlaldı parkı duvarlarında boyama çalış- • Muhtarlık ve Belediye dükkânının boyama
maları yapıldı.
çalışmaları yapıldı.
Çiftlikköy Mahallesi:
Yalıköy Mahallesi:
• Hizmet Birimi binasında tadilat yapıldı.
• Düğün salonu binasının tadilatı yapıldı.
• Mahalle tuvaletlerinde onarım yapıldı.
Yazlıkköy Mahallesi:
• Mezbaha binasında tadilat yapıldı.
• Muhtarlık binasında tadilat çalışmaları yapılElbasan Mahallesi:
dı.
• Meydandaki havuz, Atatürk büstü ve kamel- Kaleiçi Mahallesi:
yanın boya badana işleri yapıldı.
• Eski Halk Bankası (yeni Plan ve Proje MüGökçeali Mahallesi:
dürlüğü) binasında gerekli tadilat çalışmaları
• Kapalı düğün yeri boyandı.
yapıldı.
• Muhtarlık binasında tadilat yapıldı.
• Muhtarlık binasının arka kısmındaki odanın
• Doktor odasında tadilat yapıldı.
tadilatı yapıldı.
Gümüşpınar Mahallesi:
• Kurban kesim alanının bakım onarım çalış• Kapalı düğün yeri boyandı.
maları yapıldı.
• Muhtarlık binası boyandı.
• Belediye Bayram Kıran Kreşine ek olarak
İhsaniye Mahallesi:
bina yapıldı. Kreşin iç cephesi boyandı, do• Düğün salonu binasında tadilat yapıldı.
ğalgaz tesisatı döşendi, bahçeye tel çit mon• Muhtarlık binasının çatısında tamirat yapıldı.
tajı yapıldı, bahçe bordürleri boyandı. WC’leİzzettin Mahallesi:
rin bakım onarımı yapıldı.
• Düğün salonu binasında tadilat çalışmaları
yapıldı.
• Belediye kahvehanesine WC yapıldı.

FAALİYET RAPORU
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EK HİZMET BİNASI

ÖNCESİ

EK HİZMET BİNASI

SONRASI

İHSANİYE MAHALLESİ

ÖNCESİ

İHSANİYE MAHALLESİ

SONRASI

BAHŞAYİŞ MAHALLESİ

ÖNCESİ
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BAHŞAYİŞ MAHALLESİ

SONRASI
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KESTANELİK MAHALLESİ

ÖNCESİ

KESTANELİK MAHALLESİ

SONRASI

YALIKÖY MAHALLESİ

ÖNCESİ

YALIKÖY MAHALLESİ

SONRASI

YALIKÖY MAHALLESİ

ÖNCESİ
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YALIKÖY MAHALLESİ

SONRASI
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7

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA
YAPILAN DESTEK ÇALIŞMALARI

Mahallelerimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruşlarına ait Okul, Cami, Lojman, Engelli Merkezi, Kapalı Spor Salonları, Kooperatif Hizmet
Alanları ve Derneklerde müdürlüğümüz tarafından birçok bakım, onarım, inşa, boya-badana ve
oyun alanı düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kalfa Mahallesi:
• Okul bahçesindeki su giderlerinin onarımı
yapıldı.
Oklalı Mahallesi:
• İlkokulu binası boyandı.
• Spor Kulübü lokali boya badana yapıldı.
Ferhatpaşa Mahallesi:

Akalan Mahallesi:
• Halk Eğitim Merkezi binasının çay ocağında
• İlk ve Ortaokul binasında rutubet olan duvar
tadilat yapıldı.
kısımlarında tadilat ve boya yapıldı.
• İTO Ortaokuldaki kapalı spor salonuna WC
ve soyunma odaları yapıldı, binanın boyası
Çakıl Mahallesi:
yapıldı.
• İlk ve Ortaokulu, Anaokulu binalarının tadilatı • Müftülük yeni hizmet binası etrafında kaldırım
yapıldı.
imalatı yapıldı.
• Adliye binasında fayansların tadilatı yapıldı.
Çanakça Mahallesi:
• Askerlik Şubesi binasında su tesisatının ona• Stad önünde parke taş çalışması yapıldı ve
rımı yapıldı.
ihtiyaç olan yerlere de tel çit çekildi.
• Atatürk Anadolu Lisesinde kalorifer tesisatın
bakım onarım çalışması yapıldı.
Çiftlikköy Mahallesi:
• BEDAŞ Müdürlüğü bahçesinde temizlik ya• Okul binasının iç kısmında boyama çalışması
pıldı ve bahçe girişine parke taş yapıldı.
yapıldı.
• Çatalca Aile Dayanışma Gündüzlü Bakım ve
• PTT binasında boya çalışmaları yapıldı.
Rehabilitasyon Merkezinin bodrum katında
• Sağlık Ocağı binasına engelli WC’si yapıldı.
tadilat çalışması yapıldı.
• Ferhatpaşa Cami minaresine restorasyon
Gökçeali Mahallesi:
için vinç yardımı yapıldı. WC’nin musluk ona• Cami bahçesinde parke taş zemin yenilenrımı yapıldı.
mesi yapıldı.
• Ferhatpaşa İlkokulunda sınıflarda ve bahçede boyama çalışması yapıldı.
İhsaniye Mahallesi:
• Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı önüne tel çit
• Sağlık Ocağı ve doktor lojmanında tadilat yayapıldı.
pıldı.
• Halk Eğitim Müdürlüğü yeni binası bahçe
• İlk ve Ortaokul ek binasında tadilat yapıldı.
korkuluk demirleri boyandı.
• İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında baca tadilatı
İzzettin Mahallesi:
yapıldı.
• İmam lojmanı binasının çatı olukları değişti- • İTO Orta Okulunda sınıflar boyandı ve bahrildi.
çede bordürlerin onarımları yapıldı. Atatürk
• Kur’an Kursunda boya badana çalışmaları
köşesi yapıldı.
yapıldı.
• Mehmet Akif Orta Okulu bahçesinde oyun
alanları çizildi.
Kabakça Mahallesi:
• Sağlık Ocağı binasının bahçe duvarında tadilat ve boyama çalışması yapıldı.
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Kaleiçi Mahallesi:

Karacaköy Mahallesi:

• Gençlik Merkezi binasında tadilat çalışması
yapıldı.
• 75. İlköğretim Okuluna Atatürk köşesi yapıldı.
• Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesini atölye binasında boyama
çalışmaları yapıldı.
• Çatalca Spor Kulübü tesisi binasında duşların bakım onarımı yapıldı.
• İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde parke
taş kaplama yenileme çalışmaları, yağmursuyu kanalı uygulaması ve bahçede boya,
fayans onarımı çalışmaları yapıldı.
• Gazi İlkokulu bahçesine oyun alanları çizildi
ve bahçe korkuluklarına çim tel çekildi.
• İlçe Jandarma binası bahçe çevre duvarı boyandı.
• İmam Hatip Lise Yurdunda fayans onarımı
yapıldı.
• Verem Savaş Dispanserinde alçıpan ile oda
bölünmesi yapılarak bina içi boyanması yapıldı.

• Geçici hizmet binası tadilat çalışması
• İlk ve Ortaokulun bahçe duvarlarında tadilat
ve boya badana çalışması yapıldı.
• Jandarma Karakoluna tel çit yapıldı.
• Cami bahçesinde parke taş zemin düzenlemesi ve cami önüne kaldırım yapıldı
Kestanelik Mahallesi:
• İmam Hatip Ortaokuluna Atatürk büstü yapıldı.
• Lise bahçe duvarı boyandı.
• Sağlık Ocağı bahçesinde makine ile temizlik
yapıldı.
Muratbey Mahallesi:
• Cami şadırvanının onarımı yapıldı.
• Jandarma önüne malzeme serilerek çalı temizliği yapıldı.

KARACAKÖY CAMİ

FAALİYET RAPORU
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OKLALI İLK VE ORTA OKULU

ÖNCESİ

OKLALI İLK VE ORTA OKULU

SONRASI

75.YIL İLK VE ORTA OKULU

ÖNCESİ
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75.YIL İLK VE ORTA OKULU

SONRASI
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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNCESİ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SONRASI

MURATBEY MAHALLESİ

ÖNCESİ

MURATBEY MAHALLESİ

SONRASI

İ.T.O. ORTAOKULU

ÖNCESİ

FAALİYET RAPORU

İ.T.O. ORTAOKULU

SONRASI
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Aydınlatma Çalışmaları Kapsamında;

İKİZLER SOKAK

Ferhatpaşa Mahallesi:
• Nadir Sokak 8 adet, İkizler Sokak 5 adet,
Çiftlikköy Mahallesi:
• Sultan Süleyman Caddesi 25 adet,
Muratbey Mahallesi:
• Hayrabolu Caddesi 48 adet,
Kaleiçi Mahallesi:
• Karaağaçlar Sokak 10 adet,
Çakıl Mahallesi:
• Mustafa Kemal Atatürk Caddesi 41 adet,
Karacaköy Mahallesi:
• Karacaköy Caddesi 31 adet C tipi dekoratif
aydınlatma direği monte edildi.

NADİR SOKAK
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MURATBEY MAHALLESİ

MURATBEY MAHALLESİ

ÇAKIL MAHALLESİ

ÇAKIL MAHALLESİ

KARAAĞAÇ SOKAK

KARAAĞAÇ SOKAK

FAALİYET RAPORU
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ÇİFTLİKKÖ MAHALLESİ

MURATBEY MAHALLESİ

ÇAKIL MAHALLESİ
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PARK VE YEŞİL ALAN HİZMETLERİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 39 mahallede park ve yeşil alan hizmetleri yürütülmektedir.
İlçemiz genelinde 89 park ve 1 Millet Bahçesi (yapım aşamasında) olmak üzere toplam 90 adet aktif
yeşil alanımız bulunmaktadır.

FAALİYET RAPORU
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FAALİYET RAPORU
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1

PERİYODİK BAKIM
ÇALIŞMALARI

ATATÜRK PARKI

Mevcut çocuk oyun alanları ve fitness alanlarının
boya, bakım - onarımı yapıldı.

OKLALI PARKI

ATATÜRK PARKI

Parklarımızdaki basketbol sahalarının zeminlerinde boyama çalışmaları yapıldı.
Ege Çocuk Parkı, İhsaniye Mahalle Parkı ve Cem Kara Yaşam Vadisi’nde bulunan basketbol sahaları akrilik zemin boyasıyla boyanarak renklendirildi.

EGE PARK

84

CEM KARA YAŞAM VADİSİ
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Yaz ayları boyunca park, bahçe ve yeşil alanlarda sulama yapıldı.

ATATÜRK CADDESİ

Periyodik olarak yapılan sulamalar manuel sulama ve otomatik sulama olarak gerçekleştirildi.
Belediyemize ait arazöz ile gece ve gündüz olmak üzere periyodik olarak sulama yapılırken, bir
yandan da parklarda ve yeşil alanlarda kurulan
otomatik sulama sistemleri ile sulama gerçekleştirildi. Otomatik sulama sistemlerine düzenli olarak bakım - onarım yapıldı. Yeni oluşturulan yeşil
alanlara otomatik sulama sistemleri kuruldu.

GÜREŞ ALANI

CEM KARA YAŞAM VADİSİ

Cadde ve sokaklarda sırt tırpanı ile yabani otlara karşı mekanik mücadele, park, bahçe ve yeşil
alanlarda çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.

ATATÜRK CADDESİ

FAALİYET RAPORU

CEM KARA YAŞAM VADİSİ

85

Park, bahçeler, yeşil alanlar, cadde, sokak, kamusal alanlarda ağaç, ağaççık ve çalı gurubu
bitkilerde budama işleri; kış budaması, şekil budaması, çit budaması, kuru dal ve ağaçların kesilmesi şeklinde yapıldı.
Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, tehlike arz edip halkın güvenliğini tehdit
eden ağaçlarda da kesim ya da budama işlemi
yapıldı. 2021 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan
gelen dilekçelerin gereği yapılarak, vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi.
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2

REVİZYON ÇALIŞMALARI

İlçemiz mahallerindeki yıpranan ve fonksiyonunu kaybeden parklar revize edilerek yeniden düzenlendi.
Bu kapsamda;
• Mevcut oyun gruplarının bakımı yapıldı ve yenilendi
• Oyun alanlarının zeminlerine kauçuk kaplama yapıldı.
• Yeni oturma alanları oluşturularak kent mobilyaları ile donatıldı.
• Ağaç, çalı ve mevsmlik çiçek dikimi yapıldı.
SEVGİ PARKI

SEVGİ PARKI

ÖNCESİ

SONRASI

İHSANİYE MAHALLE PARKI

ÖNCESİ

İHSANİYE MAHALLE PARKI

SONRASI

İHSANİYE ÇOCUK PARKI

ÖNCESİ
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SONRASI
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ÇINAR PARKI

ÖNCESİ

ÇINAR PARKI

SONRASI

ÖRCÜNLÜ PARKI

ÖNCESİ

ÖRCÜNLÜ PARKI

SONRASI

ÖRENCİK PARKI

ÖNCESİ
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ÖRENCİK PARKI

SONRASI
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3

YENİ YAPILAN REKREASYON
ALANLARI

Çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oyun oynayabilmeleri, eğlenebilmeleri, gençlerimizin
spor aktivitelerini rahatça yerine getirebilmeleri, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde
oturabilmeleri, dinlenebilmleri için yeni parklar, yeşil alanlar ve spor alanları yapıyoruz.
2020 yılında çeşitli mahallerimizde 11 adet yeni park yapılmıştır.

Cem Kara Yaşam Vadisi ve Sosyal Tesisi
İlçemizin ilk yaşam vadisi; Ferhatpaşa Mahallesi
İkizler Sokak ve Nadir Sokak arasında bulunan
Eşekçi Deresi olarak adlandırılan, dere ve çevresindeki yeşil alanda kuruldu.
Yaklaşık 14.900m²’lik alanda çevre düzenleme
ve bitkilendirme çalışmaları yapıldı.

FAALİYET RAPORU
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Yalıköy Podima Parkı
Yalıköy Mahallesi Büyük Önder Mustafa Kemal
Caddesi üzerinde bulunan 2.143 m² yeşil alan,
düzenlenerek mahallede yeni bir park oluşturuldu. İki kısım halinde tasarlanan parkın ilk bölümü çocuk oyun alanı olarak planlandı.

FAALİYET RAPORU
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Başak Mahalle Parkı

ÇIFTLIKKÖY MAHALLE PARKI
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Çakıl Mahalle Parkı

REHABILATASYON MERKEZI

FAALİYET RAPORU
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4

SOSYAL ETKINLIKLERIMIZ

İlçemizin doğal güzelliklerini koruyup geliştirmek için özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin doğa sevgisini, çevre bilincini arttıracağı
etkinler yapıldı.Bu etkinlikler kapsamında; ağaç
fidan ve çiçek dikimleri yapılarak doğaseverlerimize ikramlar ve hediyeler sunuldu

94

2021

KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Çiftlikköy Atatürk Meydanı
İlçemiz Çiftlikköy Mahallesi Atatürk Meydanı’nda
çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı.
Bu çalışmalar kapsamında; meydan genelinde
sert zeminler yenilendi, bitki parterleri oluşturulup bitkilendirme yapıldı, meydana cephesi olan
iş yerlerine ahşap sundurma yapıldı. Meydanda
bulunan çeşmenin kaplaması temizlenerek çeşmeye tarihi bir doku kazandırıldı

ÖNCESİ

SONRASI

FAALİYET RAPORU
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Oklalı Mahalle Meydanı
İlçemiz Oklalı Mahalle Meydanı’nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Meydanda yıpranan parke taş kaplamalar kaldırılarak,
granit yüzeyli parke taş ile sert zeminler yenilendi.

