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MİLLETİMİZ HER GÜÇLÜK VE ZORLUK
KARŞISINDA, DURMADAN İLERLEMEKTE
VE YÜKSELMEKTEDİR. BÜYÜK TÜRK
MİLLETİNİN BU YOLDAKİ HIZINI, HER
YOLLA ARTIRMAYA ÇALIŞMAK, BİZİM,

HEPİMİZİN EN KUTLU GÖREVİMİZDİR.
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Değerli Belediye Meclis Üyelerim ve Saygıdeğer Çatalcalı Hemşerilerim;

Göreve seçildiğimiz günden itibaren günü kurtarmak için değil, geleceği kurmak için 
çalışmalarımızı el birliği ile sürdürüyoruz. 2015 yılı itibariyle Yüce Meclisimizde el ele vererek, 
Çatalca için Çatalca halkı için doğru olan kararları hep birlikte aldık. Gücümüz oranında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de birlikteliğimiz ile Çatalcamız adına kararların 
alınmasını sağladık. Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan insanlarımız Çatalca merkezde 
de birlikteliğimiz sayesinde su fiyatlarını indirimli olarak kullanmaya başladılar. 

Çatalca Belediyesi olarak daha güçlü bir ekonomi oluşturmak, ayakları yere sağlam basan bir 
belediye olmak adına önemli rol üstlendik. 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarını 
Desteklemesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkan Yerlerin değerlendirilmesi ile 
ilgili hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkındaki kanuna göre Çatalca Belediyesi olarak 23 
adet 2b arazisini satın aldık. Ayrıca Belediye gelirlerini arttırmak için emlak, ilan-reklam, çevre 
temizlik vergileri beyanlarını ve işyeri ruhsatlarını denetim altına alan bir sistem oluşturduk. 
Geleceğe umutla bakabilmemiz için güçlü bir ekonomi sağlam bir bütçe ile yola devam ediyoruz.

Ekonomimizi güçlendirirken Çatalca Belediyesi olarak teknolojik olanaklardan da faydalanmaya, 
çağın gereksinimlerini yakından takip etmeye devam ediyoruz.
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Bu bağlamda Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi’nin (EBYS) temellerini 2015 yılı itibariyle 
atmış bulunmaktayız.

Yüzümüzü geleceğe döndüğümüz bu süreçte yüzölçümünün %65’i orman alanı olan 
Çatalcamızın merkezinde iki adet yaşam alanının temellerini attık. Çatalca’nın en büyük sosyal 
yaşam alanları olacak Kuzgundere ve Eşekçi Deresi Rekreasyon alanlarındaki yeşil alan ve 
ağaçlandırılacak bölgelerin fazlalığı, yeşili korumak adına büyük bir sükse yapmıştır.

Yeşil alanları çoğaltmak, yeşil alanları korumak görevimiz ve vazgeçilmezimizdir. Fakat yeşili 
korumamız gerektiği gibi kent olma yolunda ilerleyen ve kentleşme sürecini devam ettiren 
Çatalcamızda bu yönde uygun çalışmalar da 2015 yılında ivme kazanmıştır. Çatalcamızda 
sosyal, kültürel etkinliklerin çok rahatça yapılabileceği, aynı zamanda otopark sorununa 
cevap verir nitelikte bir alan olan, gönlümüzde yatan ismiyle Mehmetçik Meydanı’nı ilçemize 
kazandırdık.

Daha önce Çatalca Belediyesi’nden hizmet almayan eski köylerimiz, yeni statüsü ile 
mahallelerimiz de Çatalca Belediyesi ismini her alanda duymaya, görmeye, hissetmeye başladılar. 
Hoşgörünün, birlikteliğin ayı Ramazan’da bize gelen talepler doğrultusunda, yetişebildiğimiz 
mahallelerimizde iftarlardaydık. Bunun yanı sıra hizmetlerimiz ile de her mahallemizde olmaya 
devam ettik. Mahallelerimize Atatürk büstleri kazandırdık. Eksik ve noksan bölgelerde büyük 
bir hızla asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. 

İlçemizde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar olduğu gibi sosyal yapıya da dokunmaya 
devam ettik. Temizlik ve geri dönüşüm konusunda geleceğimizin mirasçıları çocuklarımıza 
bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Yine çocuklarımız ile dünya çocuklarını buluşturarak 
bugünlerde en çok ihtiyacımız olan barış ve kardeşliğe bir nebze de olsa katkı sağladık. 
Ülkemizin sınırlarında, güneydoğusunda yaşanan terör, kan, gözyaşı, ölümler hepimizin içini 
yaktı. Söz verdiğimiz Erguvan Festivali’ni ülkemizin geçmiş olduğu toplumsal yas sürecinde 
gerçekleştiremedik. Ama Çatalca’da insanlarımız bu süreçte 30 Ağustos’a da sahip çıktı ve bu 
zafer gününde yapılan yürüyüşte de hep birlikte teröre tepkisini gösterdi. 

Bayrağına, Atasına, Cumhuriyeti’ne her zaman sahip çıkan Çatalca insanı kardeşlik ve barış 
ekseninde yine birliktelik sergileyerek tüm ülkeye çok önemli bir mesaj verdi. Çatalca halkının 
birlikteliğini 2015 yılı boyunca Çatalca Kent Konseyi tarafından başlatılan imza kampanyasında 
da gördük ve Çatalcalılık bilincinin gerçekleşmesi yerel yönetim olarak bizi ziyadesiyle mutlu 
etmiştir. 

Çatalca Belediyesi olarak sağlam ekonomi, yeşil ve kentleşen Çatalca, merkezi ve mahalleleriyle 
bir bütün ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2014-2015 Stratejik Planımızda ortaya 
koyduğumuz hedeflerimizi %80 oranında gerçekleştirmenin gururu ile 2015 Yılı Faaliyet 
Raporu’nu Meclis Üyelerimize ve Çatalca halkına sunuyoruz. 

Son yüz gülene kadar çalışacağız. Çatalca için, İstanbul’a, ülkemize örnek olacak bir şekilde 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sonsuz sevgi ve saygılarımla…
Cem Kara

Çatalca Belediye Başkanı
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ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS ÜYELERİ

Ufuk AKIN
CHP

Belgin TEZER
CHP

Tuncay ALTUN
CHP

Filiz ÖDER
CHP

Halil Muharrem GÖK
CHP

Cengiz AYDIN
CHP

Mesut ÜNER
AK PARTİ

Tuba UZUN
AK PARTİ

Celalettin SONKAYA
AK PARTİ

Özlem COŞKUN
AK PARTİ

Ayhan TUTUN
CHP

Erhan GÜZEL
CHP

Meral AYDOĞAN
MHP

Cavit ETEKE
CHP

Ayhan Satılmış YILDIRIM
MHP

Süleyman KOLCUOĞLU
CHP

Hasan GÖKÇE
AK PARTİ

Metin SEZER
CHP

Rıdvan HACET
CHP

Remziye ARSLANCA
CHP

Hüseyin KAHYA
AK PARTİ

Süleyman SEÇİLMİŞ
CHP

Ömer ENGİN
AK PARTİ

İbrahim Caner TEMEL
AK PARTİ

Ersin TAŞKIN
AK PARTİ
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BAŞKAN YARDIMCILARI

Başkan Yardımcısı
Ufuk AKIN

Başkan Yardımcısı
Erhan GÜZEL

Başkan Yardımcısı
Ayhan TUTUN

Başkan Yardımcısı
H. Fehmi AKYÜZ

Başkan Yardımcısı
Cengiz UÇAR

Başkan Yardımcısı
Dursun Duran KAYA
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Duygu AKTAŞ
Özel Kalem Müdürü

R. Harun UYSAL
Hukuk İşleri Müdür V.

Selçuk BABAOĞLU
Zabıta Müdürü

Ramazan Ilgın
Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürü

Derya DÜNDAR
Yazı İşleri Müdürü

Gökçen BALCI
Muhtarlık İşleri Müdür V.

Derya Dizman KAYAR 
Temizlik İşleri

Müdür V.

Mehmet Ünlü
Destek Hizmetleri 

Müdürü

R. Adem Serezli
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürü

Nurhayat DAYMAZ
İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdür V.

Edip ÜNER
İmar ve Şehircilik

Müdür V.

Barış GENÇ
Fen İşleri Müdür V.

Aylin SEZER
Mali Hizmetler Müdürü

Ferda Kanıçok KOÇ
Plan ve Proje Müdürü

İsmet UĞUR
Park ve Bahçeler 

Müdür V.

A. Murat Erol
Emlak istimlak Müdürü

Tuncer MARANGOZ
Ruhsat ve Denetim 

Müdürü

Naci COŞKUN
Sağlık İşleri Müdür V.
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Akalan Mahalle 
Muhtarı

Halil AKGEYIK

Belgrat Mahalle 
Muhtarı

Salih METIN

Dağyenice Mahalle 
Muhtarı

Ruhi ALDIRMAZ

Gümüşpınar Mahalle 
Muhtarı

Selim Rahmi ERGÜL

Aydınlar Mahalle 
Muhtarı

Celal YILDIRIM

Çakıl Mahalle
Muhtarı

Safvet ESEN

Fatih Mahalle
Muhtarı

Abdullah ERGIN

Hisarbeyli Mahalle 
Muhtarı

Şenol ALVER

Atatürk Mahalle 
Muhtarı

Hayrettin ELMA

Celepköy Mahalle 
Muhtarı

Reşat ONAY

Elbasan Mahalle 
Muhtarı

Eyüp ÖZEN

Hallaçlı Mahalle 
Muhtarı

Rıza METIN

Bahşayiş Mahalle
Muhtarı

Özcan ÖKTEM

Çanakca Mahalle 
Muhtarı

Kasım KOCATÜRK

Ferhatpaşa Mahalle 
Muhtarı

Sabri ÇALIŞKAN

İhsaniye Mahalle 
Muhtarı

Emin ÇELIK

Başakköy Mahalle
Muhtarı

İzzet DÖVI

Çiftlikköy Mahalle 
Muhtarı

Abdullah AKÇA

Gökçeali Mahalle 
Muhtarı

Ahmet ÇIFTÇI

İncegiz Mahalle 
Muhtarı

Nadir ATAR
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Oklalı Mahalle
Muhtarı
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Muhtarı
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Kaleiçi Mahalle 
Muhtarı
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Muhtarı
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Muhtarı
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Ceyhun KOÇ

Örcünlü Mahalle 
Muhtarı

Halil AYDIN

Yazlıköy Mahalle 
Muhtarı

Erdal YILMAZ

Karacaköy Mahalle 
Muhtarı

Cemil BATMAN

Nakkaş Mahalle 
Muhtarı

Zafer ÖZTÜRK

Örencik Mahalle 
Muhtarı

Ümit MANDALI
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I- GENEL BİLGİLER
 A- Misyon ve Vizyon

 VİZYONUMUZ 
 “Son gülen yüzün ışıltısını” gören bir belediye olmak. 

  MİSYONUMUZ  
 Erguvanlarla bezenmiş doğasıyla bir dağ çatalında yer alan, doğal ve yerel değerlere 
saygılı, halkının yaşam kalitesini arttırmak için var olan bir belediye. 

 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:
 Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları:
a. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar 
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 
istasyonuna taşımak.
c. Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen 
yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar,  
özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki 
eğitim ve beceri kursları açmak; 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.
e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile 
sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu 
Kanunun kapsamı dışındadır.

 5393 sayılı Belediye kanunu:
 Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm 
ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; 
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile 
nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla 
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
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inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 
üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. 
Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 
durumu ve hizmetin ivediliği  dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve 
dar gelirlilerin durumuna  uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki 
alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara d belediye 
hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu 
Kanunun kapsamı dışındadır.

 Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak.
b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.
d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak.
e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
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.
i. Borç almak, bağış kabul etmek.
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.
k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 
karar vermek.
l. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek.
m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 
vermek.
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n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
o. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirler almak.
p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi 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.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 
yapılır. Belediye (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, 
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, 
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
 Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez.

 Madde 16- Belediyeye tanınan muafiyet: 

 Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve 
katkı paylarından muaftır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: Madde 73- Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen 
kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji 
parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî 
ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
 1- Fiziksel Yapı
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2- Örgüt Yapısı

ÇATALCA BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



23FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
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Ağ ve Sistem:

Network ağ altyapısı: 

Belediyemiz Network’ü ağaç topolojisine göre tasarlanmış olup, tüm birimlerin merkez 
binamızda bulunan sunucu odasına kenar switchler yardımı ile ana omurgaya toplanması 
şeklinde konuşlandırılmıştır.

Domain sistemi: 

Belediyemiz tüm network altyapısına uygun olarak kullandığımız Active Directory’nin en 
temel mantıksal bileşeni Domain’dir. Domain, aynı dizin veri tabanını paylaşan bilgisayarlar 
bütünüdür ve sistem yöneticisi tarafından oluşturulur. Sistem yöneticilerimiz tarafından 
belirlenmiş olan kullanıcı ve grup hesaplarına erişim Domain ile sağlanmaktadır. Ayrıca 
Domain’ler güvenlik sınırı (Security Boundary) olarak da bilinir. Güvenlik sınırı sayesinde, 
eğer sistem yöneticisi ayrıca bir izin belirlememişse, bir kullanıcının hakları sadece o Domain 
içerisinde geçerli olacaktır. 

Sistemin virüs vb. saldırılara karşı güvenliği: 

Yukarıda sayılan ağ ve bütünleşik sistemin sürekliliği ve etkinliği yine etkin bir güvenlik cihazları 
ve yazılımları ile mümkün olmaktadır. Söz konusu işlemler sistemsel açıdan aktif saldırılara 
karşı trafik kontrol ve güvenlik cihazları ile denetlenmekte ve uyarı sistemleri ile teknik 
personelimiz bilgilendirilmektedir. Bunun yanında kullanıcı bazında tüm bilgisayarlarımız 
Anti-Virüs yazılımları ile desteklenmektedir. 

Serverlar:

 Belediyemizin tüm operasyonel faaliyetlerinin üzerinde çalıştığı platform olan sunucularımız, 
yüksek güvenlik önlemleri alınmış, 7/24 esasına göre çalışacak şekilde enerji beslemesi 
yapılmış ve yedekli çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Her fiziksel sunucu üzerinde bir bilgisayar 
sistemi gibi ayarlanmış sanal işletim sistemleri çalışmaktadır. Veri kaybını önlemek ve çalışma 
sürekliliği sağlanmak üzere yedekli olarak kurulmuş sunucularımızda bir kesinti olması halinde 
herhangi bir kesinti yaşamaksızın tüm otomasyonel faaliyetler diğer sunucu üzerinde anlık 
olarak çalışmaya devam eder.