ÖNCESİ

SONRASI
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Çanakça Mahalle Meydanı
İlçemiz Çanakça Mahalle Meydanı’nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Bu
çalışmalar kapsamında; mevcut çeşme kaldırılarak yerine, içerisinde; doğal kaynak suyuna
bağlı dekoratif bir çeşme, devirdaimli dekoratif
süs havuzları ve oturma alanları bulunan özel bir
mekân oluşturuldu

ÖNCESİ

SONRASI
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Başak Mahalle Meydanı
İlçemiz Başak Mahalle Meydanı’nda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; alanı çevreleyen eski duvarlar kaldırılarak alan yeniden düzenlendi. Sert
zemin uygulamaları ile alanda yürüyüş aksları ve
oturma alanları oluşturuldu.

ÖNCESİ

SONRASI
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Dağyenice Mahalle Meydanı
İlçemiz Dağyenice Mahalle Meydanı’nda çevre
düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında; alandaki sert zeminler yeniden düzenlendi

ÖNCESİ

SONRASI

FAALİYET RAPORU
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5

PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLENME
ÇALIŞMALARI

CUMHURİYET MEYDANI

İlçe geneli bulvar, kavşak, cadde ve sokaklar
ile park, bahçe ve yeşil alanlarda ağaç, çalı ve
mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Bu çalışmalar
kapsamında; 888 adet ağaç, 28.930 adet çalı,
272.600 adet mevsimlik çiçek (hercai menekşe, çuha, papatya, vapur dumanı, kadife, begonya v.b), 71.000 adet lale, 10.000 adet sümbül
dikildi.

EK HİZMET BİNASI

GÖÇMENLER SOKAK

İZETTİN KAVŞAĞI
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Atölye Çalışmaları
İlçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlardaki
bank, çiçeklik, çöp kovası, ahşap çit ve oturma
gruplarının tamiratları ve boya bakım işleri yapıldı.
Ahşap atölyemizde; 150 adet bank, 37 adet
piknik masası, ahşap durak, ahşap oturma
alanları, ahşap kamelyalar, ahşap pergola ve 12
adet yöresel ürün satış standı yapıldı. 55 adet
çöp kovası temin edilerek, gerekli olan alanlara
konuldu. Ahşap atölyemizde kedi evleri ve kuş
evleri yaparak park ve yeşil alanlarımıza yerleştirdik.

FAALİYET RAPORU
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ATATÜRK BÜSTLERI VE RÖLYEF ÇALIŞMALARIMIZ

ATATÜRK BÜSTLERI VE RÖLYEF ÇALIŞMALARIMIZ

FAALİYET RAPORU
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PROJELER

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MESİRE ALANI PROJESİ
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KESTANELİK SOSYAL TESİS PROJESİ

106

2021

KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

OVAYENİCE MAHALLE MEYDANI PROJESİ

FAALİYET RAPORU
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İNCEĞİZ MAHALLE MEYDANI PROJESİ
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KARAMANDERE MAHALLE MEYDANI PROJESİ

FAALİYET RAPORU
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PLANLAMA HİZMETLERİ
Planlama, kentsel tasarım ve harita çalışmaları, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İlçemiz Ferhatpaşa ve Kaleiçi Bayır Mahallelerimizde sağlıksız ve düzensiz yapılaşmaların
bulunduğu bölgeleri kapsayan 1/5000 ölçekli
Ferhatpaşa ve Kaleiçi Bayır Nazım İmar Planı
17.09.2020 Tarih 739 Sayılı İBB Meclis Kararı ile
kabul edilerek 25.09.2020 tarihinde onaylanmış
olup 05.08.2021 tarihinde dağıtımı yapılmıştır.

FAALİYET RAPORU

111

112

2021

KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

FAALİYET RAPORU

113

Kaleiçi Mahallesi Çardaktepe Mevkii 18.Madde Uygulaması
Uygulama alanı 271.879 m² olup 88 adet kadastral parsel bulunmaktadır. Kaleiçi Mahallesi
Çardaktepe Mevkii için 18. madde uygulaması
yapılması ile ilgili 29.09.2020 / 773 tarih ve sayılı Çatalca Belediyesi Encümen Kararı alınmış
olup, çalışmalar devam etmektedir.

Kaleiçi Mahallesi Bezirhane Mevkii 18. Madde Uygulaması
Kaleiçi Mahallesi Bezirhane Mevkiinde yer alan
141 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 22 nolu parselleri
kapsayan 27.459 m² alanda 29.09.2020/772 tarih ve sayılı Çatalca Belediyesi Encümen Kararı
alınmıştır.
18. madde uygulaması hazırlanıp, onay için
Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğüne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Encümeni’nce
15.09.2021 tarih 3553-3535 sayılı karar ile kabul
edilmiştir.
3194 sayılı İmar kanununun 18.maddesine
göre hazırlanan uygulama dosyası 19.10.2021 17.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılarak
tescil için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir.
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Muratbey Mahallesi Köyaltı Mevkii 18. Madde
Uygulaması
Muratbey Mahallesi Köyaltı Mevkii’ndeki
18.madde uygulama alanı 645.300 m2 olup,
143 adet kadastral parsel bulunmaktadır.Belediye Encümenimizce uygulamaya başlanması için 03.08.2021 tarih 707 nolu karar alınmıştır. Çatalca Kadastro Müdürlüğü’nün Muratbey
Mahallesi’nde kadastral parsel sınırlarının güncellenmesi için yapmış olduğu 22-A çalışması
sebebiyle, parsel numaraları ve yüzölçümleri
değiştiğinden, gerekli verilerin Belediye Başkanlığı’na verilmesi için tarafımızca Kadastro
Müdürlüğü’ne yazı yazılmış olup güncel kadastro verilerinin gönderilmesi ile 18.madde uygulaması çalışmalarına başlanılacaktır.

İlçemizde bulunan 39 mahalleden, Bahşayış, Kızılcaali, Ormanlı, Örcünlü, Karamandere ve Yazlık
olmak üzere 6 mahallede 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. İmar Planı bulunmayan 6 mahallemizin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 11.06.2021 tarihli ve E-55120355-115.999858 Sayılı ve 25.12.2021
tarih 21285 sayılı tekiden yazılar yazılmıştır.
PROJELER
E-Plan Otomasyon Sistemi
3194 sayılı İmar Kanunu - Madde 8, 5393 sayılı Belediye Kanunu - Ek Madde 3 hükümleri ve Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20/08/2020 tarihli ve 3 sayılı Kararı’yla (EK-13 Arazi Kullanımı Teması Veri Tanımlama Dokümanı), 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan mekânsal plan veri standartları çerçevesinde,E-Plan Otomasyon Sisteminin
kullanılması ve güncelliğinin sağlanması amacıyla,Aralık 2020 tarihinden Nisan 2021 tarihine kadar
onaylanmış tüm plan çalışmalarının ve gelen tüm plan değişiklik ve tadilatların da tüm tifleri afin
dosyalarına dönüştürülmekte, raporlar ve gerekli bilgiler toplanarak cad formatındaki planlar ilk
önce sayısallaştırılarak daha sonra plan gml formatına dönüştürülmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının E-Plan Otomasyon sistemine yüklenmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde
bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları gml formatına dönüştürülerek Çevre Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın E-plan otomasyon sistemine girilmiştir.
Maliye Hazinesi Mülkiyetindeki Taşınmazların Devri
Muhtelif mahallelerde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların devir işlemleri için vatandaşlarımızdan talepler alınmış ve İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığına bu talepler iletilmiştir.

FAALİYET RAPORU
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Ferhatpaşa Mahallesi Rezerv Yapı Alanı
İlçe merkezimizde yer alan Ferhatpaşa
Mahallesi Manisa Bayır Mevkiinde, mühendislik
hizmetlerinden
faydalanmayan,
düzensiz
yapıların yoğun olarak bulunduğu yapı
yaşlarının 31 yaş ve üzeri olduğu, yapı alanları
içerisinde mevcut nüfusa ve çevresinde
bulunan nüfusa hizmet eden sosyal ve teknik
altyapı hizmetleri bulunmadığı veya yetersiz
olduğu tespit edilen 15,3 hektarlık alanı
kapsayan bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
hakkındaki kanunun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının
(c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı’nın
29.11.2021 tarih ve 2322984 sayılı oluru ile
“Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiştir.
6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin
4. maddesine göre Rezerv Yapı Alanlarında
“Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat
norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli
yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda
öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak
üzere; Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli
yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv
konut ve işyerleri, gelir ve hasılat getirecek her
türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni
yerleşim alanı olarak kullanılabilir.” denilmektedir.
Böylece, Rezerv Yapı Alanının kentsel dönüşüm
ile yeniden canlandırılması, alanda imar
mevzuatı standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli
yaşam alanlarının planlanması sağlanacaktır.
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Çalışmaları
15.04.2021 tarihinde 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan
Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, ilçemiz sınırları dâhilinde ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında tespit edilen kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarında; yapılacak iş ve işlemlerde ve
alınacak bir kısım kamu hizmetlerinden yönetmelikle tanımlanmış çeşitli muafiyetlerden ve indirimlerden yararlandırılması amacıyla “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Sınırları” çalışması hazırlanmıştır. Çatalca İlçesi’nde 39 mahalle bulunmakta ve ilçe merkezinde bulunan Ferhatpaşa ve Kaleiçi
Mahalleleri dışındaki 37 mahalledeki “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Sınırları” içerisinde bu
çalışma uygulanmıştır. İlgili yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Kırsal Mahalle ve Kırsal
Yerleşik Alan Sınırları”nı gösteren teklif çalışma, Çatalca Belediye Meclisine iletilmiş, konu hakkında
05.11.2021 tarih 65 sayılı karar ile “İmar ile Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarının yapmış
olduğu incelemede; ilgili yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak teklif edilen kırsal yerleşik
alan sınırlarının kabulünü uygun görmüştür.” denilerek aynen kabul edilmiştir. Çatalca Belediye
Meclisi’nce kabul edilen “ Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Sınırları” çalışması, değerlendirilmek
üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiş olup onay aşamasındadır.
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Çatalca Kaleiçi Bölgesi Zemin Rehabilitasyon Projesi İşi
Kaleiçi Kentsel Sit Alanı’nda tarihi çevre, yaya
kullanımı alan ve görsel veya yapısal fiziki mekan sorunlarının çözümüne ilişkin Zemin Rehabilitasyon Projesi hazırlanarak, 27.05.2021/454
sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca kabul edilerek 2021 yılında uygulanmaya başlanması sağlanmıştır.
Alanda yapılan zemin rehabilitasyon projesi ile
alanın tarihi özgün kimliğinin öne çıkarılması ve
mekan kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Sivil bireylerin en çok toplanabileceği alanlar belirlenerek, canlandırma koridorları oluşturulması
ve projelendirilerek hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
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Cevdet Barın Bulvarı Sokak Sağlıklaştırma
Projesi
Kaleiçi Kentsel Sit Alanı komşuluğunda bulunan
Cevdet Barın Bulvarı’nda yapılan cadde sağlıklaştırma projesi ile mevcut park alanlarının
bütünsel cadde tasarımına uygun şekilde tasarlanarak, yeni oturma alanları ve bünyesinde
barındırdığı anıt ağaçlardan da esinlenilerek,
çınar yaprağı motifleri ile yeni zemin çalışmaları
yapılmış, Cadde Sağlıklaştırma Projesi içerisinde
bulvarın cazibe noktaları ön plana çıkartılmıştır.
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İMAR HİZMETLERİ
İmar durum belgesi, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi ile birlikte mimari, statik, tesisat vb. proje
onayları, ruhsatın verilmesi, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve iskan verilmesi işlemleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

İmar Durum İşlemleri
Belediyemize imar durum belgesi talebinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşların talepleri ilgili parsel
üzerinde plan notu, yönetmelik, imar kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde
gerekli incelemelerin yapılması ve değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmıştır.
2021 yılı içerisinde 114 adet imar durum belgesi, 48 adet kot kesit rölevesi, 47 adet de inşaat istikamet rölevesi düzenlenmiştir.
İlgililerinin, talepleri doğrultusunda; parsellerin tevhid, ifraz yol ve park alanına terki gibi işlemler
Belediye Encümenine sunulmuş, bu kapsamda 50 adet Belediye Encümen Kararı alınmıştır.
Yapı Ruhsatı İşlemleri
2021 yılı içerisinde; 160 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak
yapılan yapılara, 216 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

Yapı Kontrol İşlemleri
Yapı ruhsatı ve ruhsat eklerine uygun yapılmayan inşaatlar için yapı kontrol mühendislerimiz tarafından İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine göre yapı tatil tutanağı düzenlenerek, inşaai faaliyetler
derhal durdurulmuş ve tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınmıştır. 2021 yılında 694 adet yapı
tatil tutanağı düzenlenmiş olup, 31.961.628,29 TL idari para cezası kesilmiştir.
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İlçemiz sınırları içerisinde izinsiz yapılan kaçak yapıların 2021 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
32. maddesine göre, 66 tanesi Belediyemiz tarafından, 36 tanesi ilgilisi tarafından toplamda 102
adet yapı yıkılmıştır.

OVAYENİCE

OVAYENİCE

ÖNCESİ

SONRASI

KARACAKÖY

ÖNCESİ
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6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu doğrultusunda, 2 adet yapıya yıkım ruhsatı düzenlenmiş olup, yıkımları yapılmıştır.
FERHATPAŞA MAHALLESİ

FERHATPAŞA MAHALLESİ

ÖNCESİ

SONRASI
BELEDİYE İŞ HANI

BELEDİYE İŞ HANI

ÖNCESİ

SONRASI

PROJELER

KREŞ PROJESİ
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ÇATALCA BELEDIYESI TİCARET MERKEZI

ÇATALCA BELEDIYESI GENÇLIK VE SANAT MERKEZI
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Hasta nakil hizmetleri, kurban hizmetleri, sahipsiz hayvanların denetimi, ilaçlama hizmetleri ve sağlıklı yaşam hizmetleri Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri
2021 yılında sokak hayvanlarıyla ilgili olarak rehabilitasyon çalışmalarına, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
gereğince devam ettik. Bu kapsamda yaralı hayvanların tedavileri, paraziter tedavileri, kısırlaştırma operasyonları ve besleme çalışmaları gerçekleştirildi. 4029 adet çeşitli olaylar neticesinde
yaralanan sokak hayvanının tedavisi ise müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Kısırlaştırma Hizmetleri			
Rehabilitasyon ve Tedavi Hizmetleri
Sağlık Kontrolü ve Besleme		
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Sokak Hayvanlarına Besleme İstasyonları ve Kulübe Organizasyonu
Belediyemiz öncülüğünde çeşitli STK’lar ile koordineli olarak besleme istasyonları ve kulübeler yapılarak mahallerimizdeki besleme noktalarına yerleştirilmesi sağlandı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında, Ferhatpaşa İlkokulundaki
programda veteriner hekimimiz tarafından öğrencilere hayvan sevgisi üzerine sunum yapıldı.
İlçemizdeki tüm okullardaki anasınıfı ve ilkokul
birinci sınıf öğrencilerine, sevimli dostlara öğrenciler tarafından dağıtılmak üzere kedi maması ve
köpek maması dağıtımı sağladık. Aynı zamanda
öğrencilere özel olarak hazırlanan boyama kitapları dağıtımı da sağladık.

124

2021

KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Hasta Nakil ve Ambulans Hizmetleri
Sağlık ile ilgili işlemler kapsamında herkesin
eşit seviyede hizmet almasını öncelikli kılan
müdürlüğümüz, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretiyor. Müdürlüğe gelen
talepler doğrultusunda vatandaşlar evlerinden
alınarak tedavi olacakları hastaneye, tedavileri
tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyor.

Belediyemize ait kurban satış ve kesim yerini
organize ettik. İlçemizdeki hayvan üreticilerinin
kurbanlık hayvanlarını satabilmesi için, Belediyemize ait hayvan pazarını organize ettik. Her
yıl olduğu gibi, ilçe merkezi ve mahallelerinde
vatandaşlara yapması ve uyması gereken kurallar anlatıldı.Kurban satış ve kesim yeri sayısı
2021 yılı itibari ile 175 sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Bu nedenle Çatalca Kurban Satış ve
Kesim Merkezi olarak İstanbul’da ilk akla gelecek adres olma yönündeki kararlılığını sürdürüyor. COVİD-19 önlemleri kapsamında tüm
Kurban Satış ve Kesim yerlerinde alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmeler yapılarak, önlemlerin uygulanması doğrultusunda, şahıslara ait
özel kurban satış ve kesim yerlerini denetledik
ve denetlenen merkezlere afişler astık. Tüm
mahallelerimizde hayvansal atıkların atılması
için çukur kazdırdık. Toplam 175 kesim yeri denetlendi. Bu kesim merkezlerinde toplam 5878
büyükbaş ve 3164 küçükbaş hayvan kesim
işlemi gerçekleştirildi. İzinsiz ve gelişi güzel arazi vb. yerlerde kesim yapan, insan
ve çevre sağlığı ile ilgili olumsuz görüntülere sebebiyet veren vatandaşlarımıza da
Zabıta Ekipleri ile birlikte müdahale edildi.
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Şahıslara ve Derneklere Ait Satış - Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Sayıları
İlçe komisyonu tarafından uygun görülen ve müdürlüğümüze kayıtlı olan 175 adet hayvan satış ve
kesim yerlerinin, daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda vatandaşlarımıza hizmet verebilmeleri hususunda özverili çalışmalar sağlanmıştır.
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İlçemizin topografik yapısından kaynaklanan orman ve su kaynaklarının çok olması dolayısıyla ve ekonomik yapısı gereği geçim kaynağının
tarım ve hayvancılığa dayanmasından dolayı insanlara bulaşıcı hastalıklar yayabilen karasinek,
sivrisinek ve diğer tüm haşerelere karşı müdürlüğümüze ait uzman ilaçlama ekibimiz ile birlikte
İ.B.B Vektörlerle Mücadele Ekipleri’ne bildirilen
şikayetlerin takibi noktasında çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürdük.
Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisi ile
ilgili Çatalca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve önerileri
doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık.
• Okul, cami, park vb. kamuya açık alanları periyodik olarak ilaçladık.
• Müdürlüğümüze ilaçlama ve dezenfeksiyon
ile ilgili 450 adet şikayet gelmiş olup, uzman
personellerimiz tarafından şikayetler çözüme
kavuşturulmuştur.
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Fizik Tedavi Hizmetleri
Fizik tedavi hizmetleri kapsamında ihtiyacı olan
vatandaşlarımıza evlerinde hizmet vermekteyiz.
Fizik tedavi gören 76 hastamıza 760 seans fizik
tedavi uygulanmıştır. Bu seanslar sonucunda 67
hastamız iyileşmiştir.

Kan Grubu Veri Bankası
Çatalca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor anlarında onlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. 2021 yılı içerisinde kan ihtiyacı için bize başvuran 23 vatandaşımıza Kan Grubu Veri Bankası’nda kayıtlı, kan vermeye hazır gönüllü vatandaşlarımız ile irtibata geçerek gerekli koordinasyonu
sağlayıp kan bulmalarına yardımcı olundu. Kan Grubu Veri Bankası’na kayıt olmak çok kolay; Çatalca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelerek kayıt olabilir ve acil durumdaki vatandaşlarımızın
kan ihtiyaçlarına yardımcı olabilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun ön gördüğü İş güvenliği ve sağlığı çalışmalarımız kapsamında, Belediyemiz tüm çalışanlarının bilinçli bir birey olmalarını, işlerini güvenilir, sağlıklı ortamlarda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla gerekli hizmetler verilmiştir. Hizmet aldığımız firma
yetkilileri ve personelimizle yanlış uygulamaları yerinde tespit edip gerekli uygulamalar yapılarak iş
kazası oluşumunu önlemek için büyük çaba gösterdik.
İşyeri Hekimliği hizmetiyle, personelimizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ihtiyaç
duyduklarında tedavi edilmeleri ve gereken durumlarda diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi
sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU

129

İŞ YERİ RUHSATLANDIRMA VE DENETİM
Kamu düzeninin sağlanması ve kaçak iş yeri faaliyetinin önlenmesi için iş yerlerinin kayıt altına alınması çalışmaları Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile
sağlanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
açacakları iş yerlerini, 3572 sayılı kanun, bu kanuna bağlı yönetmelik, tebliğ ve yönergeler doğrultusunda denetlemek ve ruhsatlandırmak ile mükelleftir.
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği gerçekleştirilen ruhsat ve denetim işleri karşılığında
harç ve ücret alınmaktadır. 2021 yılında bu faaliyetlerden 617.931,37 TL. gelir elde edilmiştir.
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TEMİZLİK HİZMETLERİ
Belediye sınırları içerisinde ana arterler, caddeler, sokaklar, meydanlar, boş alanlar, ibadethaneler,
semt pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini, konut ve apartmanlar, iş yerleri, özel ve kamu binaları, diğer alanlarda mevcut çöplerin düzenlenen bir program çerçevesinde toplanması ve toplanan
çöplerin nakli ile sıfır atık projesi kapsamında, geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması, çevre kampanyaları ve bilinçlendirme çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Çöplerin Toplanması ve Naklinin Yapılması
Evsel atıklar ilçe merkezimizde gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya şeklinde, diğer mahallelerimizde günlük olarak toplanmıştır.
2021 Yılında, 39 mahallemizden 16 adet çöp toplama aracı ve 4661 adet çöp konteyneri ile günlük ortalama 102 ton evsel atık toplanarak Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonu’na ve Seymen Düzenli
Depolama Alanı’na nakledilmiştir.
2021 Yılında Toplanan Evsel Atık Miktarı: 37.336,740 ton
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Çöp Konteynerleri, Çöp Sepetleri, Saklama
Ünitelerinin Temini, Tamir, Bakım ve Boya İşlerinin Yapılması
Cadde ve sokaklarımızda bulunan çöp konteynerleri, çöp sepetleri ve saklama ünitelerinin
tamir, bakım ve onarımı düzenli olarak şantiye
alanımızda yapılmıştır. Tamiri mümkün olmayanların da değişimleri yapılarak yenilenmesi sağlanmıştır.
Çevreye mikrop ve kötü koku yayılımını önlemek
amacıyla düzenli aralıklarla dezenfektanlı su ile
yıkama yapılmıştır.
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Cadde, Sokak ve Meydanların Mekanik Süpürme Araçları ve Personeller İle Süpürülmesi
İlçemizde bulunan tüm mahallelerimizdeki cadde, sokak ve meydanların temizliği, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personeller ve mekanik
süpürme araçlarımız ile günlük olarak yapılmıştır.
Süpürülme imkânı olmayan yerlerde ise yine
müdürlüğümüze bağlı personeller tarafından
mıntıka temizliği çalışmaları yapılmıştır.
Cadde, Sokak ve Meydanların Yıkanması
İlçemizdeki ana arter, cadde, sokak ve meydanlarda mekanik süpürme hizmetiyle giderilemeyen özellikle çamur, toz ve diğer nedenlerle
oluşan birikintilerin giderilmesi için arazözlerle
düzenli olarak yıkama yapılmıştır.

Pazar Alanlarının Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi
İlçemizde kurulan pazar alanlarında pazar yeri
çöpleri toplanıp süpürge aracı ile süpürüldükten
sonra, arazöz ile yıkama ve dezenfekte çalışması yapılmıştır.
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Kamu Kuruluşlarının Taleplerinin Değerlendirilmesi

Ot Biçme Çalışmaları
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Moloz ve İri Atıkların Toplanması
Vatandaşlarımız tarafından konutlardan veya
işyerlerinden çıkarılan iri atıklar(ağaç dalı, kullanılmayan ev mobilyası ve benzeri) ve moloz
atıklar müdürlüğümüzce toplanarak, Seymen ve
Kemerburgaz Düzenli Depolama Alanları’na aktarımı sağlanmıştır.

Boş Arsa, Metruk ve Tarihi Yapıların Çevresinin Temizlenmesi
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Mesire Alanları, Parklar ve Benzeri Umumi Alanların Temizliğinin Yapılması

Sıfır atık proje çalışmaları
Sıfır atık yönetmeliği kapsamında atıkların kaynağında ayrı toplanması için, Belediye hizmet birimlerimize 4’lü atık toplama setleri yerleştirdik.
Ayrıca işletmelerden, okullardan, kamu kurum
ve kuruluşlarından gelen taleplere istinaden bu
setlerin teminini sağladık. Hizmet birimlerimizden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların depolanması için de yönetmelik gereği geçici depolama alanı oluşturduk.
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
Belediyemiz ve lisanslı firma arasında yapılan
sözleşmeye istinaden konutlardan ve işyerlerinden çıkan ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır.
2021 Yılında Toplanan Ambalaj Atık Miktarı:
1.781,770 ton
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Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması
İlçemizdeki lokanta, büfe ve benzeri işletmelerden çıkan bitkisel atık yağların toplanabilmesi
için firmalarla sözleşme yapılarak toplanması
sağlanmıştır. Konutlardan çıkan atık bitkisel yağlar da toplanmış ve 10 lt atık yağ biriktiren vatandaşlarımıza 1 lt temiz yağ hediye edilmiştir.
2021 Yılında Toplanan Atık Yağ Miktarı:
11,665 ton

Atık Camların Kaynağında Ayrı Toplanması
İlçemizin tüm mahallelerinde bulunan atık cam
kumbaraları, düzenlenen program doğrultusunda lisanslı firma tarafından boşaltılmıştır. Ayrıca
tadilat sonrası çıkarılan yada sanayiden kaynaklı
büyük parçalar halindeki cam atıklar da yine lisanslı araç tarafından alınmıştır.
2021 Yılında Toplanan Atık Cam Miktarı: 108,920
ton

Atık Akümülatörler ve Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması

Resmi kurum ve kuruluşlara, iş yerlerine, okullara,
ibadethanelere,
marketlere, muhtarlıklara,
sitelere atık pil toplama kutuları konularak
kullanım ömrünü tamamlamış olan atık pillerin
çöpe atılmadan kaynağında ayrı toplanması
sağlanmıştır.
2021 Yılında Toplanan Atık Akümülatör ve Atık
Pil Miktarı: 290 kg.
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İbadethanelerimizin Temizlenmesi
Vatandaşlarımızın dini ibadetlerini daha temiz
ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için Müdürlüğümüze ait iki İbadethane Temizlik Ekibimiz ile
66 adet ibadethanemiz düzenli olarak temizlenmiştir.

Kullanılmış Giysi - Ayakkabı Ürünlerinin Kaynağında Ayrı Toplanması
Belediyemiz ve lisanslı firma arasında yapılan
sözleşme doğrultusunda kullanılmış giysi –
ayakkabı ürünlerinin kaynağında ayrı toplanarak
ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır.
2021 Yılında Toplanan Kullanılmış Giysi –
Ayakkabı Ürünlerinin Miktarı: 62,385 ton
Toplam Kumbara Sayısı: 70 Adet
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Evsel Kaynaklı Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması
Belediyemiz ve İstanbul Eczacı Odası arasında
yapılan protokol ile evsel kaynaklı atık ilaçların
kaynağında ayrı toplanması için ilçemizde
gönüllü olan eczanelere atık ilaç toplama kutuları
dağıtılmıştır. Toplanan atık ilaçların bertaraftı için
Belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
arasında protokol yapılmasıyla birlikte, bu atıklar
Kemerburgaz’da bulunan İSTAÇ Atık Yakma
Tesisleri’ne gönderilmektedir.
2021 Yılında Toplanan Evsel Kaynaklı Atık İlaç
Miktarı: 100 kg.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması
Sanayilerden ve otomobil tamirhanelerinden çıkan ömrünü tamamlamış lastikler toplanmış ve
ekonomiye kazandırılmıştır.
2021 Yılında Toplanan ÖTL Miktarı: 491,310 ton
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COVİD-19 Salgın Hastalığı İle Mücadele Çalışmalarımız
Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele
kapsamında
ilçemizde
bulunan
çöp
konteynırlarının sık aralıklarla boşaltılmasına ve
dezenfekte edilmesine itina gösterilmiştir. Ayrıca
müdürlüğümüz tarafından düzenlenen program
doğrultusunda, ilçemizin her mahallesinde
meydan, cadde ve sokaklar arazöz aracılığı ile
dezenfektanlı suyla yıkanarak, vatandaşların
yoğun kullandığı tüm noktalar temizlenmiş,
çevrenin temiz ve hijyenik olması sağlanmıştır.
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İHALE VE SATIN ALIM HİZMETLERİ
Belediyemiz harcama birimlerinin, verilen ihale yetkisi ile mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinin
ihale ve satın alma işlemlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürütmektedir. Garaj Amirliği ile Basın
Birimi de faaliyetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü altında yürütmektedir.

İhale İle Satın Alma İşlemleri
2021 yılı içerisinde birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca
22 mal alımı, 4 hizmet alımı, 20 yapım işi olmak üzere 46 adet ihale gerçekleştirilmiştir.
Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma İşlemleri
2021 yılı içerisinde 213 mal alımı, 188 hizmet alımı ve 61 yapım işi olmak üzere toplam 462 adet
doğrudan temin usülü ile satınalma işlemi yapılmıştır.
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Garaj Amirliği
Belediye hizmetleri için araç ve makine temini, bu araç ve makinelerin bakım onarımları, vatandaşlar
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı araç taleplerinin karşılanması,
hasta taşıma hizmeti ile sivil savunma ve arama kurtarma hizmeti Garaj Amirliği tarafından verilmektedir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Destek: 2021
yılında, Belediye birimlerinin düzenlemiş olduğu
sosyal ve kültürel aktiviteler için, 95 adet/sefer
otobüs ve minibüs görevlendirilerek toplamda
1140 vatandaşa hizmet sağlanmıştır.
Okullara Destek: 2021 yılında ilçemizde bulunan ilkokul ortaokul ve liselerin eğitim ve kültürel
amaçlı faaliyetlerinde 55 adet/sefer otobüs ve
minibüs görevlendirilerek toplamda 380 öğrenciye hizmet sağlanmıştır.