Websitesi:

Güncel yazılım teknolojileri ile tasarlanmış olarak faaliyet gösteren internet erişim sitelerimize 
ait ekran görüntü ve erişim adresleri aşağıya çıkarılmıştır. İnternet sitemiz ile ilgili detaylı 
istatistik verileri de sunulmuştur.

http://www.catalca.bel.tr
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İnternet sitemizin uluslararası ziyaretçi haritası 
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 Alexa (İnternet sitesi ölçüm ve takip servisi) dünya genelinde internet sitelerinin takibini 
yapan ve trafik/kalite bilgisine göre internet sitelerini sıralayan bir kuruluştur. Alexa verilerine 
göre catalca.bel.tr internet sitemiz dünya genelinde 575.526. sırada, Türkiye genelinde yer alan 
internet siteleri arasında da 17.145. sıradadır.
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(not set) olarak belirtilen alan ip adresi gizli olarak erişim sağlayan kullanıcıları ifade etmektedir. 

İnternet sitemizin kalite/ziyaretçi sıralaması
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4- İnsan Kaynakları

 10/04/2014 tarihli ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden belediyemiz C9 Grubundadır.
 İdaremizin kullanabileceği memur ve işçi kadroları aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, 
belediye meclisi tarafından onaylanmış kadrolar ölçütünde boş ve dolu kadrolara bu tabloda yer 
verilmiştir.

 Belediye Başkanlığımızın 2015 yılındaki faaliyetlerini yürüten personelin statü ve sayı 
tablosu, istihdam türüne göre personel durumu, yaş gruplarına göre personel sayısı, hizmet 
süresine göre personel durumu, eğitim düzeyine göre personel durumu ve hükümlü engelli 
personel ve norm kadro sonrası müdürlüklere göre personel durumu çizelgeleri ve grafikleri 
olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.
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2015 YILI ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ PERSONEL DURUMU  

Hükümlü ve Engelli
Personel /Yıllar

2015 YILI MEMUR 2015 YILI İŞÇİ MEMUR-İŞÇİ

Bay Bayan Bay Bayan Toplam

Engelli Personel 2 - 3 - 5

Hükümlü Personel - - 2 - 2

TOPLAM 2 - 5 - 7

2015 YILI MÜDÜRLÜKLERE GÖRE PERSONEL TABLOSU

MEMUR SÖZ. 
PERS. İŞÇİ GEÇİCİ 

İŞÇİ TOPLAM

BAŞKAN YARDIMCILARI 3 - - - 3
Özel Kalem Müdürlüğü 1 - - - 1
Yazı İşleri Müdürlüğü 3 - 5 - 8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2 - 1 - 3
Mali Hizmetler Müdürlüğü 11 - 4 - 15
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2 - 1 - 3
Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 1 (Kısmi 

Zamanlı)
- - 2

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1 - 2 - 3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11 1 1 - 13
Plan ve Proje Müdürlüğü 6 - 2 - 8
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2 - 1 - 3
Zabıta Müdürlüğü 20 - 10 - 30
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 - 17 - 19
Fen İşleri Müdürlüğü 6 2 25 - 33
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 - 5 - 9
Sağlık İşleri Müd. 2 1 2 - 5
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4 1 10 2 17
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 - - - 1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 - - - 1
TOPLAM 83 6 86 2 177

30 ÇATALCA BELEDİYESİ
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 5- Sunulan Hizmetler
Özel Kalem Müdürlüğü

● Başkanın günlük programlarını yapmak. 
● Başkana intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, günlük olarak takip etmek. 
● Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak. 
● Başkanın özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak. 
● Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk edip, Başkanın 
görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetleyerek Başkanın bilgisine sunmak. 
● Temsil ve ağırlama hizmetlerini yapmak. 

Yazı İşleri Müdürlüğü

● Müdürlüğümüzde görevli elemanların disiplin ve çalışma düzenini sağlamak, yıllık izinlerini 
hazırlayıp üst yöneticiye sunmak.
● Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait tutanakların ve kararların birer adet 
fotokopileri ile birlikte  5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine 
en az 3 gün önceden imza karşılığı tebliğ etmek, ayrıca belediyemiz internet sitesinden 
kamuoyunu bilgilendirmek üzere ilan ederek meclis toplantısının yapılmasını sağlamak.
● Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine 
imzalatmak ve onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, 
bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
● 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, belediye başkanından ve belediye 
birimlerinden havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak, haftada bir gün 
toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların metin haline getirilmesini, encümen 
başkanı ve üyelere imzalatılmasını, encümen karar defterine yazılmasını, arşivlenmesini ve 
gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
● Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak, her 
birini tek tek okuyarak ilgili birim kaşesini basmak ve havale işleminden sonra ilgili birimlere 
zimmet karşılığı teslim etmek.
● Belediyeden posta ile gönderilecek evrakları, posta zimmet defterine işleyerek PTT’ye 
zimmet karşılığı teslim etmek, belediyemize posta yoluyla gelen evrakları teslim alıp kayıt 
altına alınmasını sağlamak.
● Asker ailesi yardımı başvurularını kabul ederek 4109 sayılı yasaya göre araştırma işlemlerini 
yapmak ve encümene sunmak.
● Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, belediye başkanının evlendirme 
memurlarına vermiş olduğu yetki doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, 
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, kıyılan nikah akitlerinin ilgili 
kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirmek. 
● Belediye meclis ve encümen üyelerine, gerek meclis ve encümen toplantılarına, gerekse 
İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını 
hazırlamak ve gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
● Müdürlük bütçesini hazırlamak ve müdürlük harcamalarına ilişkin belgeleri hazırlayıp Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.
● Resmi Gazetede yayınlanan, belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili 
birimlere bir üst yazıyla göndererek, diğer birimleri bilgilendirmek. 
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

● Yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanmak.
● Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde belediyeyi temsil etmek, 
verilen görevleri yerine getirmek.
● Müdürlüğün çalışma planı ve bütçesini hazırlamak.
● Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak.
● Kurumlar ve müdürlükler arası yazışmaları yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.
● Personelin görevlerine devam ve devamsızlıklarını izlemek.
● Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili 
yasa, yönetmelik, genelge, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak 
düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak.
● Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını tespit etmek, 
personelin birimler arasında sayı ve nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, 
kadro cetvellerini onaylattırmak ve kadroları oluşturmak ve buna göre atamalar yapmak.
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinin (A) bendine istinaden ve kamu 
görevlerine ilk defa memur olarak atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik 
gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama işlemlerini 
yapmak.
● Yeni göreve başlayacak memur personelin SGK giriş işlemlerini yapmak.
● Adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memurların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan 
adayların ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
● Memurların kurum içi, kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa işlemlerini 
yapmak.
● 6111 Sayılı Kanun'un 100. maddesi ile 657 Sayılı Kanun'un 64. maddesinde yapılan 
değişiklikle memur personelin kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede 
en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması 
şartı ile her yıl bir kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak.
● 6111 Sayılı Kanun'un 100. maddesi ile 657 Sayılı Kanun'un 64. maddesinde yapılan değişiklikle 
son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin 
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak.
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. ve 76. maddelerine göre naklen atama işlemlerini 
yapmak.
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. ve 94. maddelerine göre açıktan atama 
işlemlerini yapmak.
● 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 36/A – 12/d bendine istinaden memuriyette iken 
bir üst öğrenimi bitirenlerin bu öğrenime ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek 
intibak işlemlerini yapmak.
● 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin 
işlemleri yapmak.
● Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplanması işlemlerini yapmak.
● Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.
● Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
● Kadro defterini tutmak ve memur derece-kademe ilerlemelerini ve kadro değişikliklerini 
kadro defterine işlemek.
● Memurlara personel kimlik kartları düzenlemek.
● 5682 Sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda 1., 2., 3. dereceli kadrolarda bulunan 
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memur personelin talepleri üzerine hususi pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport 
temdidi işlemlerini yapmak.
● Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak,
● Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, askerlik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin 
işlemleri yapmak.
● Memur personelin günlük mesailerinin takibi, senelik izinleri, mazeret izinleri, ücretsiz izin, 
sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi için gerekli onayın alınması işlemlerini yapmak.
● Yurt dışına çıkacak personelin yazışmalarının yapılması, izin ve raporların bilgisayar 
ortamında takip edilmesi işlemlerini yapmak,
● Belediyemizde görev yapan memur personelin 5510 Sayılı Kanunun 48. maddesinin (b) fıkrası 
gereğince emeklilik talebinde bulunanların emeklilik işlemlerini yapmak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına göndermek.
● Emekli olan memur personeli valilik makamına bildirmek.
● Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi 
işlemlerini yapmak.
 İşçi Personel;
● Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler 
doğrultusunda, başkanlığımız yetkisinde olan işçi alımlarında aranacak şartlarını tespit ederek, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan (İŞ-KUR) işçi talebinde bulunmak ve KPSS puanına göre İŞ-
KUR tarafından hazırlanmış olan listelerdeki, talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul 
etmek.
● Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili 
işlemler yapmak.
● İşçilere personel kimlik kartı düzenlemek.
● İşçi kadro defteri tutmak. İşe alımları ve çıkışları kadro defterine işlemek.
● İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma, terhis nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ve 
göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.
● Disiplin kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
● Yeni işe başlatılan işçileri yasal süresi içinde İŞ-KUR Şube Müdürlüğü'ne bildirmek ve işe 
alınan işçi personel için özlük dosyası hazırlanması işlemlerini yapmak.
● Toplu İş Sözleşmesi (TİS) gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık 
raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi işlemlerini yapmak.
● Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarını düzenleyen taraf sendika ile işveren adına  
iki yılda bir Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri yapmak, 2821 ve 2822 Sayılı Kanunların öngördüğü 
evrakların tamamlanarak (yasal süresi içinde imzalanmadığı durumda yasal işlemleri yürütmek) 
TİS anlaşma sonucunun, yevmiyelerin ve diğer maddi hakların Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 
bildirilmesi işlemlerini yapmak.
● TİS gereğince işçi personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için komisyonların kurulması 
işlemlerini yapmak.
● 506 Sayılı Sigorta Kanunu gereğince, emekliliği dolan işçi personelin, talepleri üzerine 
emekli edilmesi, vefat eden işçilerin de işlemlerini yapmak.
● 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, iş akdi feshedilen işçilerin ihbar ve 
kıdem tazminatlarının hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesi ve 
her işçi için İşten Ayrılma Bildirgesi'nin İŞ-KUR Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi işlemlerini 
yapmak.
● İşe giren ve işten ayrılan işçi personelin her ay İŞ-KUR Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi 
işlemlerini yapmak,
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● 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. maddesi gereğince geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak kurum içi 
ve kurum dışı personellerin iş ve işlemlerini yapmak,
● 5620 Sayılı Kanununa göre 5 ay 29 gün süreli çalışan mevsimlik işçilerin iş ve işlemlerini 
yapmak.
● Emekli olan işçi personeli valilik makamına bildirmek.
● Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
  Özel Kanunlara Tabi Personel;
● Sözleşmeli Personel: Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince 
kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini 
yapmak.
● Geçici Süreyle Görevlendirilmeler: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen memurların Belediye Başkanı'nın talebi, kişinin 
ve kurumunun muvafakati ile Belediyelerde Birim Müdürü ve Başkan Yardımcısı kadrolarında 
Kurum içi ve kurum dışı görevlendirilen memur personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
● Vekâleten Görevlendirme: 657 Sayılı DMK’nun 86. maddesi gereğince belirlenen görevlere 
Kurum içi ve Kurum dışı görev yapacak personellerin aynı kanunda belirlenen usul ve esaslar 
doğrultusunda iş ve işlemlerini yürütmek.
  Eğitim;
● Tüm memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli statüde görev yapan personelin performansının 
yükseltilmesi, verimliliğinin artması için birimlerle görüşerek eğitim ihtiyaç analizini yaparak 
eğitim faaliyetlerini yürütmek, Başkanlığın onayını aldıktan sonra ihtiyaç duyulan konularla 
ilgili eğitimler düzenlemek ve kurumların düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerine ilgili 
personelin katılımını sağlamak.
  Yüksek Okul ve Meslek Lisesi Staj İşlemleri 
● Belediyemizde staj gören öğrencilerin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

● Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider 
dosyalarının ön mali kontrolünü yapmak, muhasebeleştirmek, ödeme emri belgelerini 
düzenleyerek imza aşamalarının tamamlattırılmasından sonra mali imkanlarımız doğrultusunda 
hak sahiplerine ödemelerini yapmak.
● Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için gereken avans taahhüt dosyalarını açmak, yasal süreyi 
geçirmeden mahsup etmek.
● Günlük banka mutabakatı ve gün sonu gelir gider hesap mutabakatlarını sağlamak
● Günlük yevmiye kayıtlarına göre yardımcı defter kayıtlarını tutmak.
● Mali istatistik bilgileri içeren anket ve formları aylık ve üçer aylık dönemler itibariyle İstatistik 
Kurumuna ve diğer istenilen kurumlara göndermek
● Belediyemizin aylık mizan ve eklerini elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü sitesine veri giriş işlemlerini yapmak
● Kayıtlara alınan teminat ve emanet hesaplarının iade işlemlerini yapmak.
● Çalışan personelin aylık maaş ve kanunlardan doğan her türlü maddi alacaklarını kadro 
ve özlük durumlarına göre hiçbir hak kaybına sebebiyet vermeden tahakkuklarını yapmak, 
ödenmesini sağlamak.
● İcra ve mahkemelere intikal eden mali dosyaları hukuk servisi ile ortak uzlaşma sağlayarak 
sonuçlandırmak.
● Güncel mevzuatı takip ederek değişiklikleri kaydetmek.
● Mali değer ifade eden her türlü işlemleri gün içinde yapmak öncelikli başlıca işlerimizdendir.
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

● Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı 
Kamu Mali Kontrol Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa bağlı diğer kanun, 
yönetmelik ve mevzuat hükümleri ile verilen yetki çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.
● Belediyemize ait gayrimenkullerin envanter kayıtlarını tutmak ve gayrimenkullerin tapu 
senetlerini muhafaza etmek.
● Sözleşme süresi dolan taşınmazların yeniden kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale dosyalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak. Belediye 
adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli 
hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parsellerin kira yada 
ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
● Kanun, tüzük ve mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak.
● 2942 Sayılı kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda 
kalan parselleri ihtiyaç duyulduğu takdirde İmar Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü 
ile ortak çalışma yaparak mevzuat hükümlerine uygun kamulaştırma işlemlerini yapmak.
● Belediyemizin mülkiyetinde bulunan sözleşme süresi dolmuş veya boşta duran taşınmazların 
kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, içinde kiracı bulunuyorsa tebligat işlemleri yapıldıktan sonra ihale 
dosyalarını hazırlayarak encümene getirmek ve alınan encümen kararına istinaden dosyaları 
sonuçlandırmak.
● Kira takibi ve kira artışı işleri: ihalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan 
belediye mülkünün kira takip ve kira artışını sağlamak. Her ay sonunda yapılan kira tahsilatını 
gösterir cetvelleri tutmak. Hazırlanan cetveller üzerinde her ay muntazam kiraların tahsil 
edilmesini sağlamak. Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosyayı Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne havale etmek. Üç yıllığına kiraya verilen taşınmazların her yıl kira kontratında 
belirlenen oranda artışını yapmak. Belediye mülkünün kiraya verilmesi dışında belediye 
hizmetlerinde kullanılması veya başka bir sebeple tahliyesi uygun görüldüğü takdirde bu husus 
belediye başkanlığına arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesinin sağlanması için Hukuk 
Servisine dosyaları teslim etmek.
● Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye Başkanının direktif ve genelgeleri doğrultusunda 
belediye taşınmazlarının gelişi güzel işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit ettiği 
takdirde işgalin kaldırılması için 2886 sayılı kanunun 75.maddesi ve 5393 sayılı yasanın ilgili 
maddeleri uyarınca yasal işlem yapmak.
● Belediyemiz sınırları içinde hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli görüldüğü takdirde 
taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kamulaştırmak, kiraya vermek, trampa etmek, tahsis 
etmek ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis işlemlerini yürütmek.
● Taşınmaz mal satışlarında İmar Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğü ile ortak 
çalışma yaparak atıl duran taşınmaz malların idarenin menfaatleri doğrultusunda ve idarece 
uygun görüldüğü takdirde satış suretiyle değerlendirilmek üzere teklif sunmak.
● Satış kararı verildiği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 
Kanununun ilgili maddeleri gereği işlemleri başlatmak ve sonuçlandırmak.  
● Müdürlüğe gelen evrakları kayda almak, cevap verilmesi gereken evrakları süresi içerisinde 
cevaplandırmak. İşlemi biten evrakları dosyalayarak arşive kaldırmak.
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Hukuk İşleri Müdürlüğü

● Belediyemiz avukatlarınca takip edilen davaların çoğunluğu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
32. ve 42. maddelerine göre proje hilafı inşaatlarla ve izinsiz yapılarla ilgili yıkım kararları ve 
para cezalarına ilişkindir.
● Mülkiyeti belediyemize ait olan gayrimenkullerin kira alacakları ve tahliyeleri müdürlüğümüzce 
takip edilmektedir.
● Belediye tüzel kişiliğinden alacaklı olan şahıslarca banka hesaplarına ve gelirlerimize hacizler 
konulmakta ve haczin fekki işlemleri ile İcra Tetkik Mercii Hakimliğinde davalar açılmakta ve 
bu konuda haciz fekki kararları alınmaktadır.
● Belediyemiz birimlerinde uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla müdürlüklere 
mütalaa verilmektedir.
● İzinsiz inşaat yapanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurularında bulunulduğundan, 
bu davalar müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
● Çatalca Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen plan değişiklikleri ile ilgili davalar 
müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
● İş Mahkemesinde belediyemiz aleyhine açılan davalar müdürlüğümüz avukatlarınca takip 
edilmektedir.
● Müdürlüğümüzce encümene hukuki görüşler verilmektedir.
● Belediye Başkanlığı adına görüş, bilgi ve taslak protokol hazırlanarak müdürlüklerle yasal 
mevzuatlar çerçevesinde işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

● Muhtarlık işleri müdürlüğüne verilen bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve 
kayıtlarını tutmak.
● Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini 
yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak.
● Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan konularda muhtarlardan gelen yazılı ve 
elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini 
takip etmek.
● Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların 
mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek.
● Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme 
işlemek.
● İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü ' ne üçer aylık dönemlerde sunulacak 
rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek. Başkanlık 
Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
● Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip 
ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
● Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların 
izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
● Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu  sağlamak. 
bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak.
● Yürütülecek faaliyetler sırasında Belediye Başkanı, Belediye Başkanı Yardımcıları ile iyi ve 
etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek.
● Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını 
sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

● İmar uygulamaları yapılması,
● Tevhit, ifraz, sınır düzeltmesi ve yola terk işlemlerinin yapılması,
● Kot-kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemesi,
● İnşaatlara imar durumu, yapı ruhsatı, temel üstü ruhsatı, yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi (iskân) düzenlenmesi,
● Mimari ve statik projelerin incelenmesi,
● İnşaata ait seviye tespit tutanakları ile ilgili işlem yapılması,
● 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununa tabii inşaatların hakediş ödemelerinin yapılması,
● Resmi kurumlarla yazışmalar yapılması, 
● Vatandaşlara resmi ve şifahi bilgi verilmesi,
● Vatandaş taleplerine (tadilat, tamirat vb.) cevap verilmesi,
● İnşaatların kontrolünün yapılması,
● Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla kontrollerin yapılması,
● Kaçak yapıların yıkılması.

Plan ve Proje Müdürlüğü

● İmar kanunu, Meri İmar Yönetmeliği ve diğer yasa, yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda 
ilçe sınırları dahilindeki bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapımı,
● İhtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatını yapmak veya 
yaptırmak,
● Yeni yerleşmelerin, dönüşümlerin,  kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, konut 
alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıları oluşturmak,
● Sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, 
mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip 
etmek,
● İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve 
katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak,
● Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması,
● Cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması,
● Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Çatalca Belediyesi’nin yatırımlarını, plan altlıklarını, 
yatırım projelerini, ve bu projelerin ihale dosyalarını oluşturarak yatırım projelerinin yap-işlet 
dahil belediye adına her türlü kontrollük işlemlerini yapmak, yaptırmak,
● Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırmasını, gerekirse imar planına 
veri teşkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, 
mülkiyet-kadastral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesinin yapılması ve yaptırılması,
● İlçemiz sınırları içerisinde yer alan tescilli kültür varlıklarına ait rölöve restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanması, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak, onaylı projeler doğrultusunda uygulamaların 
yapılmasını sağlamaktır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

● Müdür ve bunlara bağlı büro elemanlarından oluşan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Denetim 
Ekibi Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık işyeri olarak tanımı yapılan işyerlerinden Çatalca 
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ilçesinde açılacak olan işyerleri ile ilgili işlemlerde aşağıdaki iş ve işlemleri ifa eder.
● Umuma açık işyerleri,  sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 
● Hafta Tatil Ruhsatı Belgesi düzenlemek,
● Sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin 
denetimini yapmak.
● Ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme 
v.b. makineleri ruhsat aşamasında kontrol etmek.
● İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek, ilgili 
yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,
● Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, 
● Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye 
Encümeninden kararlar aldırmak,
● Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak başkanlığa sunmak, 
● Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri 
yapmak,
● Ruhsat işlem dosyası ve projelerin gerekli tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak.

Zabıta Müdürlüğü

● Yıl içinde Bölgemizde faaliyette bulunan sıhhi, gayrı sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence 
yerleri işyerlerinin envanterleri çıkarılarak işyerlerini kayıt altına almak.
● İlçemizde Kurulan semt pazarlarında gerekli denetim ve kontrolleri yaparak tezgah belgesi 
almamış esnaf kalmamasını sağlamak.
● İlçede, çalışanların sağlık ve esenliği için nizam, intizamın teminini sağlamak ve seyyar 
faaliyetlerine mani olmak.
● Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetleri gecikmeye mahal bırakılmadan takibinin zamanında 
yapılması ve gereğinin yerine getirilmesi.
● Seyyar esnaf ve işyeri işgallerinin önlenmesi
● İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına 
atılmasının engellenmesi
● Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, 
rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara asılan bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilanların asılmasının 
engellenmesi.
● Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 
sonuçlarını izlemek.
● Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğu tespit edilen kaçak yapılar hakkında 775 sayılı 
gecekondu Yasasının 18. maddesine göre belediyemiz teknik elemanları nezaretinde gerekli 
uygunluk sağlandıktan sonra yıkımın yapılması
● Dilenciliğin önlenmesi
● 4109 Sayılı Asker Ailelere Yardım hakkındaki kanun ve yönetmeliklere göre yardıma muhtaç 
olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturmalarının yapılması.
● 4077 / 4822 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” 12. maddesi ile “Etiket, 
Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği” hükümlerine göre  denetimin yapılması
● 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin 
damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili 
tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, 
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baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak
● İlçede temiz hava kalitesinin muhafaza edilebilmesi, kömür satış ve alımlarının bu mevsimde 
yoğun olarak gerçekleştiği dönemlerde kaçak ve kalitesiz kömür kullanımının önlenmesi
● Çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsur olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 4857 
Sayılı İş Kanunu 77. maddesi gereğince gerek meskun mahal ve gerekse meskun mahal dışında 
işçilerin barınması için kullanılan yerlerin işverenlerce başta hijyen olmak üzere; kaza, yangın, 
sel gibi risklere karşı işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı 
hususunda denetimlerin yapılması
● İlçemiz merkez ve mahallelerde ölüm olayı gerçekleşen kişilere ait bilgilerin elektronik 
ortama aktarılmasını sağlayacak ''Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)'' ile ilgili olarak 24 saat 
esasına göre görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğümüz tarafından tam donanımlı bir ekip aracı 
hazırlanmış olup ölüm olayı olduğu zamanlarda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen 
adli nöbet listesi çerçevesinde doktor belirttiği adresten alınarak cenaze evine götürülmekte ve 
ölen kişi için ölüm belgesi düzenlendikten sonra tekrar belirttiği adrese bırakılması.
● 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediyenin görevleri ile ilgili olarak yaya 
kaldırım işgal eden araçların kaldırılması ve öğrenciler ile trafikte seyreden şoförlerin can 
güvenliği açısından sıkıntı yaşamaması için trafik ekiplerimizce okulların giriş ve çıkış 
saatlerinde trafiğin kontrol edilmesi.
● 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğler yapılması.
● 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak 
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
● Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar 
ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan 
eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan 
sonra bulana verilmesini sağlamak.
● 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, 
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen 
materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
● 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
● 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak 
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
● Belediye zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saat 
hizmetimiz aksatılmadan sürdürülmekte, resmi bayramlar ve belediyemizin tüm etkinliklerinde 
halkın huzur ve sükunu için gerekli tüm tedbirler alınmakta olup verilen tüm görevler eksiksiz 
yerine getirilmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

● Çöplerin toplanması ve naklinin yapılması.
● Çöp konteynır temininin sağlanması.
● İlçemiz tüm cadde, sokak ve meydanların mekanik süpürme aracı ve personel ile süpürülmesi.
● Cadde, sokak ve meydanların yıkanması.
● Pazar yerlerinin çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması ile yıkanması ve dezenfekte 
edilmesi.
● İşletme ve kamu kuruluşlarının taleplerinin değerlendirilmesi.
● Moloz ve iri atıkların toplanması.
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● Mesire alanları, parklar ve benzeri umumi alanların temizliğinin yapılması.
● Milli bayram, dini bayram, resmi tören ve anma günlerinde temizlik çalışmalarımızın 
yürütülmesi.
● Belediye Başkanlığımızın düzenlediği kültür ve sanat faaliyetlerindeki sosyal etkinlik 
alanlarının temizliğinin sağlanması
● Destek ekibi tarafından temizlik çalışmalarının yürütülmesi.
● Çöp konteynırlarının, çöp konteynır saklama kabinlerinin ve çöp sepetlerinin tamir, bakım 
boya işlerinin yapılması, üzerlerine uyarıcı slogan yazılması ve dezenfekte edilmesi.
● İbadethanelerin temizliğinin yapılması.
● Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi.  
● Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması.
● Atık camların kaynağında ayrı toplanması.
● Atık bitkisel yağların kaynağında ayrı toplanması.
● Atık akümülatörler ve pillerin kaynağında ayrı toplanması.
● Ömrünü tamamlamış atık lastiklerin kaynağında ayrı toplanması.
● Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması.
● Okullarda geri dönüşümü mümkün atıkların değerlendirilmesi konulu eğitim seminerlerinin 
verilmesi ve teknik gezilerin düzenlenmesi.