Resmi Kurumlara Destek: 2021 yılında Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Adliye, Halk
Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi resmi kurumlardan gelen araç talepleri
için 280 adet /sefer otobüs ve minibüs görevlendirerek toplamda 840 resmi kurum personeline destek sağlanmıştır.
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Çatalca Belediye Spor Etkinlikleri: Çatalca
Belediye Spor olarak birçok branşta faaliyet
gösteren sporcularımıza il içi ve il dışı idman ve
müsabakalarının sağlanması için otobüs ve minibüsler görevlendirilmiştir.

Pandemi Dönemi Kurumlara Araç Desteği:
Pandemi sürecinin ilk başladığı andan itibaren,
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Devlet
Hastanesi’ne araç ve personel desteği verilmiştir. Bu dönemde müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin pandemi kurallarına uygun hizmet vermiş ve araçlarımızı düzenli dezenfeksiyon işlemi
yapılarak güvenli hizmet verilmiştir. İlçe Sağlık
Müdürlüğü’nün oluşturduğu filyasyon ekibine,
7/24 saat destek verilmiş ve verilmeye devam
edilmektedir.
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Saha Ekibimiz;
• İkram aracı ile özel gün ve haftalarda ikram
servisi,
• Kış ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür
dağıtımı,
• Özel günler ve haftalar konulu billboard, pankart ve bayrakların asılması,
• İhtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı
sevki,
• Vatandaşın ve kurumların talepleri üzerine
sandalye, masa verilmesi ve depolanması,
• Özel gün ve haftalarda kurumların talepleri
üzerine taziyeler için çadır kurma,
• Hasta vatandaşlara hasta yatağı sevk işleri,
• Kurum içi mobilya ve malzeme taşıma işi,
• 39 mahalle genelinde bulunan Türk bayraklarını yenileyip kontrollerini sağlama,
• Ramazan ayında vatandaşa yemek ve gıda
dağıtımı sevki,
• Belediyemiz organizasyon ve etkinlik alanlarını hazır hale getirme,
• Mevlit, kandiller ve bayramlarda personele
erzak dağıtımı,
• İlçede bulunan resmi kurumların malzeme
taşıma işi,
• Seçimlerde sandık ve paravan taşıma işi,
• Belediye ana binasında temizlik, çay servisi
ve güvenlik işlerini yapmaktadır.
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Araç ve Makine Yönetimi:
Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımları: 2021 yılında ilçemize 114 Adet araç ve iş makinesinden oluşan filomuz ile hizmet sunulmuştur.
Araçların Sevk ve İdaresi: Belediye bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makineleri, ihtiyaç ve
öncelikler dikkate alınarak diğer birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır. Belediyemizce yürütülen;
kültürel, sosyal, altyapı gibi tüm faaliyetler ve özel projelerde birimlerimizin lojistik ihtiyacı, Garaj
Amirliği tarafından önceden belirlenen iş planı dâhilinde karşılanmaktadır.
Araç Sicil Dosyaları ve Trafik Mevzuatı İşlemleri: Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneleri, egzoz muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi,
kaza evraklarının takibi, resmi prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmenlikler kapsamında
eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Sigorta süresi 2021 yılı içinde dolan 98 adet aracın sigorta yenilemesi yapılmıştır.
2021 yılında, tüm birimlerde kullanılmakta olan
hizmet araçları ile kiralık araç ve iş makinelerinin 4.306.341,18-TL + KDV akaryakıtı, yıllık ihale ile sözleşme yapılan firma ile anlaşmalı dış
istasyonlardan temin edilmiştir. Arazide çalışan
iş makinelerimizin yakıt ihtiyaçları ise akaryakıt
tankerimiz ile çalışma sahalarında karşılanarak
iş ve zaman kayıpları önlenmiştir. Araç bazında
akaryakıt tüketimi, Araç Takip ve Otomasyon Birimimiz tarafından dijital ortamda anlık kayıt altına alınmakta ve takip edilmektedir.
Araç Takip ve Otomasyon Birimi: Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin GPS tabanlı
Araç Takip Sistemi ile Araç Takip Otomasyon Birimimiz tarafından internet üzerinden 24 saat takip
edilmiştir. 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 takip edilerek iş ve zaman kayıpları önlenmiştir

Kademe Bakım Onarım Faaliyetleri: Sevk ve idaresi tarafımızdan yapılan tüm araç ve iş makinelerinin bakım, onarım, periyodik kontrol ve yedek parça temini belli bir sistem çerçevesinde garaj
amirliği kademe birimi tarafından yapılmaktadır. Kademe birimlerimiz de; 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, arızalı araç ve iş makineleri aktif hale getirilmektedir.
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Basın Birimi
Çatalca Belediyesi’nin faaliyet ve projelerinin tanıtımı, basınla ilişkiler, reklam mecralarının yönetimi,
sosyal medya hesaplarının yönetimi ile görsel arşivlerin oluşturulması görevleri Basın Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda Basın Birimi Büromuz tarafından;
• Belediyemizin hizmetlerini yürüten tüm birimlerin gerçekleştirildiği etkinlik ve organizasyonların
vatandaşlar tarafından bilinmesi için, çeşitli tanıtım çalışmaları yürütülerek, müdürlük ve birimlerden gelen haber niteliği taşıyan her türlü bilgi, haberleştirilerek internet sitemiz ve sosyal medya
hesaplarımızdan yayınlanmakta, ulusal ve yerel basına servis edilmektedir.
• Belediyemize ulaşan yerel, ulusal gazeteler ve TV kanalları, haber siteleriyle sosyal medya platformları her gün incelenmekte olup ilçemiz ve Belediyemiz ile ilgili tüm haberlerin Başkanlık
Makamına ve Başkan Yardımcılarına bilgilendirilmesi yapılmaktadır.
• Gazetelerdeki Çatalca Belediyemiz ve ilçemizle ilgililgli haber ve köşe yazılarının yer aldığı haber
kupürleri ve gazeteler arşivlenmektedir.
• Özel gün ve haftalarda internet sitemizde kutlama, tebrik ve anma mesajları hazırlanarak, yayınlanmaktadır.
• Belediyemize ait sosyal medya hesapları özenle takip edilip, buradan gelen bilgi ve mesajlar
başkanlık makamıyla paylaşılmakta, ayrıca ilgili müdürlük ve birimlere iletilmekte, müdürlük ve
birimlerden gelen cevaplar mesaj sahiplerine sosyal medya üzerinden iletilmektedir.
• Sosyal medya üzerinden belediyemiz çalışma ve faaliyetleriyle ilgili olarak duyurular yapılmaktadır. Özel gün ve haftalarla ilgili olarak; afiş, bilboard, pankart gibi materyaller hazırlanıp, kontrol
edilerek uygun yerlere asılması sağlanmaktadır.
• Başkanımızın programı, yapmış olduğu denetim, inceleme ve ziyaretlerle Başkanımıza yapılan
ziyaretler birimimiz tarafından takip edilmektedir.
• Başkanımızın düzenlediği basın toplantıları öncesinde, yerel ve ulusal basın mensupları davet
edilip, toplantı öncesi tüm hazırlıklar birimimiz tarafından organize edilmektedir.
• Belediyemiz tarafından basılacak, her türlü gazete, dergi, afiş vb. çalışma basın birimimiz tarafından yapılmaktadır.
• Meclis ve encümen kararları, ihale ilanı gibi bilgiler temin edilip internet sitemize girilmektedir.
• Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan dergi, tanıtım filmi çalışmalarına destek verilmektedir.
• Başkanımızın yaptığı toplantılara ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmak üzere slaytlar,
videolar hazırlanmaktadır. Hazırladığımız bu videoları sosyal medya hesaplarımız yanı sıra Çatalca Belediyesi adı ile oluşturduğumuz youtube kanalımızdan yayınlamaktayız.
• Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılar, video kamera ile kayıt altına alınıp,
kayıtlar birimimiz tarafından arşivlenmektedir.
• Başkanlık makamından gelen talimatlar sonrasında, raporlar ve materyaller hazırlanıp başkanlık
makamına veya gerekli olan yerlere teslim edilmektedir.
• Önemli gün ve haftalar için bilgi notları hazırlanıp, başkanlık makamına sunulmaktadır.
• 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 636 kez yerel ve ulusal basına haber yapılmış
ve yapılan haberlerin tamamı belediyemiz resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.
• Bölgesel ve ulusal televizyon-radyo kanallarında Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner’in
konuk olmasına ve ilçemizin tanıtımına katkı sunulmuştur.
• Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun
tasarımın yapması, gerekli görülen kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve tüm yayınların basımını
yapmak veya yaptırmak birimimizce sağlanmaktadır.
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KÜLTÜREL HİZMETLER
Yetişkin ve çocuklara yönelik kültürel etkinlikler, geziler, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, sosyal etkinlikler ve ders takviye kursları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
düzenlenmektedir.

Sünnet Şenliği kapsamında Belediyemize başvuran 105 ihtiyaç sahibi ailemizin çocukları
sünnet ettirildi ve Ulu Camii’de sünnet çocuklarımıza sünnet mevlidi okutuldu.
Sünnet Şenliği’ni gelenek ve göreneklerimize
uygun bir şekilde gerçekleştirirken, çocuklarımızın sünnet düğünleri de 04 Eylül 2021 tarihinde
yapıldı. Karacaköy Mahallemiz mesire alanında
gerçekleşen sünnet düğününde Aysun Taşçeşme ve Haktan sahne alırken, Başkanımız Mesut
Üner, aileleri ve çocukları tek tek tebrik ederek,
hediyelerini verdi ve hayırlı olsun dileklerini iletti.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Covid -19 pandemisi sebebi ile evlerimizde kaldığımız bu zorlu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını unutmadık. İlçemizin
yerel müzisyenleri, çocuk şarkıları ve maskotlar
eşliğinde ilçemizde yürüyüş yaparak evlerinde
kalmak zorunda olan çocuklarımızın 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Covid -19 nedeni ile zorunlu olarak evlerimizde
kaldığımız bu zorlu günlerde, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Başkanımız
Mesut Üner ve ilçe protokolünün katıldığı gençlik
korteji ile kutladık. Ay-Yıldızlı tişörtleri ile gençlerimiz, meşaleler ve bandomuz eşliğinde yapılan
korteje, halkımız da balkonlarından ve camlarından eşlik ederek bu coşkuya ortak oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İlçemizde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik
ve Demokrasi Günü anma etkinlikleri ile vatan,
bayrak uğruna canlarını veren tüm şehitlerimiz
rahmet ve minnetle, bu uğurda mücadele veren
kahraman gazilerimiz ise saygı ve şükranla anıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz uğruna
şehit olan tüm şehitlerimiz için Cumhuriyet Meydanımızda ve camilerde vatandaşlarımıza lokum
dağıtıldı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri
bisiklet turumuz ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Başkan Mesut Üner’in startı ile başlayan
35 km’lik bisiklet turu Kabakça Mahallemizde
mola verdikten sonra, yeniden Cumhuriyet Meydanında son buldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan kutlama programında, öncelikle
Nazım Özbay Kültür Merkezi önünden başlayan Zafer Korteji Türk – Atatürk Bayrakları, Zafer
Bandosu, Meşaleler, İlçe protokolü ve halkımızın
yoğun katılımı ile gerçekleşti. Mehmetçik Meydanında son bulan kortejin ardından coşkulu
kutlama Belediyemiz Türk Halk Müziği Eğitmeni
Mehmet Şerif Aydın konseri ile devam etti.
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28 Ekim Anıtkabir Ziyareti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, gençlerimizin Anıtkabir ziyareti en çok alkışı alan etkinlik programımız oldu. Anıtkabir’e gidecek gençlerimize Atatürk imzalı kaşkol ve kazak hazırladık.
11 otobüs ve 500 genç, Başkanımız Mesut Üner ile Anıtkabir ziyareti yapmanın sevincini ve huzurunu yaşadı. ATATÜRK’ün huzuruna 262 m. uzunluğundaki 24 aslan heykelinin bulunduğu Aslanlı
Yol’dan Başkanımız Mesut Üner ve Çatalca gençliğimiz büyük bir gururla yürüdü. Gerçekleşen
yürüyüşün ardından Başkanımız Mesut Üner ve Çatalca gençliğimiz Ata’mızın mozolesine çelenk
sunduktan sonra Anıtkabir’de günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

156

2021

toplumsal GELİŞİMİ SAĞLAMAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezimizde, saat 19:23’de başlayan Cumhuriyet Resepsiyonu, katılımcıları hayran bıraktı. Davetliler
fuaye salonunda yerini aldıktan sonra sunulan
Cumhuriyet konulu video büyük alkış aldı. Çatalca Belediyesi Tiyatrosu oyuncularımızın muhteşem performansı oldukça duygusal anlar yaşattı.
Tiyatro gösterimi sonrası, yine Çatalca Belediyesi Halk Oyunları ekibimiz, ATATÜRK resimli
tişörtleriyle zeybek oynayarak, katılımcılardaki
Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkardı. Zeybek
oyunu sonrası ‘Geçmişten Günümüze Cumhuriyet’ adlı defile gerçekleşti. Defile sonunda 10. Yıl
Marşımız eşliğinde pasta kesilirken, gökyüzüne
süzülen havai fişekler görsel şölen oluşturdu.
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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
Ata’mızı; fotoğraflarının sergilendiği ve O’nun
ışığında aydınlanan “Atatürk Yolu “ ile 83 yıldır
dinmeyen ve nesilden nesile geçen aynı büyük
özlem ve hasretle andık.Çatalca’mız; Ulusumuzun Kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
ebediyete intikalinin yıl dönümünde, Nazım Özbay Kültür Merkezi önünde hazırlanan Atatürk
Yolu ile yine her zamanki gibi Ata’sının yolunda
aynı inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığını göstererek yâd ettik. 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk
Müziği Korosu, Eğitmenleri Mehmet Şerif Aydın ve TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın ile birlikte
Ata’mızı Anma Programı düzenlendi.
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DİNİ BAYRAMLAR VE GÜNLER
Ramazan Bayramı
Covid-19 Koronavirüs nedeni ile sokağa çıkma
kısıtlaması yaşanan bu zorlu günlerde, alışveriş
saatinde dışarıda bulunan halkımıza Ramazan
Bayramı Arefesinde lokma dağıtımı yapıldı.
Kurban Bayramı
Kurban Bayramı Arefesi’nde Cumhuriyet Meydanı ve ilçemizin belirli noktalarında halkımıza
Bayram Şekeri ikramında bulunarak, Kurban
Bayramlarını kutladık.
Kandiller
Miraç Kandilinde ilçemizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek lokma ikramında bulunduk. Miraç
Kandillerini kutladık.
Mevlid Kandili nedeni ile ilçemizdeki camilerde
mevlid şekeri dağıtımı gerçekleştirip, halkımızın
kandilini kutladık.
Regaip Kandili nedeni ile Perşembe Pazarı girişinde halkımıza lokma ikramı yapılıp, kandilleri
kutlandı.
Berat Kandili nedeni ile Cumhuriyet Meydanı ve
ilçemizin belirli noktalarında kurulan standlarda
halkımıza lokma dağıtımında bulunup, kandillerini kutladık.

FAALİYET RAPORU

159

14 Şubat Sevgi Günü
14 Şubat Sevgi Günü etkinlikleri kapsamında ‘Çatalca Sevince Güzel’ sloganı ile, ilçenin belirli
noktalarına kalp taklarımızı yerleştirdik. Pandemi dönemindeki özverili çalışmaları nedeni ile sağlık
çalışanlarımıza özel, İlyas Çokay Devlet Hastanesi girişine de kalp taklarımızdan yerleştirdik.

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Çatalca’mızda bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Kadın varsa imkânsız yoktur” sloganı ile
kutlayan Başkanımız Mesut Üner, güne özel olarak hazırlattığı çiçeklerin tüm ilçemizde ekiplerimiz
koordinesinde dağıtımını gerçekleştirdi.

Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Çatalca Belediye
Başkanımız Mesut Üner’in hazırlattığı kedi evleri
ve kedi mamaları belirlenen noktalara yerleştirildi.
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Polis Teşkilatı Kuruluş Haftası
Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü
Belediyemiz koordinesinde hazırlanan programda kutlandı ve güne özel hazırlatılan pasta hep
birlikte kesilirken, günün anısına hazırlanan hediyeler de polislerimize takdim edildi.

Otizm Farkındalık Günü
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’mizde ‘Otizmin Farkındayız Çözümde
Bir Aradayız‘ adlı farkındalık etkinliği düzenlendi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından
koordine edilen etkinlikte otizmli çocuklarımız
ve aileleriyle bir araya gelen Başkanımız Mesut
Üner, her çocuğumuzla tek tek ilgilenerek ailelerimiz ile sohbet etti.
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14 Mart Tıp Bayramı
Gece gündüz demeden fedakârca sağlık hizmeti
sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı
hazırlanan program ile kutlandı. Başkanımız Mesut Üner’in sağlık emekçilerimize yazdığı mesaj,
hazırlattığı hediyeler ilçemiz mahallelerinde bulunan tüm sağlık merkezlerindeki sağlık mensuplarımıza iletildi.

01 - 07 Eylül Zabıta Haftası
Belediye Başkanımız Sayın Mesut ÜNER, Zabıta Teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas
alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası’nın 195. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret
etmiştir.

Dünya Veteriner Hekimler Günü

Çatalcaspor Sponsorluk İmza Töreni

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 2000 Çatalcaspor –Crıptoswaps firması sponsorluk
yılından bu yana her yıl Nisan ayının son Cumar- imza töreni Nazım Özbay Kültür Merkezinde gertesi günü kutlanan ‘’Dünya Veteriner Hekimler çekleşti.
Günü’’ kutlandı.
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14 Mayıs Eczacılar Günü

08 Ekim Çatalca’nın Kurtuluşu Konseri
08 Ekim Çatalca’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeni ile kutlama konseri düzenlendi.

19 Aralık 2021 Atatürk’ün Çatalca Ziyareti
Ata’mızın doksan bir yıl önce ziyaret ettiği Çatalca tren istasyonunda anma etkinliği düzenlendi.
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03 Aralık Dünya Engelliler Günü
03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet gösteren, Çatalca Belediyesi Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi, Çatalca Kaymakamlığı
Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi
ve Kayra Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek bu anlamlı günde, özel birey
çocuklarımızla birlikte olduk. 08 Aralık 2021 tarihinde, Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimiz fuaye salonumuzda özel birey çocuklar ve
ailelerinin katılımıyla eğlence programımızı gerçekleştirdik.
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24 Kasım Öğretmenler Günü
Gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretleri ile ilçemizdeki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü kutladık. Aynı zamanda 24 Kasım’da
Öğretmenler Günü nedeni ile ilçemizde görev
yapan öğretmenlerimize kutlama gecesi düzenledik.
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Babalar Günü & En Baba Fest
Babalar Günü nedeni ile ilçemizde belirlenen
lokasyonlara Babalar Günü’ne özel hazırlanan
fotoğraf köşeleri yerleştirildi. Akalan Mahallemiz
Harman Üstü Sokak Mesire alanında 60.000 m2
alanda hazırlanan Babalar Günü Festivali’nde
çocuk oyun grupları, uçurtma şenliği, yüz boyama, maskotlar, çuval yarışı, halat çekme, minder
kapmaca oyunları ve palyaçolar ile çocuklarımız
gönüllerince eğlendiler.
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Colorap Festivali
2021-2022 Eğitim – Öğretim yılı öncesi gençlerimize eğlenceli bir gün yaşattık. Müzik eşliğinde, renkli boyalar ile gönüllerince eğlenen
gençlerimize, Başkanımız Mesut Üner eşlik etti.
Rengarenk eğlenceli bir günün ardından, akşam
saatlerinde Rap müziğin starı Ceza sahne aldı
ve yaklaşık 12.000 gencimizin katılım gösterdiği
etkinliğimiz 24.000 m2 alanda yapıldı.
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Çocuk Şenliği
27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde Mehmetçik
Meydanımızda çocuk şenliği düzenledik.
Şenlik kapsamında; bebek emekleme yarışması,
boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri yapıldı.
Şenliğe özel hazırlanan şişme oyun gruplarında
gönüllerince eğlenen çocuklara Fikri ve Fikriye
Show, Rafadan Tayfa Müzikali, Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmi ve Ateşbaz Erkan Obüs gösterimleri yapıldı.
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Tiyatro gösterisi içerisinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı, zoom programı üzerinden online yayınlandı. 2 hafta süren online tiyatro etkinliğimize 36 okul ve 4414 öğrenci katıldı.
Organizasyon boyunca tüm çocuklar toplamda
2 oyun izleme imkanı buldu.

Bayram Kıran Çocuk Bakımevi
2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı 96 öğrenci ile devam etmektedir. Kurumumuzda eğitim programı,
yaş gruplarına göre “5“ sınıf olarak düzenlenmiştir. Eğitim programımız Milli Eğitim Müfredatına paralel olarak hazırlanmıştır. Haftalık ünite konuları öğrencilere, Türkçe dil etkinlikleri, drama,
müzik ve faaliyet saatlerinde; bilmece, hikaye,
tekerleme, oyun ve şarkılar eşliğinde öğretilmektedir. Ayrıca işlenen konuların dışında sosyal,
duygusal, bilişsel ve öpsikomotor becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
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Nazım Özbay Kültür Merkezi Salon Tahsisi
Nazım Özbay Kültür Merkezi Salonunda her türlü okul etkinlik programları, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri vb gibi program tahsisleri yapılmaktadır.
•
•

329 adet nikah tahsisi yapıldı.
57 adet etkinlik tahsisi yapıldı.

Endurance (Atlı Dayanıklılık) Yarışları
İlçemiz Oklalı Mahallesinde faaliyet gösteren
Akademi Binicilik ev sahipliğinde, 09-10-11 Temmuz’da Atlı Dayanıklılık Yarışları düzenlendi.
Yarışlara tüm Türkiye’den yüzlerce konuk katılım sağladı. Uzun yıllardır gerçekleşen Türkiye
Ulusal Atlı Dayanıklılık Turnuvası Çatalca’mızda
rekor tazeledi. Çatalca ilçemizde gerçekleşen
organizasyona tam 94 sporcu katılım göstererek katılımcı anlamında rekorun Çatalca’mızda
kırılmasına vesile oldu.
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Etkinlikler
Belediyemiz Spor Adası Projesi’nin önemli etaplarından biri olan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu, temel atma töreni,
Cem Kara Yaşam Vadisi için açlış töreni,
Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan İlyas
Demiroğlu Güreş Salonu açılış töreni,
Çatalca Ülkü Ocakları tarafından ilçemizin en
yüksek noktasına konumlandırılan Şanlı Türk
Bayrağımız için açılış töreni,
Dağyenice haklı saha açılışı,
Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
hazırlanan, yıllık edebiyat dergisi Münip’in tanıtım ve gala gecesi düzenlendi.

FAALİYET RAPORU

171

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Özel Çatalca Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Belediyemiz bünyesinde 2021 yılında kurulan
merkezimiz, özel eğitime ihtiyacı bulunan çocuklarımıza hizmet vermektedir. Kurumumuzda
özel eğitim alanı öğretmenleri, fizyoterapistler,
psikolog ve usta öğretici görev almaktadır. Merkezimizde 4 (dört) ayrı eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar:
•Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
•Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim
Programı
•Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
•Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Eğitimlerimiz bireysel ve grup eğitimleri şeklinde
devam eden merkezimizde 3 adet bireysel sınıf,
3 adet grup eğitimi sınıfı, 1 adet de 2 öğrenci kapasiteli fizyoterapi sınıfı mevcuttur. Aynı zamanda hem öğrenci hem de velilere psikolojik destek ve aile eğitimi programları uygulanmaktadır.
Bunun yanı sıra kurumumuza kayıtlı öğrenciler,
dil konuşma terapilerine ve beden eğitmeni eşliğinde spor etkinliklerine de katılabilmektedir.
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Sürekli Eğitim Merkezi
Merkezimiz, 2021 yılı içerisinde Belediyemiz
bünyesinde kurulmuş olup, Nazım Özbay Kültür Merkezimizde sınavlara hazırlanan ve ihtiyacı
olan öğrencilere hizmet verilmektedir. 8. sınıflara; Matematik, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Fen
Bilgisi derslerinde, 12. Sınıflara ise; Matematik,
Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Coğrafya
ve Tarih derslerinde hafta içi her gün, hafta sonu
ise Cumartesi günü eğitim verilmektedir. Öğrencilerimize deneme sınavları uygulanmakta ve
haftalık bireysel çalışma programları düzenlenmektedir. Aynı zamanda öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti de verilmektedir. 1. dönemde
155 öğrencimize merkezimizde eğitim hizmeti
verilmiş olup, 2. dönemde bu sayıya 42 öğrenci
daha eklenerek 197 öğrenciye hizmet verilmesi
sağlanmıştır.
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SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak destek talebinde bulunan vatandaşlarımız, ekiplerimizce ikamet adresinde ziyaret edilip sosyal inceleme ve araştırmaları yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler dogrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza yönelik
olarak; giyim yardımı, kırtasiye, tablet ve çanta yardımları, hasta ve engellilere yönelik yardımlar,
medikal malzeme yardımları, sıcak yemek yardımı, beyaz eşya ve mobilya yardımlarımız ile berber
ve psikolog hizmetlerimiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.

Çatalca Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü’müze bağlı aşevimiz Çatalca ilçemiz sınırları
içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak yemek taleplerini karşılamaktadır.
Yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere 5805 kişilik sıcak
yemek dağıtımı, Ramazan ayında da 114.000
kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır.
Muharrem ayında 5000 adet aşure Çatalcalı
hemşerilerimize ikram edilmiştir.
Ayrıca 338 kg kurbanlık et, 10640 kg patates ve
5623 adet gıda kolisi ilçemizde yaşayan ihtiyaç
sahibi ailelere dağıtımı yapılmıştır.
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İletişime geçip ulaştığımız veya Belediyemize
başvuru yapan ailelerimize ve bebeklerine ziyarette bulunulmuş olup, bu kapsamda Çatalca’mızda yeni doğan 421 adet bebeğimiz ve
aileleri ziyaret edilmiştir

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılan Hizmetler
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her gününde yanındayız. Tüm ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalarımız,
Kömür yardımı			
: 484 Ton
Beyaz eşya ve mobilya		
: 15 adet
Soba yardımı				
: 7 adet
Bebek maması, bebek bezi
: 20 adet
Bebek arabası			
: 1 adet
Giyim eşyası desteği		
: 856 parça
Ayrıca İlçemizde eğitim gören öğrencilere okumuş oldukları okullara göre,
3000 adet okul forması,
1200 adet kırtasiye malzemesi dağıtımı yapılmıştır.
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Yaşlı ve Engelli Hizmetleri
2021 yılı içerisinde toplam 288 engelli vatandaşımız ziyaret edilmiş olup, ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri takip edilmektedir.
Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımıza yapılan ziyaretlerde, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalarımız,
Tekerlekli sandalye			
: 43 adet
Akülü tekerlekli sandalye		
: 4 adet
Elektronik hasta yatağı		
: 51 adet
Sünger yatak				
: 1 adet
Koltuk değneği			
: 2 adet
Walker				
: 5 adet
Kabarcıklı yatak ve kontrol ünitesi : 20 adet
İlaç temini				
: 2 adet
Oksijen tüpü			
: 2 adet
Hasta Bezi				
: 5400 adet

Psikolog Destek Hizmeti
Çatalca Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyemizde 2 psikolog ile 181 yetişkin
181 çocuk olmak üzere 362 vatandaşımıza 805 seans hizmet verilmiştir.
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HALKLA İLİŞKİLER
Şehit Aileleri Ziyaretleri
Çatalca ilçe sınırlarımızın içerisinde 14 şehit ailemiz ikamet etmektedir.
2021 yılı içerisinde şehit ailelerimizin tamamı
16 kez ziyaret edilmiştir. İhtiyaç duydukları her
alanda talepleri alınmış olup, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki iş ve işlemlerine yardımcı olunmuştur.

Gazi ve Aileleri Ziyaretleri
Çatalca ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet etmekte olan 21 gazimize yıl içerisinde 41 ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Gazilerimizi ziyaretlerimizde hatırları sorulup, istek ve talepleri alınarak bu doğrultuda iş ve işlemleri takip edilmektedir.
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Taziye Ziyaretleri
İyi günlerde beraber yaşadığımız Çatalca’mızda,
kötü günlerde de vatandaşlarımızın yanındayız.
Yakınlarını kaybeden hemşerilerimize 609 taziye
ziyaretinde bulunulmuştur.

Firma Ziyaretleri
Belediyemizin sorumluluk sahasında bulunan firmalara toplam 9 adet ziyaret gerçekleştirilmiştir.
İşçi ihtiyaçları ile ilgili bilgiler alınarak, iş arayan
vatandaşlarımızın bu firmalara yönlendirilmesi
sağlanmaktadır.

Muhtar Doğum Günü KutlamalarıI
Belediyemizin sorumluluk sahasını oluşturan 39
mahallemizin muhtarlarının doğum günleri öğrenilerek, projeye başladığımız günden itibaren
toplam 35 muhtarımız doğum günlerinde ziyaret
edilip, doğum günleri kutlanmıştır.
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Çatalcamıza Hoşgeldin Projesi
Birlikte Çatalca’yız diyerek çıktığımız bu yolda
ülkemizin her tarafından ilçemize taşınan vatandaşlarımıza, pandemi kurallarına riayet edilerek
53 adet ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerimizde İlçemize hoş geldin diyerek, Belediye
Başkanımızın selamı iletilmiştir.

Yolun Açık Olsun Mehmedim Projesi
Talepler veya tarafımızdan yapılan tespitler doğrultusunda vatani görevini yerine getirmek için
askeri birliğine teslim olacak 9 gencimize hayırlı
teskereler dilekleri iletilmiş olup, askerde kullanılacak malzemelerin bulunduğu çanta hediye
edilmiştir.