Fen İşleri Müdürlüğü

● İmar Kanununun 23. maddesi gereği proje tasdiki.
● Makine - Elektrik Tesisat proje tasdiki.
● Asansör ruhsatı.
● Numarataj.
● İhale işleri.
● Belediyemize ait bina yapımı ve onarımı.
● Kazı ruhsatı.
● Kazı ruhsatı (Arıza).
● Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi. 
● Yol açılması ve mevcutta olan yolların imar planına uygulanması.
● Yağmur suyu hattı temizliği.
● Asfalt yama.
● Yağmur suyu ızgarası, tretuvar, parke yol ve yağmur oluğu tamiri.
● Stabilize yolların tesviye yapılması.
● Hız kesici kasis yapımı ve tamiratı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

● Çatalca ilçe sınırları dahilindeki her türlü park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerin bakımı (temizlik, 
budama, form budama, çim biçimi, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vs.) 
ve onarımını yapmak.
● Çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların 
bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.
● Parklar ve yeşil alanların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle 
birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.
● Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak 
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yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
● Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak.
● Mevcut ağaçların hem insan sağlığını tehdit eder konumda bulunması hem de tehlike arz eden 
ve yıkılma tehlikesi gösterdiği durumlarda ıslah edilmesini sağlamak.
● Bitkisel hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele yapmak.
● Park, bahçe, refüj, koruluk vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel 
materyal üretimi yapmak veya satın almak.
● İlçe sınırlarındaki cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mevcut ağaç 
ve süs bitkilerinin hem daha sağlıklı büyümeleri hem de yaya yollarında vatandaşları rahatsız 
etmeyecek şekilde form budama ve iyileştirme budamalarını yapmak.
● Vatandaşların talepleri doğrultusunda budama, kesim vb. işlerini yapmak.
● Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, çevre düzenlemesi, spor alanı 
oluşturulması ve kentsel donatı elemanlarının temini konusunda yardımcı olmak.
● Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli 
araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

● Sokak hayvanları ile ilgili sorunların çözülmesi,
● İlaçlama işleri yapılması,
● Kan grubu veri bankası oluşturulması,
● Gelen evraklara cevap verilmesi,
● Festival kapsamında sünnet etkinliği düzenlenmesi,
● Kurban hizmetleri verilmesi,
● Sağlık İşleri ile ilgili seminerlerin planlanması,
● Sanal hayvan pazarı kurulması.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

● Muhtaç vatandaşlarımıza aşevimizden yemek hizmeti
● Belediyemiz bünyesinde bilgisayar, yüzme, gitar, bağlama, piyano, keman, İngilizce, 
bilgisayarlı muhasebe, resim, aerobik, plates, halk oyunları, ahşap boyama, modern dans 
gravür, bale, tiyatro, karate, jimnastik, ritim, dekoratif sanatlar ve THM branşlarında eğitim 
verilmektedir.
● Okul kıyafeti yardımı
● Öğrenci eğitim yardımı
● Çocuk Bakımevi hizmeti
● Kültür evi konuk ağırlama
● Dini ve milli bayramlar ile önemli gün ve etkinliklerde vatandaşlarımızın da katılabileceği 
kutlama programları ve etkinlikler
● Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikler çevresinde ilçemizde her yıl Sünnet Şenlikleri, 
Doğa Yürüyüşü, Dünya Kadınlar Günü Kutlaması ve Anneler Günü Kutlaması, Uluslararası 23 
Nisan Çocuk Festivali  ve Çatalca  Erguvan Festivali  yapılmaktadır.
● Önemli gün ve haftalarda halk oyunları gösterisi,
● Sportif etkinlikler ve müsabakalar, 
● Kurs dönem ve yıl sonlarında yapılan çalışmaların sergilendiği kapanış gösterileri ve sergisi 
düzenlenmektedir. 
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● Nazım Özbay Kültür Merkezi binamızda dört adet gösteri salonu bulunan 1(bir) adet 
sinemamız hizmet vermektedir. 
● Yıl içerisinde belirli periyotlarla çocuklara ve yetişkinlere yönelik çok sayıda tiyatro gösterisi 
sergilenmektedir.
● Asker geceleri organize etmek.
● Spor kulüplerine yardım
● Yardıma muhtaç vatandaşlara sosyal yardımlar
● Bütün müdürlüklerin bilgi işlem işleri
● Belediyemizin web sayfasının yönetimi
● Başkanımızın ve belediyemizin basın ile ilgili işlemleri
● Yerel gazetelerin abonelikleri ve ilan işlemleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

● Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetlerini Fen İşleri (Garaj Amirliği) ve Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü yürütmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

● Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün faaliyetlerini Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü yürütmektedir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 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 kanununun 55,56,57 
ve 58. Maddeleri, 31.12.2005 tarih ve 26040 ( 3. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 
iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar ile 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan kamu iç kontrol standartları tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.



II. AMAÇ VE
     HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
B. Temel Politikalar ve Öncelikler





47FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

II- AMAÇ VE HEDEFLER
 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
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 B. Temel Politikalar ve Öncelikler

 İlçemizin ve halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla şeffaflık, eşitlik, 
hesap verebilirlik, ulaşılabilirlik, verimlilik, paylaşımcılık, katılımcılık, gelenekçilik, 
teknolojiye uyumluluk gibi temel ilkelerimize bağlı hareket ederken; güler yüzlü ve saygılı, 
çevreye karşı duyarlı, Atatürk ilkelerine saygılı, inançlara saygılı bir anlayış içerisinde çalışmak 
temel politikamız ve önceliğimizdir.





III. FAALİYETE İLİŞKİN
  BİLGİ VE
  DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler
 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali   
 Tablolara İlişkin Açıklamalar
 2. Mali Denetim Sonuçları
B- Performans Bilgileri
 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
 2. Performans Sonuçları Tablosu
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III. FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

 A - Mali Bilgiler

  1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 Çatalca Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi, Çatalca Belediye Meclisinin 10.10.2014 tarih 50 
Sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih 
1664 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Bütçemiz 38.500.000,00 TL'dir.
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 2015 yılı Bütçesi içerisinde toplam 37.368.711,68 TL Gider gerçekleşmiştir. Giderin 
Bütçe içerisinde gerçekleşme oranı  %  97,06'dir.
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Toplam
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Gelir Servisi Çalışmaları

a) Emlak Servisi olarak 2015 yılında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam 
Vergisi ve Diğer Tahakkuk işlemlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilmiştir.

b) Mükellef sayılarımız 2015 yılında 5938 artmış olup, 71884'e ulaşmıştır.

c) 2015 yılında 10119 bina, 6848 arsa, 39870 arazi beyanname kaydı yapılmıştır.

d) İlan Reklam Vergi Mükellef sayımız 1171, merkezde bulunan mükelleflerimizin gerekli  
kontrolleri de yapılmaktadır.
 
e) 2015 yılında 919 adet evrak kayıt edilmiş olup, 784 adet evrağa işlem yapılmıştır.

f) TC kimlik numarası eksik olan mükelleflerimizin TC numaralarının eklenmesine devam 
edilmektedir.

g) Yeşil Kart, Gelir Tespiti, Sosyal Yardım, Asker Ailesi Yardımı vb. için gelen vatandaşlarımızın 
emlak kayıtlarına bakılıp gerekli işlemler yapılmaktadır.
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h) İşlem yapacak mükelleflere rayiç değer ve borcu yoktur yazısı verilmektedir.

i) Beyanname vermeyen mükelleflerin, tapu kaydı ve hava fotoğrafları yardımıyla Bina, Arsa, 
Arazi Beyanları tarafımızca resen girilmiş olup, tahakkuk fişleri mükelleflerin adreslerine 
gönderilmektedir.

j) Kreş ve kurs gelirleri tahakkukları yapılmaktadır.

k) Tıbbi Atık Ücreti, Çöp İmha Tesisleri Hasılatı, Zabıta Para Cezası, Ruhsat Para Cezası, İmar 
Para Cezası vb. Belediye Gelirleri Tahakkukları yapılmaktadır. 

l) 2015 yılında 6552 sayılı kanundan 1217 kişi yapılandırma için başvurmuştur. 1.002.139,88TL 
vergi yapılandırılmıştır. Yıl içinde 707.128,72TL tahsilat yapılmıştır. 295.011,16TL 
taksitlendirilmiştir.

Kişi Sayısı           :              1.217                                  
Genel Toplam      :  1.002.139,88                                                             
Tahsilat Toplamı  :     707.128,72
Kalan  Bakiye      :     295.011,16

2015 Yılında toplam 32.908.416,30 TL Gelirimiz olmuştur.

VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANMA DURUM ANALİZİ
(11/09/2014 - 31/12/2015 Tarihleri Arası)
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2- Mali Denetim Sonuçları

 İdari Teftişimiz en son 2011 Yılı sonu itibariyle yapılmıştır. Tabi olduğumuz Kanunlar 
gereği mali denetimimiz her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin 
2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014  yılı hesapları Sayıştay Başkanlığı tarafından henüz 
istenmemiştir.

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. mad. Gereği Meclis Üyelerinden oluşturulan Denetim 
Komisyonu tarafından 2015 yılı hesap denetimi yapılmaktadır.

 Belediyemizin 2015 yılı öncesine ait son 5 yılının Bütçe ve Gerçekleştirme durumları 
aşağıdaki şekildedir. 
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B- Performans Bilgileri
 
 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

KURUMSAL FAALİYETLER

ÖZEL KALEM FAALİYETLERİ
 
● Özel Kalem Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımızın daha rahat ve verimli şekilde 
çalışması amacıyla günlük programı hazırlanmış ve belediyemizin web sitesinden halkımıza 
duyurulmuştur.
● Belediye Başkanımız ile görüşmek isteyen; kişi, dernek ve kuruluşlara randevu verilmiş, bunun 
dışında randevu talebi olmadan görüşmek isteyen her vatandaşımız başkanımızla görüşmüştür. 
Başkanımız makamında olmadığında ise vatandaşlarımızın iletişim bilgileri alınıp, başkanımıza 
iletilmiş, gün içerisinde müdürlüğümüz tarafından kişilere geri dönüş yapılmıştır.
● Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla e-posta yolu ile Başkanlık makamına 
gelen dilek, istek ve şikâyetler her gün kontrol edilip, Başkanımıza sunulmuş ve Başkanımız 
tarafından cevaplandırılarak ilgilisine gönderilmiştir.
● Başkanlığımıza gelen fax iletileri ilgililerine ulaştırılarak, takibi sağlanmıştır.
● Çatalca Belediyesi'ne ait müdürlüklerin imza dosyalarının kontrolleri yapılıp, Başkanımıza 
imzalatılması ve evrak çıkışlarının ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır.
● Başkanlığımıza ve belediyemize ait tüm sosyal paylaşım sitelerinden gelen mesajlar 
Başkanımıza sunulmuş ve kendisi tarafından verilen talimatlarla mesaj sahibine cevapları 
iletilmiştir.
● Belediye başkanımıza gelen nişan, düğün, sünnet, asker eğlencesi, açılış vb. organizasyon 
davetleri takip edilerek programa alınmıştır. Başkanımız vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde 
yanında olmuştur. Belediye Başkanımız programı dahilinde 68 düğün törenine katılmış bunların 
55’inin nikâhını kendisi kıymış, 21 nişan törenine ve 16 sünnet düğününe katılmıştır. Ayrıca 
müdürlüğümüz tarafından başkanımızın katılamadığı etkinliklerde kişilere, katılamayacağının 
bilgisi verilmiş, telgraf ve çelenk gönderilmiştir. 
● Kamu, kurum ve kuruluşlarında, çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişikliklerinde ve 
atamalarda Başkanımız programı dahilinde ziyaretlerde bulunmuş,  Başkanımız adına kutlama 
mesajı ve çiçeği gönderilmiştir.
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● Büyüyen ve gelişen Çatalca’mızda yeni faaliyete başlayan iş yerleri, dernek, kermes ve sergi 
açılışına Belediye Başkanımız iştirak etmiştir.
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● Başkanımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerine katılmış, 
katılamadığında ise cenaze yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret 
ederek cenaze yakınlarına taziyelerini iletmiştir. Ayrıca Özel Kalem Müdürlüğümüz, Belediye 
Başkanımızın talimatları doğrultusunda sahip olduğumuz gelenek ve göreneklerimizden 
ötürü, cenaze sahibi yakınlarından gelen cenaze yemeği taleplerine cevap verilmiş, gerekli 
koordinasyon sağlanmıştır.

● Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilçemizde bulunan sivil 
toplum kuruluşları, protokol, siyasi parti kuruluşlarına ve halkımıza tebrik, bilgilendirme ve 
davet mesajları gönderilmiştir. 
● 2015 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan ve doğum yapan vatandaşlarımızı 
başkanımız istirahat ettiği yerde ziyaret etmiş, ziyaretine gidemediği vatandaşlarımızla ise iyi 
dileklerini iletmek için telefon görüşmesi yapmıştır. Ayrıca; hasta vatandaşlarımızdan gelen 
ulaşım talebine tedavileri süresince belediyemizin hasta nakil aracı tahsis edilmiş, evlerine ya 
da hastaneye ulaşımı gerçekleştirilmiştir. 
● İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele kapsamında Özel Kalem 
Müdürlüğümüz ve İŞKUR birimi ile koordinasyon sağlanarak Başkanlığımızdan iş ve aş 
bekleyen vatandaşlarımıza özen gösterilerek yardımcı olunmuştur. İşsizlik sorunu ile mücadele 
eden Belediye Başkanımız firmalar ile birebir görüşerek, vatandaşlarımızın bu sorununa çare 
olmaya çalışmaktadır.
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● 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.
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● İlçemizde düzenli olarak Perşembe günü kurulan halk pazarı Başkanımız tarafından belirli 
aralıklarla ziyaret edilmiş, pazar esnafımızın istek, öneri ve şikâyetleri dinlenilmiş ve Özel 
Kalem Müdürlüğü’ne verdiği talimatlar doğrultusunda konular çözüme ulaştırılmıştır.
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● 6360 Sayılı Kanun kapsamında köy statüsünde olan orman köyleri belediyemize mahalle 
olarak bağlanmıştır. Bu nedenle Belediyemize bağlanan Mahalle Muhtarlarımıza bilgi verme 
amaçlı toplantılar yapılmış, bu toplantılar öncesinde muhtarlarımız aranarak toplantıya 
katılımları sağlanmıştır.



ÇATALCA BELEDİYESİ76

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

● Katılımcı Belediyecilik ilkesi 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.  
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● Belediye Başkanımız dini bayramlarımız vb. kutlamalarda Çatalca Belediye Personeli, 
ilçe protokolü ile programı dahilinde bir araya gelmiştir. Ayrıca bayramlarda ilçe merkezi ve 
mahallelerde bulunan vatandaşlarımızla da bir araya gelen Belediye Başkanımız iyi dileklerde 
bulunup, vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini dinlemiştir. Özel Kalem Müdürlüğü’ne 
Belediye Başkanımız tarafından havale edilen istek ve şikâyetlerin giderilmesi için gerekli 
müdürlükler faaliyete geçirilmiştir.
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● Belediye Başkanımız ilçemizde spor alanında faaliyet gösteren tesislerin açılışında bulunmuş 
ve Spor Toto 3. Lig’te bulunan Çatalcaspor Kulübü’müzün her zaman en büyük destekçisi 
olmuştur. Ayrıca Özel Kalem Müdürlüğümüz ilçemizde yer alan Amatör Spor Kulüplerine de 
belediyemizin imkânları doğrultusunda, lojistik anlamda gerekli desteği sağlamaktadır.



79FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

● İlçemiz de ve mahallelerde kültür, teknik geziler için okul ve derneklerin araç taleplerine 
Başkanımızın talimatı üzerine destek olunmuştur.
● İlçemizin sorunları ve belediyemizin projelerini ülke kamuoyuna taşımak adına, ulusal yayın 
yapan kanalların Başkanımızla görüşmek istemesi ve röportaj yapma istekleri doğrultusunda 
Başkanımız ve medya mensupları arasında koordinasyon sağlanmıştır.
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● Ramazan ayının ilk iftar yemeği Belediye Başkanımız tarafından ilçe protokolüne verildi. 
Belediyemiz tarafından komşuluk ilişkilerini pekiştirmek ve bu ayın bereketini iftar sofralarında 
paylaşmak için, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 
birçok mahallerimizde iftar yemekleri düzenlenerek Başkanımızın mahalle halkıyla bir 
araya gelmesi sağlanmıştır.  İftar yemekleri öncesinde Belediye Başkanımızın talimatları 
doğrultusunda Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve İlçe Protokolü iftarlarımıza davet edilmiştir.
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● Belediyemiz tarafından bu yıl 16.sını düzenlediğimiz Erguvan Festivalimizin Ülkemizin 
içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı ve tatsız süreçte, şehitlerimize duyduğumuz saygı gereği 
konserler bölümü ülkemizin huzura kavuşacağı günlere ertelenmiştir. Festivalimizde diğer 
etkinlikler ise herhangi bir değişiklik olmadan halkımızın yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Müdürlüğümüz olarak Festivalimize halkımızın davet edilmesi için duyurular yapılmış, 
başkanımızın festivale davet amaçlı devlet büyüklerini ziyaret programları hazırlanmıştır.
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 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde belirtildiği 
gibi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır. 2015 Yılı içerisinde Belediye 
Meclisimizin, 05/01/2015 Tarih ve 2015/01 sayılı kararı ile Ağustos ayı içerisinde tatil olması 
kabul edilmiştir.       
 Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, 
kararların yazılması, gündem maddelerinin ve meclis tarafından alınan kararların belediyemiz 
internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilerek halka duyurulması, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Meclisinin gündeminin Belediyemiz İ.B.B. Meclis üyelerine tebliği gibi 
işlemler Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 
 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan 
kararlar  Mülki İdare Amirine (Kaymakamlığa) gönderilmektedir. 
 Ayrıca 5216 Sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Büyükşehir 
Belediyesi yetki alanındaki imara ilişkin kararlar, yıllık bütçe ile ilgili kararlar, meydan, yol, 
bulvar, cadde ve sokak isimlendirilmeleri ile ilgili kararlar süresi içerisinde İBB meclisine 
gönderilmektedir.  
 2015 Yılı içerisinde toplam 20 adet oturum yapılmış,  10 adet önerge sunulmuş, 20 
adet konuşma tutanağı hazırlanmış ve  63 adet meclis kararı alınmış olup, yıl içerisinde alınan 
kararlar Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır.

YAZI İŞLERİ FAALİYETLERİ

MECLİS TOPLANTILARI
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MECLİS TOPLANTI TABLOSU

ENCÜMEN FAALİYETLERİ

 Müdürlüğümüz,  Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına 
yardımcı olmakta, Salı günleri haftada bir kez toplanan encümenin görüşeceği gündemi 
hazırlamaktadır.      
 Alınacak karar ile ilgili kanuni esaslar gözden geçirilmekte, varsa özel bilgiler encümene 
sunulmakta, encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda Encümen Karar Özet defteri 
tutulmakta, kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra  ilgili müdürlüklere ve şahıslara  tebliği 
ve arşivlenmesi yapılmaktadır.
 Ayrıca encümen üyelerinin huzur hakkı ile ilgili  tahakkukları da yapılmaktadır. 
Encümenimiz 01/01/2015 – 31/12/2015 döneminde 51 kez toplanmış olup, 587 adet karar 
almıştır.
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ENCÜMEN TOPLANTILARI VE KARARLARININ  AYLARA GÖRE AÇILIMI

ENCÜMEN KARAR SAYILARININ MÜDÜRLÜKLERİMİZE GÖRE AÇILIMI

Birim:
Yazı İşleri Müdürlüğü  
Temizlik İşleri Müdürlüğü  
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   
Zabıta Müdürlüğü   
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
Mali Hizmetler Müdürlüğü   
Plan ve Proje Müdürlüğü  
Toplam:

EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI  
  
• 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları 
dilekçe sayısı 8649 adettir. 
• 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, diğer resmi 
kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 10.094 adettir. 
• 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık 
Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlara gönderilen evrak sayısı 5.720  adettir. 

Encümene Teklif:
18
3

72
57

268
158

8
3

587
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POSTA İŞLEMLERİ
 Mahkeme harç ve giderleri ile Belediyemizin tüm servislerine ait posta ile gönderilen 
evraklar müdürlüğümüzce postalanmaktadır. Postadan gelen mektup ve evraklarda kayıt altına 
alınarak ilgili birimlere zimmet karşılığı verilmekte olup, 2015 yılı içerisinde Belediyemiz 
birimlerinden toplam 4.555 adet posta çıkışı yapılmıştır.

ASKER AİLESİ YARDIM İŞLEMLERİ 

         Belediyemize 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında 23 adet asker ailesi müracaatında 
bulunulmuş, bunlardan 5 adedi encümenimizce aranan şartları taşımadığından uygun 
görülmemiş, 18 adet Asker Ailesinin “4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
Kanunu” ndan faydalanmaları sağlanmıştır. 

EVLENDİRME İŞLEMLERİ         
                
 Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu yetkiyle Evlendirme Memurluğunun iş ve işlemleri 
2 memur tarafından yürütülmektedir. 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1587 Sayılı Nüfus Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğine 
uygun olarak idaremize evlenecek çiftlerin müracaatında istenilen evrak listesi verilerek, çiftler 
bilgilendirilmiş olup ayrıca; Belediyemiz (www.catalca.bel.tr.) İnternet Sitesinde Dilekçe ve 
Form bölümünde evlendirme servisi ile ilgili bilgiler yayınlanmaktadır. Evlenecek çiftlerin 
evlendirme memurluğumuza başvuru esnasında nikah işlemleri bilgisayar ortamında en kısa 
zamanda yapılmaktadır.
  Evlenmek üzere müracaatta bulunanların kızlık soyadını kullanmak isteyenlerden kızlık 
soyadı dilekçesi alınıp, işlemleri tamamlanan çiftlerin,  nikah akitleri yapıldıktan sonra evlenme 
kütüklerine düzenli işlenerek mernis bildirimleri ve kızlık soyadı dilekçeleri 10 günlük kanuni 
süresi içerisinde, tescilleri için Çatalca Nüfus Müdürlüğü‘ne gönderilmiştir. Başka yerde 
evlenmek isteyen çiftlerimize izin belgesi düzenlenerek kendilerine teslim edilmekte olup, 
evlenme izin belgesiyle gelen çiftlerimizin nikah akdi yapıldıktan sonra, ilgili Belediyelere 
bildirilmek üzere 15 günlük  kanuni süreç içerisinde yazışmaları yapılmaktadır.
 Belediye nikah salon fiyat tarifesi ve evlenme cüzdan bedeli Belediyemiz Meclis Kararı 
ile belirlenmektedir. Evlenen çiftlere verilen uluslararası aile cüzdanları Mal Müdürlüğünden 
alınarak makbuz karşılığında nikah esnasında verilmektedir. Belediyemiz nikah salonu 
kirlanması  için vezneye ücret yatırılarak salon  tahsis edilmektedir.
  Evlenecek çiftlerin isimleri ve nikah tören tarihi ve saati Belediyemiz  İnternet 
Sitesinde (www.catalca.bel.tr.) Nikah İşlemleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Belediyemiz 
evlendirme memurlukları tarafından Belediye Başkanımız adına çiftlerimize fincan takımı 
hediye edilmektedir.  
 Evlenecek çiftlerin mutluluğu, Belediyemizin gururu olacaktır. Hizmetlerimiz bundan 
sonraki günlerde de en iyi şekilde devam edecektir.
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EMLAK VE İSTİMLAK FAALİYETLERİ

2015 YILI İHALELERİ

 Müdürlüğümüzce 2015 Yılı içerisinde yapılmış olan satış ve kiralama ihaleleri aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir.

 Satış İhaleleri Bilgilendirme Notu:

 Belediyemizin 01/01/2015 tarih ve 31/12/2015 tarihleri arasında gerçekleşen arsa satışı 
bulunmamaktadır. Fakat Ferhatpaşa Mahallesi 79 ada 33 parsel 2.022.000 TL 79 ada 34 nolu 
parsel 1.090.000 TL muhammen bedelle 22/12/2015 tarihinde yapılan satış ihalesinde ihaleleri 
yapılmış, ihale süreci devam etmektedir.

2015 YILI İHALE DÖKÜMÜ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.
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 05/12/2012  tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile Karacaköy ve Çiftlikköy mahallelerinde 
toplamı 219.884,77 m2 olan 23 (Yirmi üç) adet 2/B arazisi 982.408,54 TL'ye (dokuz yüz seksen 
iki bin dört yüz sekiz lira elli dört kuruş) satın alınarak belediyemize kazandırılmıştır. Şu an ki 
bedeli 6.284.945,50 TL (Altı milyon iki yüz seksen dört bin dokuz yüz kırk beş lira elli kuruş) 
olan, %640 oranında değer artışı kazanan arazilerin tapu tescil işlemleri 11/09/2015 tarihinde 
tamamlanmış olup, arazilere ait ayrıntılı bilgiler  aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
2/B Tablosu
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HUKUK İŞLERİ

2015 YILI İÇİN DAVA SAYILARI

 Müdürlüğümüz; belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari 
yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ile resmi kurum ve kuruluşlarda 
belediye hak ve menfaatlerinin korunması için belediye tüzel kişiliğini vekâleten temsil etmek, 
dava açmak, açılan davalara katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları 
yapmak, deliller ibraz ederek dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, aleyhteki kararlara 
karşı kanun yollarına başvurmak, müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini 
kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususundaki 
hukuki mütalaa taleplerini karşılamak, servisimiz rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri 
yapmak ve Başkanlık Makamı tarafından tevdi edilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

2015 YILI İÇİN DAVA SAYILARI

 Belediyemizin taraf olduğu, 2015 yılında açılan davalardan devam edenlerin ve kararlı 
olanların rakamsal verilerini mahkemelere göre gösterir tablo aşağıda sunulmaktadır:
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MUHTARLIK İŞLERİ

 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlk Kademe Belediyeleri kaldırılarak 
Binkılıç, Çiftlikköy ve Karacaköy mahalle olarak mücavir köyleri de mücavir köy olarak İlçe 
sınırlarımıza bağlanmıştır. Böylece İlçemizde Çakıl, Ovayenice, İzzettin, Ferhatpaşa, Kaleiçi, 
Çiftlikköy, Karacaköy, Fatih ve Atatürk ( Binkılıç ) olmak üzere 9 mahalle; Elbasan, Çanakça, 
Subaşı, Oklalı, Akalan, Gökçeali, İnceğiz, Kabakça, Kestanelik, Yazlık, Örcünlü, İhsaniye, 
Aydınlar, Yaylacık, Hallaçlı, Karamandere, Gümüşpınar, Belgrat, Ormanlı, Yalıköy, Hisarbeyli, 
Celepköy, Başakköy, Örencik, Kalfaköy, Dağyenice ve Kızılcaali olmak üzere 27 mücavir 
köyümüz olmuştur.
 6360 Sayılı “14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un bazı maddelerinin 30 Mart 
2014 yerel seçimleri ile yürürlüğe girmesiyle, mücavir alanımız içerisindeki 27 köy, mahalleye 
dönüşmüş olup, Arnavutköy Belediyesi’nden Nakkaş Mahallesi ile Bahşayış Mahallesi ve 
Büyükçekmece Belediyesi’nden de Muratbey Mahallesinin Belediyemiz sınırlarına katılması 
ile birlikte mahalle sayımız 9’dan 39’a çıkmıştır.  
 İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü'nün 2015/8 nolu genelgesi gereği 
Belediye Meclisinin 01.06.2015 Tarih ve 44 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturularak 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.
 Muhtarlıklar, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği 
en yakın yönetim kademesidir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarların kamu hizmetlerinin 
yönetilmesinde rolünün büyük olduğu düşünülerek, sorunlarını en kısa sürede belediyemize 
iletmesi, taleplerin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla bir sistem üzerine 
kurulmuştur.
 Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek adına muhtarlarımızla 
Başkan ve başkan yardımcıları düzeyinde toplantılar yapılarak sorunların çözümlenmesiyle ile 
ilgili çalışmalar yapılmıştır.
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KENTLEŞME, ÇEVRE  VE ALTYAPI FAALİYETLERİ

İMAR ÇALIŞMALARI

 Vatandaşlar tarafından yapılan 64 adet kaçak yapı tespit edilmiş olup, söz konusu 
kaçak yapılara Yapı Tatil Tutanakları tanzim edilmiştir. Tanzim edilen Yapı Tatil Tutanaklarına 
istinaden dosyalar Belediye Encümenine gönderilmiştir. Belediye Encümenince 64 adet kaçak 
yapı ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre kararlar alınmış olup, 
Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar, mülkiyet sahiplerine yazılan yazı ekinde tebliğ 
edilmiştir. Belediye Encümeni 64 adet kaçak yapı ile ilgili İmar Kanunun 42. maddesine göre 
toplam 652.034,71 TL para cezası vermiş ve 2015 yılında 413.092,27 TL para cezası tahsil 
edilmiştir.
 Belediye Encümenince yıkım kararı alınan kaçak yapılar ile ilgili elektrik ve su 
hizmetlerinden faydalandırılmaması hususunda Kumburgaz BEDAŞ ve Çatalca İSKİ Şube 
Müdürlüklerine, SGK Başkanlığı Çatalca Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yazılar yazılmış ve 
kaçak yapı yapan mülkiyet sahipleri hakkında TCK’ nın 184. maddesine göre işlem yapılması 
hususunda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, Çatalca Cumhuriyet 
Başsavcılığı Hazırlık Bürosu ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. 
 Belediye Encümenimiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 
alınan yıkım kararları ile ilgili, 3 adet yapı da ilgilisi tarafından yıkılmıştır. Ayrıca 2015 Yılında 
kaçak yapıların yıkım işlemleri ile ilgili üç kez yıkım ihalesine çıkılmış olup, ihaleye katılım 
olmadığından ihaleler iptal edilmiştir.
 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından yıkım 
kararı verilen kaçak yapıların yıkım kararının iptali istemi ile mülkiyet sahiplerince İdare 
Mahkemelerinde davalar açılmaktadır. İdare Mahkemelerinden gelen yazılara cevap verilip, imar 
işlem dosyalarındaki bilgi ve belgeler tasdik edilerek gönderilmektedir. İdare Mahkemelerinden 
gelen kararlar ve yazışmalarla ilgili Hukuk İşlerimizle yazışmalar yapılmaktadır.
 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazlar üzerine kaçak ve izinsiz olarak yapılan 
yapıların, 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile yapılan 
ortak çalışma sonucunda yıkımları gerçekleştirilmiştir.
 4708 sayılı Yasa ve Yapı Denetim Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre Yapı 
Ruhsatı düzenlenen inşaatların denetimini üstlenen Yapı Denetim Şirketleri ile kanun gereği 
gerekli yazışmalar yapılmıştır. Yapı Denetim Şirketlerinin hakediş bedellerinin ödenmesi ve 
iş bitirme tutanaklarının onaylanması için ruhsatlı projeleri ile yerindeki inşaatların kontrolleri 
yapılarak hakediş bedelleri ödenmekte ve iş bitirme tutanakları onaylanmaktadır. 
 İlçemiz Mahallelerinde devam etmekte olan ruhsatlı inşaatlar ile ilgili yazışmalar 
yapılıp, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
gönderilen yazılarda istenen bilgi ve belgeler imar işlem dosyalarından bir örnek çoğaltılarak 
gönderilmektedir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının internet sitesinden 
hakediş ödemeleri ve diğer yapı denetim ile ilgili güncellemeler yapılmaktadır.
 Tarım alanlarının korunması, toprak verimliliğinin arttırılması, yerleşmelerin sağlam 
destek hizmetlere, hassas ekosistemlere duyarlı gelişmesini sağlamak amacıyla 16.12.2011 tarih 
2917 sayılı Meclis kararıyla kabul edilen 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Plan 
Notlarına göre tarımsal niteliği korunacak alanlarda tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılara 
belediyemizce ruhsat tanzim edilmektedir.
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 1/1000 ölçekli Çatalca ve Yakın Çevresi Uygulama Revizyon İmar Planı plan notlarının 
A.8 maddesinde “Plan onama sınırları içinde kalan 2863 sayılı yasa kapsamına giren taşınmaz 
kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar, varlıklar ve alanlar korunacak ve bu varlıklara ilişkin 
her türlü karar, uygulama ve proje şartları ilgili Koruma Bölge Kurulunca belirlenecektir.” 
dendiğinden İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 
projeler onaylanıp belediyemizce ruhsatlar düzenlenmiştir. Düzenlenen yapı ruhsatlarından bir  
inşaat örneği;