Evde Bakım ve Berber Hizmetleri
Müdürlüğümüz ekiplerince tespitleri yapılmış
olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan 87 kişiye, toplam 208 kez berber hizmeti verilmiştir.
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Hastanede Yatan Hastaların Ziyareti
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yatarak tedavi gören
hastalardan 113 vatandaşımız ziyaret edilmiştir.
Talepleri ve ihtiyaçları temin edilerek teslim edilmiş veya talepleri yerine getirilmek üzere ilgililerine bildirilip, iş ve işlemleri takip edilmiştir.

COVID – 19 Hasta ve Aileleriyle İletişime Geçilmesi
Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan pandemi nedeniyle, ilçemizdeki Covid – 19 hastaları ve
ailelerinden toplam 5683 kişi aranmıştır.
Talepleri ve ihtiyaçları temin edilerek teslim edilmiş veya talepleri yerine getirilmek üzere ilgililerine bildirilip, iş ve işlemleri takip edilmiştir.

180

2021

toplumsal GELİŞİMİ SAĞLAMAK

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ
Gençlere ve yetişkinlere yönelik spor hizmetleri, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi etkinlikleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

FAALİYET RAPORU

181

Çatalca’mızda organize ettiğimiz ve güreş sporumuzun marka isimlerinin katılım sağladığı
organizasyonumuzda Çatalca Belediyespor
takımımız, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği başarıları ilçemizde de sergiledi.
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Müdürlüğümüz 2021 yılında, 13 dalda 362 lisanslı olmak üzere yaklaşık 3000 sporcumuza spor
kurs hizmeti verilmiştir.
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Basketbol
Basketbol branşında Türkiye Basketbol Federasyonu Ümit Erkekler, U18 Genç Erkekler, U16 Yıldız Erkekler, U18 Kızlar, U12 Erkekler, U12 Kızlar kategorilerinde Liglere katılım sağladık.

Futbol
Futbol branşında Türkiye Futbol Federasyonu U11 ve U12 kategorilerinde Liglere katılım sağladık.

Hentbol
Hentbol Takımımız Türkiye Hentbol Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet
Kupasında bir 1.’lik bir 3.’lük, Çatalca Gelişim turnuvasında bir 1.’lik, bir 2.’lik, bir 3.’lük kazanmış
olup, 2021-2022 Türkiye Hentbol Federasyonu
İstanbul Alt Yapı Ligi genç kadınlar, yıldız kadınlar, küçük kadınlar, minik kadınlar, mini minik
kadınlar kategorilerinde liglere katılım sağladık.
Çatalca Belediyespor Kulübü olarak, Kestanelik
Kapalı Spor Salonumuzda organize ettiğimiz,
2021 Çatalca Kız Hentbol Takımları Gelişim Turnuvası sonunda, katılım sağlayan tüm takımlara
turnuvamızın anısına kupa ve madalyalarını vererek, tüm katılımcı takımlarımıza teşekkür ettik.
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Karate
İki ayrı karate branşında Türkiye Karate Federasyonu’nun düzenlediği yurt içi şampiyonalarında sporcularımız toplamda 11 altın, 9 gümüş, 4
bronz madalya kazandık.
Ayrıca sporcumuz Hasan Celal YILDIRIM Hırvatistan’da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonasında şampiyon olmuştur.

Voleybol
Voleybol branşında Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği Genç Kız, Yıldız Kız, Midi Kız,
Mini Kız kategorilerinde liglere katılım sağladık.
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Güreş
Güreş takımımız 2021 yılı Türkiye Güreş Federasyonu yağlı güreş faaliyet programında yer
alan geleneksel, birinci sınıf ve mahalli 21 yağlı
güreş organizasyonunda çeşitli kategorilerde
toplam 63 altın, 46 gümüş ve 55 bronz madalya kazanmıştır.

Ayrıca sporcumuz Engin ATAR Yunanistan’da
düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonasında
şampiyon olmuştur.
61. Tarihi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinde büyük orta boyunda Sporcumuz Yıldıray
Pala finale kalarak baş altı boyuna yükselen Türkiye’nin en genç Başaltı güreşçisi ünvanını elde
etmiştir.

Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduğumuz salonumuzdan
yetişen gençlerimizi Milli Takımlara kazandırmayı
başarmanın sevincini yaşadık. Hemen sonrasında ise Milli Takımlara seçilen sporcularımızın yetiştiği ve ilçe sporuna kazandırdığımız İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuz Güreş Federasyonu
tarafından da beğenilip takdir görmesi üzerine
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek
olan U15 Avrupa Şampiyonusu öncesi hazırlık
kampına 10 – 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında
Güreş salonumuzda yapılmıştır.
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Kadın Futbolu
Çatalca tarihinde bir ilki başararak Kadın Futbol
Takımını kurduk. Takımız 1 kadın idareci , 3 antrenör, 25 sporcudan oluşmaktadır. 2021 ekim
ayında bir araya gelen takımımız 5 hazırlık maçı
yaparak hazırlıklarını tamamlamış olup TFF’nin
Kadınlar 3. ligi programının açıklanmasını beklemektedir.

Masa Tenisi
Masa Tenisi branşında Türkiye Masa Tenisi
Federasyonunun düzenlediği şampiyonalarda
sporcularımız toplamda dokuz 1.’lik, beş 2.’lik,
üç 3.’lük, üç 4.’lük, bir 5.’lik kazanmıştır.
Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda İhsaniye ve Çiftlikköy mahallelerimizde masa tenisi
kursları açtık.
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Yüzme
Sporla büyüyen gençler için yarı olimpik kapalı
yüzme havuzumuzu tamamladık. Kaleiçi mahallemiz, Gökçeali yolu üzeri 1123 m²’lik alanda,
630 m² havuz tesisine sahip yarı olimpik kapalı
yüzme havuzumuz, 12,5 m eninde, 25 m boyunda ve 1,4 m yüksekliğinde inşa edildi. 335 m² havuz sosyal alanı, seyir alanı, soyunma kabinleri,
duşlar, antrenör, mekanik ve elektirik odaları ve
fuayeden oluşan tesisimizde, engelli kardeşlerimiz içinde özel alanlar hazırlandı. Havuza oldukça yoğun taleple karşılaşılmış olup, 300 çocuğumuza eğitim verilmektedir.

Okçuluk
Çatalcamızda bir ilki daha yaşatarak sporcularımızın her branşta gelişim sağlaması için okçuluk
branşını faaliyete geçirdik.
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Besyo
Çatalca’mızın gençlerinin yarınlarını düşünerek
spor fakülteleri, polislik, itfaiye memurluğuna
girecek gençlerimizin daha iyi hazırlanmalarına
yardımcı olmak için parkur kurslarını açtık. Besyo kurslarımız ilk senesinde 9 öğrenciyi spor
fakültelerinde bulunan çeşitli spor bölümlerine
yerleştirmiş, 4 öğrenci polisliği asil olarak ve 4
öğrenci İstanbul itfaiyesini asil olarak kazanmıştır.
Bocce
Bocce branşında, 6 sporcumuzla dünya, Avrupa, Akdeniz oyunları büyükler kategorilerinde derece yaptık, büyükler bocce dünya şampiyonasına 2 sporcu yolladık, Antalya’da yapılan Veteranlar
Türkiye Şampiyonasında sporcumuz Şinasi SELECİLER Türkiye 2. si oldu. Uluslar Arası Bocce
Şampiyonasında sporcumuz Kutay DURAN milli takım seçmesini kazanarak milli takıma seçildi ve
şampiyon oldu.

Motokros
Çatalca’mız uluslararası bir organizasyona daha ev sahpliği yaptı. Türkiye Motokros Şampiyonası 2. Etap Yarışı Nakkaş mahallemizde gerçekleşti. Hazırladığımız parkur ve tribünleri ile Çatalca
parkurumuz Türkiye’nin en iyi parkuru özellliği taşıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Çatalca
Belediyemiz iş birliği ile 7’den 77’ye her yaştan katılımcıya Çatalca Nakkaş Mahallemizde YMK
Motokros parkurunda konusunun uzman eğitmenlerle ücretsiz “Motokros Eğitimi” verildi. Eğitimi
tamamlayan katılımcılar “Temel Motokros Eğitimi Sertifası” ile ödüllendirildi.
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Pilates & Zumba
Çatalca’mızda kadınlarımızın spor yapmasını
sağlamak amacıyla pilates kursları açtık, ayrıca
kurslarımızdan daha çok kadının yararlanması
amacıyla İhsaniye, Çiftlikköy, Kestanelik ve Muratbey mahallelerimizde pilates kurslarını faaliyete geçirdik.

İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 2021 yılında 95.000 TL nakdi yardımda
bulunulmuştur.
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EVLENDİRME İŞLEMLERİ
Türk Medeni Kanunu ve İç İşleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı yönetmeliklere uygun olarak çalışmalarını
sürdürmüş, evlenme müracaatında bulunan çiftlerin başvurularını almış ve nikah günü Belediye
Başkanının verdiği yetkiye dayanarak nikah akitleri gerçekleştirilmiştir. Evlenmek için müracaat
eden çiftlerin akitlerinin yazılı olduğu, akit defterinin kontrolü yapılmış, istatistikleri tutulmuştur.
Evlenme cüzdanlarının hazırlanması ve nikah
sonrasında evlendirme bildirimlerinin (MERNİS)
düzenlenip Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesi
sağlanmıştır.
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ZABITA HİZMETLERİ
İş yerleri, semt pazarları, seyyar ve işgaliye denetimleri, kaçak kazı ve hafriyat denetimi, toplum düzenini bozan unsurlara karşı müdahale edilmesi, belediye tarafından yapılan tören ve etkinliklerde
asayişin sağlanması ve güvenlik hizmetleri görevleri Zabıta Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Belediye zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dahil olmak üzere günün 24 saati aksatılmadan
sürdürülmekte, resmi bayramlar ve belediyemizin tüm etkinliklerinde halkın huzur ve sükunu için
gerekli tüm tedbirler alınmakta olup verilen tüm görevler eksiksiz yerine getirilmektedir.
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İş Yeri Denetimleri
Sıhhi, gayrı sıhhi ve umuma açık iş yerlerinin
ruhsatlı ve belirlenen şartlarda faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerince
denetimler yapılmıştır. Tespit edilen ruhsatsız iş
yerlerine gerekli ihtar yapılarak ruhsat almaları
için yönlendirilmiş, ruhsat almamakta ve olumsuz şartlarda çalışmakta ısrar eden iş yeri ilgililerine işlem yapılarak ilgili yasa gereği faaliyetten
men edilmiştir. Ruhsat alan iş yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi için mühürleri kaldırılmaktadır. 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyeri açma ruhsatı almadan faaliyette
bulunan 14 (On Dört) işyeri hakkında Belediye Encümenince Faaliyetten Men kararı verilmiş
olup, müdürlüğümüzce iş yerleri mühürlenmek
suretiyle faaliyetlerine son verilmiş ve ruhsat
alan iş yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi için
mühürleri kaldırılmaktadır.

Tüketiciyi Korumaya Yönelik Yapılan İşlemler
4077 / 4822 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” 12. maddesi ile “Etiket, Tarife ve
Fiyat Listeleri Yönetmeliği” hükümlerine göre ilçemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerine gerekli
denetimler yapılmaktadır.
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3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarının kontrol edilmesi, damgasız ölçü aletleriyle
satış yapılmasının önlenmesi, yetkili tamircilerin
yetki belgelerini kontrol etmek, damgasız, hileli,
ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü
aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında
gerekli işlemler yapılmaktadır. İlçemiz sınırları
içinde 53 ölçü ve tartı aletinin muayenesi dolmuş
olduğu, ölçü tartı memuru tarafından tespit edilerek tekrardan muayene yapılması sağlanmıştır.

Pazar Yeri Denetimleri

Kömür ticaretinin yoğun olduğu dönemlerde kaçak ve kalitesiz kömür kullanımını önlemek amacıyla Çatalca genelinde kömür satışı yapan 20
(yirmi) iş yerinde satışa sunulan yakıt ürünleri
hakkında her işletmeye 2 (iki) kez olmak üzere
toplamda 40 (kırk) denetim yapılarak İstanbul
Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirim yapılmıştır.
Ayrıca vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli
bir alışveriş yapması amacıyla kasap, sakatat ve
tavuk satışı yapan işyerleri sağlık ve hijyen şartlarına uyup uymadıkları hususunda denetlenmektedir.

Sebze ve Giyim pazarı olmak üzere Mehmetçik
Meydanında 2 farklı bölümde halkımıza hizmet
verilmektedir. Her hafta pazar yerlerinde düzenli
olarak fiyat-etiketi, terazi, çevre temizliği kontrolü ve Zabıta Noktamızda vatandaşların aldığı
ürünlerinin gramaj kontrolü yapılmakta ve belediyemiz tahsildarı tarafından zabıta memuru
nezaretinde işgal harçları düzenli olarak tahsil
edilmektedir.
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COVİD-19 Tedbirleri & İş Yeri Denetimi
Ülkemizin de içerisinde bulunduğu COVİD-19
kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının
yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik
uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu nedenle “Çatalca Kaymakamlığı
İlçe Covid-19 Denetim Ekibi” ne Müdürlüğümüz
personelinden 2 kişi görevlendirilerek 2021 yılı
içerisinde ilçe genelinde toplamda 8864 (sekiz
bin sekiz yüz altmış dört) işyeri denetlenmiş
olup, vatandaşlarımızın sağlığı ile ilgili denetimler yapılmaya devam edilmektedir.
Ayrıca COVİD-19 salgın hastalığının kontrollü
sosyal hayat dönemindeki temel prensipleri olan
maske, temizlik ve mesafe kurallarının yanı sıra,
ülkemizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Belediyemizden yardım talebinde bulunan
vatandaşlarımıza erzak, ekmek, kömür, odun,
dezenfektan, maske, kolonya, hayvan yemi,
sıcak yemek vs. gibi yardımlar yapılmış olup,
gelen talepler doğrultusunda da ilaç, maaş çekme-yatırma, fatura ödeme, bebek maması, şarj
aleti vs. gibi vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri zaman kavramı gözetmeksizin Belediyemizce
yerine getirilmektedir.
Toplum Düzenini Sağlamaya Yönelik Denetimler
Çevre ve Görüntü Kirliliği ile Mücadele: 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12. maddesine
istinaden izin almaksızın gelişi güzel konan ve eski kullanılmaz halde olan tabelalar belediyemiz
zabıta ekiplerince tespit edilmiş olup ilgililerine tebligat yapılmak suretiyle kaldırılmıştır. İlan Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliğine göre tabelaların ölçümü yapılarak ilgililerin Belediyemize beyanname ile
başvurmaları sağlanmıştır.
Trafik ile İlgili Denetimler: Güvenli bir trafik ortamının sağlanması, yolcu ve sürücülerin can
güvenliğinin tehlikeye atılmamasının temini için
yol üzerinde ve kavşak giriş-çıkışları ile trafik ikaz
levhalarının görünümünü engelleyen tabela ve
tanıtım levhalarının kaldırılması hususunda ilgililerine tebliğ yapılmış olup; kontrol ve denetimler
tarafımızdan yapılmaya devam edilmektedir.
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Dilenciliğin Önlenmesi: İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı “Mobil Huzur Ekip
Projesi” kapsamında sokakta çalışan/çalıştırılan dilenen/dilendirilen çocuk ve yetişkinleri bu eylemlerden uzaklaştırmak ve risk altında bulunan çocukların korunmasını sağlamak amacıyla İlçemiz İlçe
Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Mobil Huzur Ekibinin oluşturulduğu ve etkin bir şekilde faaliyet göstermekte olup dilenen/dilendirenler hakkında hem idari para cezası, hem adli işlem yapılmaktadır.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesi gereğince dilencilik yapan 2 (iki) kişiye idari para
cezası verilmiş ve dilencilikten elde ettiği gelire el konularak kamuya irad olarak kaydı sağlanmıştır.
İnşaatlar ile İlgili Denetimler: 04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23/c hükmüne istinaden İl Mahalli Çevre Kurulu 28.11.2011 tarih ve 115 sayılı kararın 3. Maddesine göre İstanbul ili sınırları içerisinde her türlü inşaat faaliyetinin Cumartesi, Pazar ve resmi günlerde 10:00-19:00
saatleri arasında yapılması kararı alınmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 34. maddesi ve İl Mahalli
Çevre Kurulu kararına istinaden ilçemizde ruhsat alarak faaliyet gösteren inşaatlara gerekli tebligatlar yapılmış olup; ilçe halkımızın can ve mal güvenliği açısından sürekli denetim ve kontrol altındadır.
Diğer İşlemler:
Çatalca Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün yazılarına istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.
Maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu ve 5229 Sayılı Kanunlarına muhalefet eden
kişi ya da tüzel kişilere gerekli yasal işlemler Belediyemiz tarafından yapılmaktadır.

Belediyemiz personellerinin de görevli olduğu İlçe Tütün Denetleme Komisyonu tarafından 4207
Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununa aykırı hareket
edenler denetlenmekte olup, bahse konu kanun gereğince Mahalli Mülki Amir tarafından ilgililerine
idari para cezası uygulanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) konulu ve
2012/05 sayılı genelgesine istinaden ölüm olayları ile ilgili belgelerin düzenlenmesi işlemi, 24 saat
esasına göre görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ölüm olayı olduğu zamanlarda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen Adli Nöbet Listesi çerçevesinde talep
edilmesi halinde doktor belirttiği adresten alınarak cenaze evine götürülmekte ve ölen kişi için ölüm
belgesi düzenlendikten sonra tekrar belirttiği adrese bırakılmaktadır.
Trafik Memurluğuna 3 (üç) memur görevlendirilmesi yapılmış 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Belediyenin görevleri ile ilgili olarak yaya kaldırımlarını işgal eden araçların kaldırılması
ve öğrenciler ile trafikte seyreden şoförlerin can güvenliği açısından sıkıntı yaşamaması için trafik
ekiplerimizce okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik kontrol edilmektedir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre 5506 (beş bin beş yüz altı) evrak tebliği yapılmıştır. Ayrıca
vatandaşlar tarafından 401 adet dilekçe ve e-mail verilmiş olup belirtilen hususlar yerinde ve zamanında incelenerek vatandaşlara geri dönüş yapılmıştır.
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775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na Göre Yıkım Yapılan Yerler
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğu tespit edilen kaçak yapılar hakkında 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine göre belediyemiz
teknik elemanları nezaretinde gerekli uygunluk
sağlandıktan sonra 8 adet yıkım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu
gereğince tarımsal alanların ve toprak bütünlüğünün korunması için, görev yaptığımız mahalle
sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine
ait yerlerde tespit edilen işgalli unsurlar ile ilgili
kurumlara bildirilmiş olup, gelen cevabı yazılara
göre yasal işlemler yapılmıştır.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Belediyede görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin özlük işlemlerinin takibi, hizmet
içi eğitimlerin planlanması ile personele yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi görevi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitimler
2021 yılı içerisinde yıllık eğitim planı çerçevesinde, belediyemiz personelinin kalitesini arttırmak
ve mevzuata ilişkin bilgilerinin arttırılması amacıyla memur, sözleşmeli, işçi, şirket personelinin
toplam 10 farklı konuda kurum içi ve kurum dışı
eğitimlere katılımları sağlanmıştır. Aynı personel
birden çok eğitim programına katılmış olup, toplam katılımcı sayısı 279 olarak hesaplanmıştır.
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Tüm personelimizin özlük bilgileri, listeleme ve raporlama işlemleri City Plus Programına aktarılmaktadır. Bilgi İşlem Servisi ile koordineli olarak program sürekli güncellenmekte, eksiklikler tamamlanmaktadır.
Personel Özlük İşlemleri
2021 yılında Belediye hizmet ve çalışmaları 88 memur, 66 işçi, 40 kadro karşılığı sözleşmeli ve 393
şirket personeli tarafından yürütülmüştür. 2021 yılında memur personele ait 56 terfi, 3 memur personelin öğrenim değişikliği nedeniyle intibak, 6111 sayılı yasanın 100. maddesi ile değiştirilen 657
sayılı yasanın 37. ve 64. maddesine göre son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan
toplam 30 memur personele, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kereye mahsus derece ve bir kademe ilerlemesi işlemleri yapılmıştır. 3 memur personelin 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesine göre kadro değişikliği işlemleri gerçekleştirilmiştir.
26/09/2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavına katılarak başarılı olan 1 Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan personelimizin Uzman, 1 Şef kadrosunda görev yapan
personelimizin Muhasebeci kadrosuna atama işlemleri yapılmıştır.
5682 sayılı Pasaport Kanunu gereği memur personelin talepleri üzerine 1.,2.,3. dereceli kadrolarda
bulunan 15 memur personelin kendileri, eşleri ve çocukları için hususi damgalı (yeşil) pasaport
işlemleri yapılmıştır. Yıl içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre kadro karşılığı olarak görev yapan 40 tam zamanlı sözleşmeli personelin işlemleri yapılmıştır.
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Memur personel için 120, sözleşmeli personel için 27 ve işçi personel için 78 rapor işlemi, 274 memur personelin izin, 1 babalık izni, 1 ücretsiz izin, 1 evlilik izni, 1 ölüm izni, sözleşmeli personel için
82 izin, 1 mazeret izni, 1 ölüm izni, 1 askerlik izni ve işçi personeller için 153 izin, 1 refakat izni, 1
evlilik izni, 3 ölüm izni ve 1 ücretsiz izin işlemleri yapılarak kayıtlara işlenmiştir.
Yıl içinde 3 memur personel nakil gelen ve 3 memur personelin nakil giden, 3 emekliye ayrılan
memur personelin, aynı zamanda 3 işçi personelin emeklilik, 1 işçi personelin ve 1 geçici işçi personelin tazminatlarını alarak işten ayrılma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
5682 sayılı Pasaport Kanunu gereği memur personelin talepleri üzerine 1.,2.,3. dereceli kadrolarda
bulunan 15 memur personelin kendileri, eşleri ve çocukları için hususi damgalı (yeşil) pasaport
işlemleri yapılmıştır.

Staj İşlemleri
2021 yılı içerisinde, 3308 sayılı çıraklık eğitimi kanununa göre staj yapma talebinde bulunan 23
meslek lisesi ve 16 yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğrencilerden belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj kabul işlemleri yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda birimlerimizde görevlendirilerek okullarında teorik olarak öğrendiklerini uygulama imkanı sağlanmıştır.
İşkur Hizmet Noktası Faaliyetleri
Çatalca Belediyesi İşkur Hizmet Noktamıza 2021
yılı içerisinde toplam 465 iş başvurusu yapılmıştır. Toplam yapılan başvurulardan 262 başvuru ilkokul ve ortaokul, 115 başvuru lise, 88 başvuru
ön lisans ve lisans mezunlarından oluşmaktadır.
2021 yılı içerisinde İşkur Hizmet Noktamızca, civar firmalarımız ile görüşmelerimiz ve çabalarımız neticesinde yıl içerisinde 76 vatandaşımızın
istihdamı sağlanmıştır. 272 başvuru sahibi niteliğine uygun olan iş gücüne yönlendirmesi yapılmıştır.
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EVRAK YÖNETİMİ / YAZI İŞLERİ
Belediyemizin Evrak/Belge ve Arşiv Yönetiminden sorumlu olan Yazı İşleri Müürlüğümüz belediyeye
gelen/giden tüm evrakların kayıt ve koordinasyonunu yapmaktadır. Belediye Meclisi ve Belediye
Encümeninin sekretarya ve karar yazım işlemleri de yine Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Gelen / Giden Evrak
2021 yılında belediyemize gerek vatandaşlardan bizzat dilekçe ile gelen talep ve şikayetler, gerekse
kamu kurum ve kuruluşlarından tebligat/posta ile ya da elektronik ortamda 16.276 adet resmi evrak
girişi olmuş, buna mukabil birimlerimizden 20.384 adet resmi evrak çıkışı yapılmıştır.
Dilekçe İşlemleri: 2021 yılında talep, şikayet vb. sebeplerle belediyemize dilekçe ile müracaat eden
vatandaşlara veya hükmi şahıs temsilcilerine ait toplam 5.664 adet dilekçe girişi olmuş, bu dilekçeler konusuna göre değerlendirilerek ilgili müdürlüklere havale edilmiştir.
Posta İşlemleri: 2021 yılı yılı içerisinde belediyemiz birimlerinden toplam 4.581 adet posta çıkışı
yapılmıştır.
Arşiv İşlemleri
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği; kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde
bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde
değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul
ve esasları amacı doğrultusunda; Belediyemiz bünyesinde bulunan kurum arşivinde iş ve işlemler
düzenli olarak yapılmaktadır.
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CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
İşlemler
2021 yılı içerisinde yapılan toplam 951 adet
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
müracaatı ilgili olarak; müracaat sahiplerinin
talepleri doğrultusunda ilgili birimlerle yapılan
yazışmalar akabinde etkin, süratli ve doğru bir
biçimde sonuçlandırılarak, vatandaşlarımızın isteklerinin en kısa zamanda çözüme ulaştırılması
sağlanmıştır.

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım
Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım işlemleri ile ilgili olarak, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde; 2021 yılı içerisinde 10
vatandaşımız Belediyemize asker ailesi yardımı
müracaatında bulunmuş ve gerekli şartları taşıdığından dolayı encümenimizce yardım yapılması uygun görülmüştür.

İlan-icra İşlemleri
Resmi dairelerden ilan edilmek üzere Belediyemize gönderilen yazılar, ilan panosuna asılarak ilan
edilmiş, İcra satışlarında tellal görevlendirilmesi yapılmış, ilanlara ait tutanaklar düzenlenerek ilgili
kamu kurum ve kuruluşlara gönderilmiş olup, 2021 yılı içerisinde toplam 133 adet ilan zabıt varakası düzenlenmiştir.
Meclis İşlemleri
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde belirtildiği gibi her ayın
ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanmıştır. 2021 yılı içerisinde Belediye Meclisimizin, 04/01/2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı
ile Ağustos ayı içerisinde tatil olması kabul edilmiştir. 2021 yılı içerisinde toplam 20 adet oturum
yapılmış, 20 adet konuşma tutanağı hazırlanmış,
1 adet önerge Meclis gündemine alınmış ve 73
adet meclis kararı alınmıştır. Yıl içerisinde alınan
kararların özetleri belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır.
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Encümen İşlemleri
Encümenimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/36 maddeleri ve diğer kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını yürüten ve haftada bir gün toplanan organıdır.Belediye Başkanının Başkanlığında, Meclis Üyeleri arasından 1 (bir) yıllığına seçilmiş 2 üye, Mali Hizmetler Birim
Amiri ve Belediye Başkanlarının Birim Amirleri arasından seçeceği 1 üye (Yazı İşleri Müdürü) ile
toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Belediye Encümeni 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde 52 oturum
gerçekleştirmiş olup, bu toplantılarda 1087 adet karar almıştır.
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HUKUK İŞLERİ
Hukuk fertlerin ve toplumun hayatında aktif ve aktüel bir rol oynar. Hukukun varlık sebeplerinden biri
insanlar arasındaki münasebetler olduğundan hukuk, toplumsal gerçeklikle bağlıdır ve toplum içinde
fonksiyonunu görebilmek için, onun ihtiyaçlarını karşılamak, onun şartlarına uymak zorundadır. Bu
işlemi gerçekleştirirken gücünden nihai amaç ise adalettir bu nedenledir ki hukuk adalet yönelmiş
bundan 1’i toplumsal yaşam düzeni olarak da tanımlanmıştır. Bu yaşam düzenini oluşturulması;
toplumu oluşturan bireylerin siyasal, ekonomik ve sosyal hayatını işleyişi içinde düzen çerçevesinde
yaşamalarının sağlanması için stratejiler üretmek ve uygulamaya koymak devletin en temel
görevleri arasında sayılmıştır. Toplumsal yaşam düzeninin kilit noktası haline gelmiş bir belediyenin
Hukuk İşleri Müdürlüğü de adaletin sağlanması nihai amacının gerçekleşmesi açısından kilit rol
oynamaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü bu şuurun idrak ve bilinci içinde çalışmalarını heyecanla ve
durmadan sürdürmektedir. Bu çalışmalarımızda temel sloganımız “sorun” değil “çözüm”, “tepki”
değil “yaklaşım”dır.

Müdürlüğümüz belediyemizin hak ve menfaatlerini koruma amacı ile davacı davalı müdahil alacaklı borçlu şikayetçi ve benzeri sıfatlarla belediyemize adli ve idari mercilerde temsil
eden belediye çalışmaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık veren belediye faaliyetlerinin hukuk uygun bir şekilde yürümesi için katkıda bulunan bir danışmanlık birimidir. Çalışmalarımızda yargısal faaliyetlerin dışında önleyici faaliyetler ve danışmanlık Hizmetleri önemli yer tutmaktadır işleme kaynağında müdahale edilerek davanın açılmasının önlenmesi hedeflenmektedir.
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Adli ve İdari Davalar
Belediyemizce tesis edilen idari işlem ve eylemler ile alakalı İdare Mahkemeleri veya Vergi
Mahkemeleri nezdinde yürütülen davalar ile adli mahkemeler nezdinde açılan hukuki ve cezai
ihtilaflara ilişkin takip edilen davalar, türlerine ve konularına göre aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
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MALİ HİZMETLER
Belediye gelir ve giderlerinin takibi, emanet iş ve işlemlerinin yapılması, belediye bütçesinin hazırlaması ve uygulaması, personel maaş ödemelerinin yapılması, ön mali kontrol ile demirbaş/ayniyat
işlemlerinin takibi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

208

2021

kurumsal GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Gelir Tahakkuk, Takip ve Tahsilat İşlemleri
2021 yılında vergi denetimleri arttırılarak, vergilerini ödemeyen mükelleflere vergi ve ceza ihbarnameleri tanzim edilerek tahsilatları sağlanmıştır. İlan ve Reklam Vergisine tabi olan mükelleflerin
tabela ölçümleri ve beyan işlemleri yapılmıştır. Vadesinde borçlarını ödemeyen mükelleflere ödeme
emri, haciz varakası tanzim edilerek tebliğ ve tahsilatları sağlanmıştır. Diğer birimlere ait tahakkuklar
kesilerek tahsilatları yapılmıştır.