Ferhatpaşa Mahallesi 82 ada 4 parsel;
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 Kiptaş tarafından yapılacak olan sosyal konut projesinin ilk kısmı, 15.07.2007 
tarih onaylı Ferhatpaşa Mahallesi Manisa Bayırı Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
doğrultusunda Belediyemizce avan projeye göre ruhsatlandırılmıştır. Proje kapsamında 
Erguvankent mülkiyetindeki 3 parsele toplam 25 blok yapılacaktır. Belediyemizce bu parsellere 
27.07.2015 tarihinde yapı ruhsatı tanzim edilmiştir. Proje kapsamında her katta 2 daire bulunan 
125m²'lik (3+1) 300 adet daire, ticari bina, sosyal tesis ve yönetim binası yapılacaktır.

KİPTAŞ Sosyal Konut Projesi;
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(3+1 Bloklara ait plan şeması)

 Müdürlüğümüze gelen banka eksperlerine, vatandaşlarımıza ve telefon ile gelen 
taleplere imar durumu bilgisi verilmiştir. Doğalgaz abonelikleri ve vatandaşların bankadan talep 
ettiği kredi işlemleri için gelen vatandaşlara Belediyemizde bulunan imar dosyalarından istenen 
belgelerin birer sureti hazırlanarak verilmiştir. Vatandaşlardan gelen dilekçeler (elektrik, su, 
bahçe duvarı ve çatı gibi) mahallinde yapılan kontroller neticesinde cevaplandırılmıştır. 

2015 yılında yapılan diğer işler

●       Yapı Ruhsatı        :  adet
●       Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)     :  adet
●       Yıkım Ruhsatı        :  adet
●       Temel Üstü Vizesi       :  adet
●       İmar Durumu (Çizilen)        :  adet
●       Tevhit-ifraz-yola terk folyesi      :  adet
●       Kot Kesit Rölövesi       :  adet
●       İstikamet Rölövesi       :  adet
●       Müdürlüğümüzde işlem yapılan resmi evrak ve dilekçeler       :  adet
●       Müdürlüğümüzden çıkan yazılar     :  adet
●       Kaçak Yapı Dosyaları                                :  adet
●       İlgilisince yıkılan yapılar      :  adet

145
60
13
75

103
36
37
25

6.184
2.240

64
3
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PLANLAMA ÇALIŞMALARI

 Kent Bilgi Sistemi

 Kent Bilgi Sistemine Belediyemizin CBS sistemi olarak geçmesi için mevcut 
arşivimizdeki bilgiler sentez edilerek çeşitli firmalardan tanıtım sunumu ve fiyat teklifi alarak 
piyasa araştırması yapılmıştır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Üçüncü 
Bölümünün Büyükşehir Belediyesi'nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 7.maddesinin (h) 
maddesinde “Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak” İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
görev ve yetki sorumluluğunda dendiğinden 03.03.2015 tarih 298-1770 sayılı yazımızla söz 
konusu iş ve işlemlerin İBB'ce yapılıp yapılamayacağı sorulmuş olup, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü'nün 25.03.2015 
tarih 159-57684 sayılı cevabi yazılarında Kent Bilgi Sistemi çalışmalarının analiz ve raporlama 
aşamasında olduğu ayrıca İlçe belediyeleri ile olan entegrasyon çalışmalarına ilişkin yapılacak 
işlemlerin tarafımıza iletileceği belirtilmiştir.
 Bu konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı Coğrafi Kent Bilgi Sistemi Müdürlüğünde 30.06.2015 tarihinde ve Müdürlüğümüzde 
29.04.2015 toplantılar yapılarak Belediyemizin teknolojik durumu teknik personel sayısı ve 
mevcut sayısal ortamda ve kağıt ortamında veri durumu incelenerek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kent bilgi sisteminden Belediye Başkanlığımızın nasıl kullanıma açılacağı 
konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.  
 Belediyemizin 10 personeline 05.07.2015 tarihinden itibaren İBB Kent Bilgi Sistemi 
açılmış olup, yapılan toplantılarda karşılaşılan sorunlar ve talepler tartışılmıştır. Şu anda 
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Müdürlüğümüzde İBB Kent Bilgi Sistemi 
kullanılmaktadır.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğünün Kent Bilgi 
Sistemi çalışmaları kapsamında paydaşlarına erişime açmayı hedefledikleri uygulamalardan 
birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Mobil uygulaması test süreçleri 
tamamlandığından Belediye Başkanlığımızda daha önce belirlenen 10 kullanıcının kullanımına 
07.12.2015 tarihinde açılmıştır. Böylece Kent Bilgi Sistemi Mobil cihazlarımızdan ve 
tabletlerimizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemine girmemiz sağlanmıştır. 
İBB kent Bilgi sisteminin uygulanmasında pilot ilçelerden biri olarak İlçemizde başlamış İBB 
ile yapılan bilgi alışverişleri doğrultusunda Kent Bilgi Sistemi çalışmaları genişletilerek devam 
ettirilmektedir.

 18. Madde İmar Uygulaması Çalışmaları

 Kaleiçi Mahallesi 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde İmar Uygulaması Çalışmaları

 08.11.2010 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon 
Uygulama İmar Planı'nda Kaleiçi Mahallesi Doktorçeşme mevkii 3194 sayılı İmar Kanunu 
18. madde uygulama sınırında kalan bölgede 18. madde çalışmaları Müdürlüğümüzce devam 
etmekte olup, orman sınırında bulunan Kaleiçi Mahallesi 155 ada 18, 19, 20, 23, 31, 32, 39, 
42, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 84 nolu parsellerin orman sınırı 
ile ilgili olan son durumunun tarafımıza bildirilmesi için Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü'ne 
10.06.2015 tarih 671-4640 sayılı görüş sorulmuş olup, orman sınırında kalan ya da orman şerhi 
bulunan parsellerin bilgisi 01.07.2015 tarih 1374594 sayılı cevabi yazılarında belirtilmiştir. Söz 
konusu parsellerin bir kısmı orman alanında kaldığından 18. Madde uygulama çalışmaları bu 
yönde devam edecektir.



107FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

 Ferhatpaşa Mahallesi 18. Madde  İmar Uygulaması Çalışmaları

 25.02.2010 tasdik tarihli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Revizyon 
Nazım İmar Planı sınırları kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu ile çakışan alanlarda hazırlanan 
Çatalca İlçesi 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı 
değişikliği ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 09.09.2014 tarih 1185 sayılı Karar 
alınarak 13.09.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onandığı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 
16.01.2015 tarih İBB:8481 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş olup, söz konusu plan 
değişikliği 02.02.2015 – 03.03.2015 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nde askıya çıkartılmıştır.

 13.09.2014 tarih onaylı Çatalca İlçesi 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 
Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına 
Müdürlüğü'müzce başlanılmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına esas kurum görüşü 
için Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'ne 30.03.2015 tarih 405-2658 sayılı 
yazımızla görüş sorulmuştur. 04.06.2015 tarih 108482 sayılı cevabi yazılarında “Bahse konu 
kısımda Kuzey Marmara Otoyolu otoyol güzergahı 2.etap imar planı çalışmaları yürütülmekte 
olup anılan kesimde kamulaştırma sınırlarının belirlenmesinde son aşamaya gelinmiştir. Bu 
kesimde yapılan çalışmaların netleşmesine müteakip tarafınıza bilgi verilecektir.” dendiğinden 
kurum görüşlerinin iletilmesi ile birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 
yapılarak 18.madde imar uygulaması çalışmalarına devam edilecektir.

 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışmaları

 Hallaçlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
 03.07.2012 tarih onaylı Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 
hazırlanan 1/1000 ölçekli Hallaçlı Mahallesi Uygulama İmar planı 09.01.2015 tarih 14 sayılı 
Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. 24.07.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Söz konusu 
plan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2015 tarihli İBB Meclis gündemine alınmış olup 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. 

 Gökçeali Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

 Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı'nca 12.03.2013 tarihinde onaylanmış olup, Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000 
ölçekli Gökçeali Mahallesi Uygulama İmar Planı 10.07.2015 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediye 
Meclis Kararı ile kabul edilerek gereği yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Planlama Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 
 Subaşı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

 Subaşı ve Oklalı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.05.2013 tarih 903 sayılı kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı'nca 19.05.2013 tarihinde onaylanmış, 10/01/2014-10/02/2014 tarihleri arasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılmıştır.
 05.03.2012 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Subaşı Köyü Uygulama İmar Planını 19.05.2013 
tarih onaylı Subaşı ve Oklalı Köyleri Nazım İmar Planına uygun olarak planın revizyonu 
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gerektiğinden Subaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na esas planda kullanılmak 
üzere 29 farklı kamu kurum ve kuruluştan görüş alınmıştır. Alınan kurum görüşlerine 
göre hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Subaşı Mahallesi Uygulama İmar Planı çalışmaları 
tamamlanmıştır.

 Kestanelik, Dağyenice, Oklalı Mahalleleri

 Kestanelik, Dağyenice, Oklalı Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 
DSİ Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 23.06.2015 ve 14.07.2015 tarihli yazılarında 
Hamzalı Barajı yapılması planlandığından Baraj planlaması alanına giren alanların imar planı 
dışında tutulması gerektiği bildirildiğinden 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı çalışmalarına 
başlanılamamaktadır.

 Aydınlar ve Yaylacık Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

 Aydınlar ve Yaylacık Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 03.07.2012 tarihinde 
onaylanmıştır. Aydınlar ve Yaylacık Köyleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları 
için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 
10.07.2015 tarihli yazılarında Karamandere Barajı planlaması yapıldığından bu alanların imar 
plan ve tadilatlarının dışında tutulması gerektiği bildirilmiştir.
 Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 
Şehir Planlama Müdürlüğü 10.06.2015 tarihli yazısında DSİ Genel Müdürlüğü 14. Bölge 
Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün nihai görüşlerini oluşturmalarının akabinde, 1/1000 
ölçekli Aydınlar ve Yaylacık Mahallesi Uygulama İmar Planının çalışmalarına başlanması 
gerektiğini belirtmiştir.
 Bu nedenle Aydınlar ve Yaylacık Mahallelerimizin Uygulama İmar Planı 
yapılamamaktadır.

 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 İlçemiz Ferhatpaşa Mahallesi 494 ada 1 ve 2 nolu parseller için Çatalca Belediye 
Meclisi’nin 10.04.2015 tarih ve 34 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Çatalca 
Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 18.10.2015 tarihinde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.
 3194 sayılı İmar Kanununun 8b maddesine göre söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı değişikliği paftası 14.12.2015 – 12.01.2016 tarihler arasında Belediyemiz ilan 
panosunda askıya çıkartılmıştır.

Ferhatpaşa Mahallesi 494 Ada 1 ve 2 Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişiklik Örneği
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 Çanakça Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı 08.07.2013 tarihinde onaylanarak 
14.08.2013-12.09.2013 tarihleri arasında Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkartılmıştır. 
1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde toplam 282 adet 
dilekçe ile plan itirazı yapılmış olup, Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu tarafından uygun 
görülen itiraz dilekçeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.
 10.01.2014 tarih 8 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen itiraz 
dilekçeleri 24.06.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve 14.10.2015 
tarih 1546 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek  18.10.2015 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 01.12.2015-30.12.2015 
tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

 10.10.2014 tarih 52 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen itiraz 
dilekçeleri 24.06.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve 14.10.2015 
tarih 1568 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek  18.10.2015 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 17.12.2015-15.01.2016 
tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

18.10.2015 tarih onaylı Plan değişikliği
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 10.04.2015 tarih 36 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen itiraz 
dilekçeleri 24.06.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve 15.10.2015 
tarih 1607 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek  18.10.2015 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 17.12.2015-15.01.2016 
tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

 08.05.2015 tarih 42 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen itiraz 
dilekçeleri 03.07.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve 14.10.2015 
tarih 1567 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek  18.10.2015 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 17.12.2015-15.01.2016 
tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

18.10.2015 tarih onaylı Plan değişikliği

 Nakkaş Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Uygulama İmar Planı 15.11.2013 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmış olup 06.05.2014 – 04.06.2014 tarihleri arasında 
Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde İstanbul Valiliği Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan plan itirazı 09.06.2015 tarih 879 sayılı 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek 12.06.2015 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır.
 Plan değişikliği 01.09.2015 – 30.09.2015 tarihleri arasında Belediyemiz İlan panosunda 
askıya çıkartılmıştır.

 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde yapılan 
plan itirazlarından 18 tane de Çatalca Belediyesi Meclisi'nin 07.11.2014 tarih 59 sayılı Kararı ile 
kabul edilerek 23.01.2015 tarih 158-608 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Planlama Müdürlüğü'ne gönderilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.09.2015 
tarih 1343 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve dağıtım aşaması İBB'de devam etmektedir.

 Çakıl Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 15.06.2012 tarih onaylı 1/5000 Ölçekli Çakıl Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planına 
uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı 05.07.2013 tarih 
41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi 
Uygulama İmar Planı 16.07.2014 tarih 1024 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Kararı ile kabul edilerek 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nca 
onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 04.12.2014 tarih 228322 sayılı yazısı ile 
dağıtımı yapılarak Belediyemiz İlan Askı Panosu’nda 11.12.2014-09.01.2015 tarihleri arasında 
askıya çıkarılmıştır. 

12.06.2015 tarih onaylı Plan değişikliği örneği
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 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı askıda iken, Müdürlüğü’müzde 
ve Çakıl Mahallesi’nde halkımıza uygulama imar planı hakkında bilgi verilerek plan itirazı 
dilekçelerinin yazımında yardımcı olunmuştur.
 1/1000 ölçekli Çakıl Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde toplam 
93 adet dilekçe ile plan itirazı yapılmış olup, 10.04.2015 tarihli Çatalca Belediye Meclisinde 
görüşülerek sonuçlanmıştır. 93 adet itiraz dilekçesinin 17 adedi Meclisimizde uygun bulunmuş 
olup, ilgi bilgi paftası İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Söz konusu parsellerle 
ilgili kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından tadilen uygun görülmüş ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 18.10.2015 tarihinde onanmıştır. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 31.12.2015 tarih 7417 sayılı yazısı ile tarafımıza dağıtımı yapılmıştır.

 Akalan Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları

 15.06.2009 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Akalan Köyü Nazım İmar Planı’na uygun 
olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Akalan Köyü Uygulama İmar Planı 11.05.2012 tarih 61 sayılı 
Çatalca Belediyesi Meclis Kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ise 16.07.2014 
tarih 1027 sayılı kararı ile kabul edilerek 21.07.2014 tarihinde İstanbul Belediye Başkanı’nca 
onaylanmıştır.
 1/1000 ölçekli Akalan Köyü Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’ nün 24.10.2014 tarih 7769 sayılı 
yazısı ile dağıtım yapılarak Belediyemiz ilan panosunda 06.11.2014 – 05.12.2014 tarihleri 
arasında askıya çıkarılmış olup; toplam 249 adet dilekçe ile plan itirazı yapılmıştır.
 1/1000 ölçekli Akalan Köyü Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan plan 
itirazları Çatalca Belediye Meclisi’nde karara bağlanmıştır.
 1/1000 ölçekli Akalan Köyü Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde halkımız 
tarafından 2 adet dilekçe ile yapılan plan itirazlarına istinaden Çatalca Belediye Meclisi’nce 
10.04.2015 tarih 32 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Akalan Köyü Uygulama 
İmar Planı 14.10.2015 tarih 1565 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul 
edilerek 14.10.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmış olup, 
18.10.2015 tarih onaylı Akalan Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliğinin 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 11.12.2015 
tarih İBB.218834 sayılı yazısı ile dağıtımı yapılarak, Çatalca Belediyesi ilan askı panosunda 
17.12.2015 – 15.01.2016 tarihleri arasında askıdadır.
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18.10.2015 tarih onaylı Plan değişiklik örneği

18.10.2015 tarih onaylı Plan değişiklik örneği
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 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmaları

 Gümüşpınar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşpınar Mahallesi Nazım İmar Planı 
15.10.2015 tarih ve 1600 sayılı İBB Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu plan İBB 
Şehir Planlama Müdürlüğünde dağıtım aşamasındadır.

 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları

 Gökçeali Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları

 Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.03.2013 tarihinde onaylanmıştır. 
Plan Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara istinaden Gökçeali Mah.1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2014 tarih 1710 sayılı kararı 
ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nca 21.11.2014 tarihinde onaylanmış 
olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 11.12.2015 tarih İBB No: 
218857 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze dağıtımı yapılmıştır.

21.11.2014 tarih onaylı Plan değişiklik örneği
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 Projeler

 Trafik Sirkülasyon Planı

 6360 sayılı “14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” bazı maddelerinin 
30 Mart 2014 yerel seçimleri ile yürürlüğe girmesiyle ilçemiz 39 mahallesiyle 1115.11 km² lik 
yüzölçümü ve 67843 kişilik nüfusu olmuştur. İlçe nüfusunun 26891 kişisi yani çoğunluğu  ilçe 
merkezi olan Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahallelerinde yaşamlarını devam ettirmektedir.
 İlçemizin geniş bir coğrafyaya sahip olması yerleşim alanlarının bu coğrafya içerisinde 
dağınık ve kırsal özellikler taşıması, mahallelerimizde yaşayan halkımızın tüm ihtiyaçlarını 
şehir merkezinde karşılaması, nüfusun kent merkezi olan Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalelerinde 
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca ilçemizin güneyinden geçen TEM, kuzeyinden 
geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Subaşı-Çatalca otoyol niteliğinde yapılması 
Muratbey Mahallesinde faaliyete geçecek olan Halkalı Gümrüğü bağlantı yolu ile ilçemizin 
merkezinde olan trafik sorunu ilçe merkezinin dışında da gelecekte yoğunlaşacaktır.
 İlçe merkezimiz ve çevresi ile ilgili ulaşım sirkülasyonunda ortaya çıkan sorunlar ve 
çözümlerine yönelik ilçe trafik sirkülasyon planı çalışmalarında, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı 
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü,  İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 
Altyapı Projeler Müdürlüğü, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem 
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Çatalca Kaymakamlığı 
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İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere 7 kurumdan görüş alınmıştır. Çatalca İlçe merkezi 
ve mahallelerinde yaşanan trafik sorunları tespit edilerek trafik sorunlar ve çözümler trafik 
paftasına işlenerek tamamlanmıştır. İBB Ulaşım Daire Başkanlığına görüş ve öneriler için 
yapılan çalışmalar sunulacaktır.

 Tarihi hamam, cami, çeşme ve bina restorayon projeleri
 Taşınmaz Kültür Varlıkları Proje Hizmet Alımı için Belediyemiz tarafından yapılan 
ihale sonucu ihaleyi alan firmalarca İlçemiz mahallelerinde yer alan tescilli eser niteliğindeki 
yapı ve çeşmelere ait hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat mühendisi, elektrik 
mühendislik projelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul I Numaralı  Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Günümüze 
kadar Tescilli eser niteliğindeki yapılardan; 9 adet tescilli eserin rölöve projesi, 14 adet tescilli 
eserin  restitüsyon projesi, 17 adet tescilli eserin  restorasyon-rekonstrüksiyon projelerini 
Kültür ve Turizm Bakanlığı  İstanbul I Numaralı  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. 2015 yılı içerisinde tescilli eser niteliğindeki yapılardan; 2 adet tescilli 
eserin rölöve projesi, 2 adet tescilli eserin restitüsyon projesi, 3 adet tescilli eserin restorasyon-
rekonstrüksiyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı  İstanbul I Numaralı  Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. 22 adet tescilli esere ait proje onay işlemleri 
devam etmektedir.

 Ferhatpaşa Mahallesi 160 ada 1 parseldeki binanın Kent Müzesine Dönüştürülmesi
 İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 16.06.2015 tarih 724-4797 sayı ile yazılan 
yazımızda 160 ada 1 nolu parselde halen faaliyet gösteren İmam Hatip Ortaokulu'nun Kaleiçi 
Mahallesi 303 ada 1 parsede bulunan Öğretim Tesisi alanında yapılacak yeni bir okul binasına 
taşınmasını 160 ada 1 nolu parselde bulunan tescilli eserin meydan ile bir bütünlük sağlayarak, 
İlçemizin geçmişten günümüze tarihin sergilendiği bir Kent Müzesi olması için gereğinin 
yapılması istenmiştir. 06.07.2015 tarihinde İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 
gelen yazıda Ferhatpaşa Mahallesi 160 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Kent Müzesi yapmak 
üzere tahsisinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

 Kaleiçi Mahallesi Sit alanının imar planının hazırlanması hususunda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine talepte bulunulması

 18.08.2014 tarih 5886 sayılı yazımız ile 28.04.2014 tarih 2014/268 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ve 17.07.2014 tarih 13 sayılı Genel Kurul Kararı ile İSKİ Genel Müdürlüğü İçme 
Suyu Havzaları Yönetmeliği'nin Özel Hükümler Bölümünün 9. Maddesinin (d) bendinde ''Ek-2 
de verilen yoğunluk değerleri aşılamaz. Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında yer alan kentsel 
sit alanlarında bu hüküm uygulanamaz '' olarak değiştirilmiş olup, 01.08.2014 tarihinde Dünya 
Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği İatanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama 
Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup, 01.08.2014 tarihinde yayınlanan İSKİ Genel Müdürlüğü İçme 
Suyu Havzaları Yönetmeliği'nin Özel Hükümler Bölümünün 9. Maddesinin (d) bendi ile birlikte 
değerlendirilerek 1/5000 ölçekli Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı çalışmalarına bir an önce başlanılması talep edilmiştir.
 Ayrıca 31.07.2015 tarih 922-6023 sayılı yazımızla İBB İmar ve Şehircilik daire 
Başkanlığı Şehir ve Planlama Müdürlüğüne Kaleiçi Kentsel Sit alanında Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı çalışmalarına biran önce başlanılmasına yönelik talebimiz tekrarlanmıştır.



ÇATALCA BELEDİYESİ120

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

Çatalca İlçesi genelindeki işin türüne göre ruhsatlı iş yeri sayısı;

RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ

Çatalca İlçesi genelindeki işin türüne göre ruhsatlı iş yeri sayısı;

Sıhhi Müessese Sayısı 1393

Gayrı Sıhhi Müessese Sayısı 746

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı 274

Toplam Ruhsatlı İşyeri Sayısı 2413

116 ÇATALCA BELEDİYESİ
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Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze ait 
hizmetlere 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze 
ait hizmetlere 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

Sıhhi Müessese Sayısı 139

Gayri Sıhhi Müessese Sayısı 56

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı 19

Toplam İşyeri Açma Ve Çalışma Sayısı 214

FAALİYET RAPORU 117

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüze 
ait hizmetlere 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir.

Sıhhi Müessese Sayısı 139

Gayri Sıhhi Müessese Sayısı 56

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı 19

Toplam İşyeri Açma Ve Çalışma Sayısı 214

FAALİYET RAPORU 117
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DENETİM FAALİYETLERİ

● Kanun , Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetleri yürütülmeye 
çalışılmıştır.
● 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. 
maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan 
işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmüne istinaden ruhsatsızlıktan 50 Adet İş yerine yasal 
işlem yapılmıştır. 

● İl Emniyet Müdürlüğü ‘’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 (Dilencilik yapan kişiye, idari 
para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine karar verilir.)’ne aykırı olarak İlçemizde dilencilik yapan 4 kişiye idari yaptırım 
karar tutanağı tutularak para cezası uygulanmış, yine aynı kanunun 33/2 maddesi (Bu kabahat 
dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.)’ne istinaden dilencilik 
yapan 3 kişiye dilenerek elde ettikleri gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi için 
Belediyemiz Encümenine havalesi yapılarak ilgili Encümen kararı sonucuna göre gelirin 
kamuya irat olarak kaydı sağlanmış olup, Toplamda 7 kişiye dilencilik faaliyetinden dolayı 
yasal işlem yapılmıştır.
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● 4109 Sayılı Asker Ailelere Yardım hakkındaki kanun ve yönetmeliklere göre yardıma 
muhtaç olduğunu beyanla müracaat eden 18 kişi hakkında muhtaçlık durum soruşturmaları 
komşularından ve muhtarlıklardan alınan bilgiler neticesinde yapılmıştır.

● 4077 / 4822 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” 12. maddesi ile “Etiket, 
Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği” hükümlerine göre İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 
491 İş yerinin Zabıta ekiplerince denetimleri yapılmıştır.
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● 2005/9207 Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 
gereğince, işyerinin açma ruhsatı almadan faaliyette bulunan 61 işyeri hakkında Belediye 
Encümenince Faaliyetten Men kararı verilmiş olup, Müdürlüğümüzce İş yerleri mühürlenmek 
suretiyle faaliyetlerine son verilmiş ve Ruhsat alan İş yerlerinin mühürleri kaldırılmıştır. 
● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve 2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyet 
Kanununun 5229 Sayılı Kanun ile değişik 8. maddesinin (a) bendi 'Kumar oynanan umumi 
açık yerler ile her çeşit özel resmi kuruluşlara ait lokaller, mahallin en büyük amiri tarafından 
Otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir' hükmü gereğince Çatalca 
Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yazıları gereği 1 adet işyeri belirtilen sürelerde 
mühürlenmiş ve süre sonu mühürleme işlemi kaldırılmış olup yine Çatalca Kaymakamlığı İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yazılarına istinaden 4 adet işyerine 
Belediyemiz Encümeni tarafından faaliyetine son verilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır.

● 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.
● Güvenli bir trafik ortamının sağlanması, yolcu ve sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye 
atılmamasının temini için yol üzerinde ve kavşak giriş çıkışları ile trafik ikaz levharının 
görünümünü engelleyen tabela ve tanıtım levhalarının kaldırılması hususunda ilgililerine tebliğ 
yapılmış olup kontrol ve denetimler tarafımızdan yapılmaya devam edilmektedir.
● 3194 sayılı İmar Kanunun Madde 34 - İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve 
ağaçlandırılması sırasında yolun ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve komşulara 
ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması 
ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişinin zorlaştırılmaması, yapı, yol 
sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde 
yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması, 
mecburidir.
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● 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 İli 
sınırları içerisinde her türlü inşaat faaliyetinin cumartesi, pazar ve resmi günlerde 10:00-19:00 
saatleri arasında yapılması kararı alınmıştır.
● 3194 sayılı İmar Kanunun 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.

● 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin 
damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili 
tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, 
baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli yasal işlemler 
tarafımızdan yapılmaktadır. İlçemiz sınırları içinde 78 ölçü tartı aletinin muayenesi dolmuş 
olduğu ölçü tartı memuru tarafından tespit edilerek tekrardan muayene yapılması sağlanmış,  
toplamda 277 ölçü tartı aleti ölçü tartı memuru nezaretinde kontrol edilmiştir. Ayrıca Pazar 
esnaflarımızda denetlenmiştir.
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● İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Sebze ve Giyim pazarı:
Sebze ve Giyim Pazarında  2 Farklı bölümde halkımıza hizmet vermekteyiz.