Bütçe Uygulamaları ve Diğer Muhasebe İşlemleri
Harcama birimlerinin bütçe ödeneklerini kullanımı, ödenek aktarma işlemleri ve bütçe uygulama
sonuçları ile ilgili yapılan işlemler bütçe ve muhasebe mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmıştır. İlgili mevzuat hükümleri gereği Kesin Hesap Cetvelleri düzenlenerek Sayıştay
Başkanlığına gönderilmiştir.
Harcama birimlerinden gelen mali evraklar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrol edilerek
muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Veznelerimiz tarafından tahsil edilen gelirlerin bankaya ve muhasebe kayıtlarına girişleri yapılmıştır. Kamu Harcama ve Muhasebat Sistemi ile Sayıştay
Başkanlığının veri sistemine idaremize ait mali verilerin girişi sağlanmıştır.
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ÖZELKALEM ÇALIŞMALARI
Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanlık Makamı ile koordinasyonu, iletişim, yapılanma görevlerini ve
etkinliğini sağlamak, hızlı çözümler bulmak, ayrıca diğer birimler arasında da çalışmaların ve etkileşimin
sağlanmasında katkıda bulunmaktadır. Başkanlık ve belediye birimleri arasında koordinasyonu
sağlamaktadır. Başkanın günlük ve haftalık çalışma programlarını düzenleyerek, gerekli birimler ile
koordinasyonu sağlamaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediye arasındaki iletişimin
sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak Özel Kalem Müdürlüğü görevleri arasındadır.

Sekreterya ve Randevu Takip Hizmeti
Belediye Başkanımızın çalışma programının düzenlenmesi, başkan yardımcıları ve müdürlükler ile
koordinasyonunun sağlanması, belediyeye ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin karşılanmasıyla, ağırlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması, Başkanımızın katılacağı programlarda gerekli
karşılama, sunuş ve ağırlamanın organize edilmesi, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı gereği
Başkanımızın halkla, sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile programlı bir şekilde buluşulmasının
sağlanması, belediyemizde Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Protokol ve Ağırlama Hizmetleri
Başkanımız, belediye faaliyetlerimizi daha ileriye götürmek adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
yoğun bir mesai yürüterek birçok üst düzey yetkili ile yoğun temaslar kurmuştur. Üniversitelerden,
kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından, basın dünyasında ve siyasi
alanda birçok misafir ilçemizde ağırlandı. Bununla beraber Sayın Bakanlarımız ve Sayın Milletvekillerimiiz makamda misafir olarak ağırlanmıştır.
Açılış Programları
Büyüyen ve gelişen Çatalcamızda yeni faaliyete başlayan iş yerleri, dernek, kermes ve sergi açılışına Belediye Başkanımızın iştirak etmesi sağlanmıştır. Belediye Başkanımızın katılamadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmiştir.

Toplantılar
Belediyemizin iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır. Her hafta Başkanımız ve başkan yardımcılarımızın katılımı ile koordinasyon toplantıları yapılmakta, belirli aralıklarla müdürler, başkan yardımcıları ve Belediye Başkanımızın katıldığı toplantılar
düzenleyerek bu toplantılarda Belediyemizin genel işleyişi değerlendirilmektedir.
Nikah, Nişan ve Sünnet Törenleri
Belediye Başkanımız düğün ve nişan törenlerine katılmış, yeni çiftlere geleneklerimize uygun olarak
çeşitli hediyeler vermiştir ayrıca Başkanımız sünnet düğünlerine de katılarak çocuklarımızın ve ailelerinin mutlu günlerinde yanlarında olmuştur.
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Vatandaş Buluşmaları
Başkanımızın programına göre “Halk Günleri” titizlikle organize edilmiş, gelen vatandaşlarımızın
Başkanla görüşmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Başkanımız belirli aralıklarla ilçemizde eğitim gören gençlerimizle bir araya gelerek Gençlik
Buluşmaları düzenledi. Gençlerimiz ile yapmış olduğu toplantılarda fikir alışverişinde bulunulmuşur.

Taziye Ziyaretleri
Başkanımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna katılmış, katılamadığı cenazelerde ise cenaze yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret
ederek taziyelerini iletmiştir.
Sosyal Medya Davetleri
Sosyal medyada yorum ve mesaj yoluyla gelen davetlerin düzenlenip programlama alınmasını sağlayarak, yine sosyal medya aracılığı ile tarafımıza ulaşan öneri ve şikayetlerin ilgili müdürlüklere
raporlanıp, geri dönüşlerinin takibi yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili müdürlüklere yönlendirme yapılmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK Ziyaretleri
“Birlikte Çatalcayız” sloganı ile Çatalcalıların yönetime dahil olması ve yönetim sürecini izlemesi,
Çatalca Belediyesi’nin genel hizmet anlayışını oluşturmaktadır. Bu anlayış ışığında iç ve dış paydaşlar, muhtarlar, kadınlar, sivil toplum kuruluşları ile periyodik olarak toplantılar yapılmış, bu toplantılar
öncesinde gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.
İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan yönetim değişikliklerinde ve atamalarda
Başkanımız göreve yeni atanan kişilere tebrik ziyaretlerinde bulunmuştur. Ayrıca müdürlüğümüz
tarafından Başkanımız adına kutlama mesajı ve çiçeği gönderilmiştir.
Çatalcamızda bulunan okullarımız Belediye Başkanımız tarafından ziyaret edilerek, öğretmenler,
öğrenciler ve Okul Aile Birlikleri ile görüşmeler yapılıp, fikir alışverişi sağlanmıştır. Bu fikir alışverişlerinden çıkan sonuçlara göre Başkanımızın Özel Kalem Müdürlüğü’ne verdiği talimatlar sonrasında
gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinliklerde, resmi ve dini bayramlarda, önemli gün ve haftalarda ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti kuruluşlarına, muhtarlarımıza, halkımıza
kutlama ve davet mesajları gönderilmiştir.
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EMLAK VE İSTİMLAK ÇALIŞMALARI
Belediyemizin kiralama, satış, ecrimisil vb. gayrimenkul gelirlerinin yönetilmesi, taşınmazın etkin
kullanılması ve ihtiyaca göre kamulaştırma işlemleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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Kiralama İşlemleri
Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralama işlemleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci
maddesine göre ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla zamanında karşılanması amacıyla ihale
ilanlarımız Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel gazetelerde Belediyemiz resmi internet sitesi ve ilan
panosunda şeffaflık, eşitlik, rekabet ilkelerine uygun olarak açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmektedir.2021 yılında toplam 85 adet yeni kiralama ihalesi yapılmış olup, bu ihalelerin 48 adeti gerçekleşmiştir.
Ayrıca mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne
ait Ferhatpaşa Mahallesi Çatalca serisi 518 nolu
bölmede kalan Koru Restaurant’ın (Lokanta Kafeterya) kiralanması teklifi Çatalca Belediye
Meclisi’nin 02.09.2019 tarih 49 nolu kararı ile kabul edilmiştir.
Çatalca Orman İşletme Çatalca Orman Şefliği
Amerajman Planı 518 nolu bölme içerisindeki
Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 185/6 numaralı Devlet Ormanı parselinin 1.334,24m² kısmı üzerindeki 687,35 m²’lik kat alanlı restaurant
tesisi işletme hakkı 26.02.2021 tarihinde Çatalca Belediye Başkanlığımıza ihale edilmiş ve
09.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanarak 20
(yirmi) yıllık işletme hakkı Belediyemizce kiralanmıştır.
Kamulaştırma İşlemleri
İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 112 ada 4 parsel nolu 10 m² yüzölçümlü taşınmazın 43/48 hissesi,
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. ve 8. maddeleri gereğince Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi
doğrultusunda, Belediye Encümeni’nin 13.04.2021 tarih ve 425 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına
karar verilmiş olup, müdürlüğümüzce ilgi taşınmazın kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Taşınmaz Alımı İşlemleri
İlçemiz Kaleiçi Mahallesi 65 ada 2 parsel nolu taşınmaz 05.04.2021 tarih 29 nolu Meclis Kararına
istinaden, Müdürlüğümüzce başvuruları yapılmış olup, 07.05.2021 tarihinde Türkiye Halk Bankası
A.Ş’ den satın alma işlemi tamamlanmış, Belediyemiz adına tapu tescil işlemleri gerçekleşmiştir.
Böylece Belediyemize yeni bir taşınmaz kazandırılmıştır.
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İhdas İşlemleri
İmar planı gereği yoldan ihdas ve yola terki bulunan parsellerin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
teklifi doğrultusunda, belediyemiz kıymet takdir komisyonu tarafından birim fiyatı belirlenerek encümene sunulur. Buna istinaden, Müdürlüğümüzce 2021 yılı içinde Oklalı, Kabakça ve Subaşı mahallerinde olmak üzere 3 adet yola terk ve yoldan ihdas işlemi gerçekleşmiştir.
Tahsis İşlemleri
• Mülkiyeti Hazineye ait, Nakkaş Mahallesi 2354 parsel sayılı 11.569,03 m² yüzölçümlü taşınmazın, 24.08.2021 tarihinde “Kadastral yol olarak kullanılmak üzere” Belediyemize tahsisi gerçekleştirilmiştir.
• Mülkiyeti Belediyemize ait Çiftlikköy Mahallesi Akçaağaç Caddesi 2/B numaralı adreste bulunan
büro, PTT şubesi olarak kullanılmak şartıyla, Çatalca PTT Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18 inci Maddesinin (e) bendi gereğince 06.09.2021 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararı ile
10 (on) yıl süreliğine tahsis edilmiştir.
• Mülkiyeti Belediyemize ait, İzzettin Mahallesi 130 ada 125 parsel sayılı 6.318,91 m² yüzölçümlü
taşınmazın 69,53 m²’lik kısmı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 inci
Maddesinin (e) bendi gereğince 01.11.2021 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ile 25 (yirmi beş) yıl
süreliğine tahsis edilmiştir.
• Mülkiyeti Hazineye ait Muratbey Mahallesi 1688 parsel sayılı 9.724,40 m² yüzölçümlü taşınmazın, 07.12.2021 tarihinde “Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde kullanabilmek amacı ile” Belediyemize
tahsisi gerçekleştirilmiştir.
• Mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bulunan Kestanelik Mahallesi 182 ada 3
parsel numaralı taşınmazı, Belediyemizce Spor ve Yaşam alanı olarak kullanabilmek amacı ile
tarafımıza tahsisi için başvurusu yapılmıştır.
• Mülkiyeti Maliye Hazinesi’nde bulunan, Yalıköy Mahallesi 692 parsel sayılı taşınmazı Belediyemizce Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde kullanabilmek amacı ile tarafımıza tahsisi başvurusu gerçekleştirilmiştir.
• Mülkiyeti Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan, İlçemiz Karacaköy Mahallesi Evcik
Plajı Mevkiindeki ormanlık alanın A tipi mesire alanı olarak tarafımızca kullanabilmesi için başvuru yapılmıştır.
• İlçemiz, Ferhatpaşa Mahallesi 452 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki Maliye Hazinesi’nin 245
m² lik hissesi, Belediyemizce kreş yapabilmek amacı ile tarafımıza tahsisi için başvurusu yapılmıştır.
• Mülkiyeti Maliye Hazinesi’nde bulunan, Kaleiçi Mahallesi 203 ada 12 parsel numaralı taşınmazı,
Başkanlığımız ve Süper Toto Teşkilatı Başkanlığınca yapılan protokole uygun olarak yapılacak
yarı olimpik yüzme havuzu projesi kapsamında tahsis başvurusu yapılmıştır.
Tamirat ve Tadilat İşlemleri
Belediyemizin Mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yolu ile kiralamalarını gerçekleştirmeden önce veya mevcut kiracılarımızın tamirat dilekçelerini
dikkate alarak, Fen İşleri Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz ortak çalışmalar doğrultusunda, tespiti yapılan tadilat ihtiyacı gereken yerlerin tespiti yapıldıktan sonra Belediye Encümen Kararı’na
istinaden tadilatlar yapılmaktadır.
Bilirkişi Tespitleri
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. maddesine göre oluşturulacak kadastro ekibinde görev almak
üzere İhsaniye Mahallesinde, Orman Kadastrosu uygulamasında çalışmak üzere ise Çakıl, Elbasan,
Hisarbeyli, Örencik, Nakkaş ve Muratbey Mahallelerinde bilirkişiler belirlenmiş ve bu doğrultuda
kararlar alınmıştır.
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KURUM İÇİ ANALİZ
GÜÇLÜ YÖNLER

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

• Ekibimizin Genç ve Dinamik Olması

• Belediye Gelirlerinin Düşüklüğü

• Sosyal Medya İletişimimizin Kuvvetli Olması

• Mevcut Hizmet Binasının Hizmet Karşılama
da Yeterli Alana Sahip Olmaması

• Evsel Atıkların Çatalca Genelinde Her Gün
Toplanıyor Olması
• Kurum İçi Eğitimlerin Arttırılması
• Sorunlarımıza Anında ve Yerinde Çözüm •
Çalışmaları
•
• Bütün İşlemlerimizin E-Arşiv Alanında
Depolanarak Vatandaşa Daha Hızlı ve Kolay •
Hizmet Sunulması
•
• Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Yeterli
Olması
•
• İlçemizde Yer Alan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarla İletişimin Kuvvetli Olması

Kent Bilgi Sisteminin Revize Edilmesi
Kurum İçi Teknolojik Yapılanmanın Arttırılması
Merkez de Otopark Sorunu
Risk Değerlendirme ve Analiz Çalışmalarının
Arttırılması
Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarında
Hedeflenen Seviyeye Ulaşılamaması

• Şeffaf Belediyecilik Anlayışı İle Sunulan
Hizmetin Adil ve Dürüst olması
• Geri Dönüşüm Hizmetlerinin Geliştiriliyor
Olması
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KURUM DIŞI ANALİZ
FIRSATLAR

TEHDİTLER

• İstanbul Havaalanına Yakın Bir İlçe Olması
• Trafik Yoğunluğunun Az Olması

• İstanbul’un En Büyük Yüzölçümüne Sahip
İlçesi Olmasından Dolayı İmar ve Hizmet
Karşılamada Zorlaştırıcı Etkisi

• Deniz ve Orman Alanlarının Fazla Olması

• Hastane Olanaklarımızın Kısıtlı Olması

• İstanbul’a Ulaşımın Kolay Olması

• Kırsal Alanların Fazla Olması Nedeniyle
Diğer İlçelerden Getirilerek bırakılan Sokak
• Doğal Kaynak Sularının İlçemizde Bulunması
Hayvanları İçin Gerekli Barınak Bulunmaması
• Tarihi Alanlarımızın Çok Olması
• Büyük Tarım Alanlarına Sahip Olması

• İmar Planlarının Vatandaşların Taleplerini
Karşılamıyor Olması
• Yaz Aylarında İlçe Nüfusunun Ciddi Artış
Göstermesi
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EKLER

Ek 1 - Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus bilgim olmadığını beyan ederim. (Çatalca – İSTANBUL, 05/03/2022)
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EKLER

Ek 2 - Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALÎ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN İÇ KONTROL BEYANI
Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere
iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2021 yılı faaliyet Raporunun “Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyit ederim. (Çatalca – İSTANBUL, 05/03/2022)
										
Filiz DEDE
									
Mali Hizmetler Müdürü
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