● Her hafta pazar yerlerinde düzenli olarak ''Fiyat etiketi, Terazi, Çevre temizliği kontrolü ve 
Meydan Zabıta Noktamızda Vatandaşların aldığı ürünlerinin gramaj kontrolü yapılmakta ve 
belediyemiz tahsildarı tarafından zabıta memuru nezaretinde işgal harçları düzenli olarak tahsil 
edilmektedir.
● Belediyemiz sınırları ile 5216 sayılı yasayla dahil plan mahalle ve köylerde bulunan pazarlara 
gelen pazar esnafından 10.10.2014 Yılı 51 karar numaralı Belediye meclis kararına istinaden 
pazar yeri yeni yer tahsisi ve işgaliye harçları olarak Giyim pazarından 213.088,00 TL. Sebze 
Pazarından 146.019,875 TL.  Toplamda: 359.107,875 TL. Tahsilat yapılmıştır.
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● 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, 
icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin 
yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve 
satışına teşebbüs edilen materyalleri toplamak amacıyla ilçemizde bulunan işyerinin denetimi 
yapılmaktadır.
● Vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli bir alışveriş yapması amacıyla Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kasaplar, sakatat ve tavuk satışı yapan 
işyerlerinin sağlık ve hijyen şartlarına uyup uymadıkları hususunda 39 adet iş yeri denetimi 
yapılmıştır.
● Zabıta müdürlüğümüz ekipleri ilçede temiz hava kalitesinin muhafaza edilebilmesi, kömür 
satış ve alımlarının bu mevsimde yoğun olarak gerçekleştiğinden  kaçak ve kalitesiz kömür 
kullanımının önlenmesi amaçlı; Çatalca genelinde faaliyet gösteren  kömür satışı yapan iş 
yerlerinden her marka  kömür çeşitlerinden birer torba  numune alınarak  Yenibosna Çevre ve 
Yakıt Analiz Laboratuvarına götürüp tahlili yaptırılarak sonucundan ilgili satış yerlerine bilgi 
verilmektedir. Yıl içinde ilçemiz sınırları içinde satış yapan 20 iş yeri denetlenmiştir.
● Çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsur olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 4857 
Sayılı İş Kanunu 77. maddesi gereğince gerek meskun mahal ve gerekse meskun mahal dışında 
işçilerin barınması için kullanılan yerlerin işverenlerce başta hijyen olmak üzere; kaza, yangın, 
sel gibi risklere karşı işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı 
hususunda denetimler yapılmaktadır.
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● Çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsur olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak 4857 
Sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesi gereğince gerek meskun mahal ve gerekse meskun mahal 
dışında işçilerin barınması için kullanılan yerlerin işverenlerce başta hijyen olmak üzere; kaza, 
yangın, sel gibi risklere karşı işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınıp 
alınmadığı hususunda denetimler yapılmaktadır. 
● Ülkemizde ölüm olayı gerçekleşen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını 
sağlayacak ''Ölüm Kayıt Bildirim Sistemi (ÖBS)'' 01/01/2013 tarihinden itibaren Sağlık 
Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 2012/05 genelgesine istinaden ülke 
genelinde ölüm belgesi düzenleme işlemi söz konusu sistem üzerinden yürütülecektir.
Genelgenin 2.maddesi c şıkkında ''Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Belediyelerin nöbet tutan kendi 
personeli için nöbet süresince kullanılmak için internete her yerde bağlanabilen bilgisayar, 
belgenin çıktısını alabilecek yazıcı ve şoförlü bir araç bulundurur.'' denilmektedir.
İlgi yönetmelik çerçevesinde 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğümüz 
tarafından tam donanımlı bir ekip aracı hazırlanmış olup ölüm olayı olduğu zamanlarda Toplum 
Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen Adli Nöbet listesi çerçevesinde doktor belirttiği adresten 
alınarak cenaze evine götürülmekte ve ölen kişi için ölüm belgesi düzenlendikten sonra tekrar 
belirttiği adrese bırakılmaktadır. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Toplum Sağlığı 
Merkezinin yönlendirmiş olduğu doktorla birlikte 98 ölüm bildirim raporu verilmiştir.
● Trafik memurluğuna iki memur görevlendirilmesi yapılmış 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa göre Belediyenin görevleri ile ilgili olarak Yaya kaldırım 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.
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● 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Tüketilmesi Kanunu gereği 25.02.2011 tarih ve 
27857(Mükerrer) 6111 sayılı Kanunu Madde 202- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununun uygulanması, yasağa 
aykırı hareket edenler hakkında ilçe tütün denetleme komisyonu tarafından denetimi yapılmakta 
olup 4207 Sayılı Kanuna aykırı hareket edenler hakkında Mahalli Mülki Amir tarafından idari 
para cezası uygulanmaktadır.

İNSAN SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 1845 ADET İŞ YERİ 
DENETLENMİŞTİR.
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● 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğler yapılmıştır. Tebliğ yapılan evrak sayısı 6342 dır.

● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine (Mal ve hizmet satmak için rahatsız etme)  
muhalefetten hakkında Zabıta Ekiplerimizce seyyar satıcılara idari işlem yapılarak ilçe dışına 
çıkartılmıştır.

● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesine (Cadde, Sokak ve Kaldırımları işgal 
etmek)  muhalefetten 20 kişi hakkında Zabıta Ekiplerimizce İdari Para Cezası uygulanmıştır.
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● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/6 maddesinde ‘’kullanılamaz hale motorlu kara ve 
deniz nakil araçlarını yada bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere 
bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bunların Kaldırılmasına ilişkin 
masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir denildiğinden ilçemiz genelinde kullanılamaz hale gelmiş 
araçlar belediyemiz tarafından kaldırılmıştır. 

● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 Maddesine Muhalefetten ‘ İnşaat atık ve artıklarını 
bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan ve çevre kirliliğine sebebiyet 
veren’ 8 kişiye Zabıta Ekiplerimizce İdari Para Cezası uygulanmıştır.
● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42/1 Maddesine Muhalefetten (Meydanlara veya parklara, 
cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere 
ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, idari para cezası verilir. Aynı içerikteki 
afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır) 6 kişiye Zabıta Ekiplerimizce İdari Para Cezası uygulanmıştır.
● 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/2 Maddesine Muhalefetten (Yetkili makamların açık 
ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine 
inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilir.) 
denildiğinden 25 kişiye Zabıta Ekiplerimizce İdari Para Cezası uygulanmıştır.
● 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14/1-a-b-c Maddelerine Muhalefetten (Satış 
yerinin temiz tutulmaması, Alıcı ve tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamele yapılması, 
Satış yeri dışında geçiş yollarında ürün teşhiri, hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal 
satılması, Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelik aykırı olmasından. 5957 sayılı kanunun 
14/3-ğ maddesince Belediye Encümeni idari para cezası verir.) denildiğinden 13 Pazar esnafına 
Belediyemiz Zabıta Ekiplerince İdari yaptırım karar tutanağı tutulup Belediye Encümenine 
havalesi yapılarak ilgili Encümen kararı Pazar esnafına uygulanmıştır.
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● Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğu tespit edilen kaçak yapılar hakkında 775 Sayılı 
Gecekondu Yasasının 18. maddesine göre  Belediyemiz teknik elemanları nezaretinde gerekli 
uygunluk sağlandıktan sonra  tarafımızdan 30 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 yerler üzerinde 
hafriyat dökümü, kazı, toprak dolgusu, tarla tesviyesi, moloz dökümü, yol yapımı, inşaat yapımı, 
arazilere ulaşımı engelleyici çit, duvar yapımı, tek bir parselin birden çok parçalara bölünecek 
şekilde çit-duvar çekilmesi gibi tespit edilen işgalli unsurlar ilgili kurumlara ( Valilik İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü) bildirilmiş ve gelen cevabı yazılara 
göre yasal işlemler yapılmaktadır.
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● Belediye zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saat 
hizmetimiz  aksatılmadan sürdürülmekte, Resmi bayramlar ve belediyemizin tüm etkinliklerinde 
halkın huzur ve sükunu için gerekli tüm tedbirler alınmakta olup verilen tüm görevler eksiksiz 
yerine getirilmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Anıtına Çelenk
Koyma Töreni

GERÇEKLEŞTIRILEN YIKIMLAR
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 ALAİYE ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

 Balkan Savaşlarının 103. Yılı kapsamında Alaiye Şehitliğinde düzenlenen anma 
programında çevre düzeni ile ilgili Belediyemiz ekiplerine destek sağlanmış ve alanda bulunan 
davetlilere karanfil dağıtımı yapılmıştır.
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ÇEVRE VE TEMİZLİK FALİYETLERİ

 ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİNİN YAPILMASI

 2015 yılı boyunca İlçemiz genelinde toplam 3701 çöp konteynırından merkezde 4 sefere 
varan çöp alımı ve diğer mahallelerimizde haftada en az 2 sefer çöp alımı ile ortalama günlük 
82 ton çöp toplanmıştır. Toplanan çöpler Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonuna ve Seymen 
Düzenli Depolama Alanına günlük olarak dökülmüştür. 
 İlçe merkezimizden 51 km. uzaklıkta bulunan Binkılıç Mahallemiz ve Çilingoz 
sahilinden toplanan atıkların, atık aktarma istasyonuna sevki için gidiş ve dönüş için araçlarımız 
168 km., ilçe merkezimizden 40 km. uzaklıkta bulunan Karacaköy Mahallemiz ve Yalıköy'den 
toplanan atıkların, atık aktarma istasyonuna sevki için gidiş ve dönüş için araçlarımız 148 km., 
ilçe merkezimizden 35 km. uzaklıkta bulunan Çiftlikköy Mahallemizden toplanan atıkların atık 
aktarma istasyonuna sevki için ise gidiş ve dönüş için araçlarımız 136  km. yol kat etmektedirler.
 Yaz aylarında sınırlarımız dahilinde bulunan sahil şeritleri ve mesire alanlarına 
vatandaşlarımız çok yoğun ilgi göstermektedir. Yaz döneminde günlük çöp toplama miktarımız 
130 tona kadar çıkmaktadır. 

2015 yılı toplanan Evsel Katı Atık Miktarı: 30.000 Ton
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 ÇÖP KONTEYNIR TEMİNİNİN SAĞLANMASI

 Belediye hudutlarımızdaki 39 mahallemizde bulunan konut ve toplu kullanım 
alanlarında temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için yeterli miktarda çöp konteynırı 
temini Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış hizmet veremez 
hale gelmiş olan çöp konteynırları yenileri ile değiştirilmiştir.     

2015 Yılı Evsel Katı Atık Miktarları Grafiği
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 İLÇEMİZ TÜM CADDE, SOKAK VE MEYDANLARIN MEKANİK SÜPÜRME 
ARACI VE PERSONEL İLE SÜPÜRÜLMESİ

 İlçemiz merkez ve mahallelerimizde bulunan cadde ve sokaklarımızın temizliği günlük 
olarak yapılmıştır. Bu hizmetimiz hem personel ile süpürme hem de mekanik süpürme aracı ile 
sunulmuştur. Süpürerek temizliği mümkün olmayan alanlarda ise mıntıka temizliği çalışmaları 
yapılmıştır.

 CADDE, SOKAK VE MEYDANLARIN YIKANMASI

 İlçemizde bulunan meydanlar, cadde ve sokaklar her gün süpürülmesinin yanında 
periyodik aralıklarla temizlik ekiplerimizce tazyikli su ile yıkanmıştır. Bu işlemle 
vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak kullanmış olduğu alanlar, özelikle yaz mevsiminde 
oluşan tozdan temizlenmiştir.
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 PAZAR YERLERİNİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI VE NAKLİNİN YAPILMASI 
İLE YIKANMASI VE DEZENFEKTE EDİLMESİ

        İlçemizde kurulan pazar alanlarında, pazar esnafının alanı terk etmesinin hemen ardından 
temizleme çalışmalarımız başlatılmıştır. Öncelikle oluşan evsel atıklar çöp kamyonlarımız 
ile toplanmış ve  daha sonra da pazar alanları temizlik personellerimiz tarafından süpürülüp, 
tazyikli su ve antibakteriyel kimyasal ile yıkanarak temizliği sağlanmıştır.

 İŞLETME VE KAMU KURULUŞLARININ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin, üretimlerinden değişik 
türlerde atıklar çıkmaktadır. Müdürlüğümüze yapılan başvurular doğrultusunda kontrolör ve 
teknik personelimiz atık numunelerini incelemekte ve uygun bertaraf işlemlerinin sağlanması 
hususunda işletmelere destek sağlamaktadır.
 Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler de değerlendirilip gerekli temizlik 
işlemleri titizlikle yapılmıştır.
 Alo Temizlik Hattına (0212 789 75 75) sözlü olarak veya müdürlüğümüze yazılı olarak 
yapılan  müracaatlar doğrultusunda “vatandaş müracaat formu” oluşturulmuş talep ve öneriler 
Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmıştır.
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 MOLOZ VE İRİ ATIKLARIN TOPLANMASI

 İlçemiz genelinde vatandaşlarımız tarafından çöp konteynırlarının etraflarına, bina 
önlerine, kaldırım kenarlarına, yeşil alanlara bırakılan iri atık konumunda olan mobilya (koltuk, 
kanepe ve benzeri) ile ev tadilatlarından oluşan inşaat molozu gibi atıkların alınıp taşınması ve 
bertaraf edilmesi işlemi müdürlüğümüz uhdesinde bir adet kamyonet ve üç adet personelimiz 
ile yapılmıştır. Bu hizmetimiz düzenli olarak günlük çalışma programımızda yer almıştır.
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 MESİRE ALANLARI, PARKLAR VE BENZERİ UMUMİ ALANLARIN 
TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI

 Yaz aylarında piknik yapmak isteyen vatandaşlarımız ve ilçemize gelen misafirlerimizin 
mesire alanlarımıza ilgisi ile birlikte evsel atık miktarı ve çevre kirliliği de artmaktadır. Yaz 
dönemine ait yaptığımız ek temizlik çalışma programı ile ilçemize gelen misafirlerimize temiz 
bir doğada keyifli vakit geçirebilecekleri mesire alanları sağladık. Vatandaşlarımızın dinlendiği 
ve çocuklarımızın oyun oynadığı park alanlarının temizliği de müdürlüğümüzce yapılmıştır.    
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 MİLLİ BAYRAM, DİNİ BAYRAM, RESMİ TÖREN VE ANMA GÜNLERİNDE 
TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZIN YÜRÜTÜLMESİ

 Her yıl ulusça büyük gururla kutlamış ve/veya anmış olduğumuz; 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı ve 24 Kasım Öğretmenler Gününde 
programların yapıldığı Ziya Altınoğlu Stadyumu, Cumhuriyet Meydanı ve diğer alanların 
temizlik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kurban bayramı öncesi ve sonrası kurban satış ve kesim 
alanlarının temizliği de yapılmıştır.
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 BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN DÜZENLEDİĞİ KÜLTÜR VE SANAT 
FAALİYETLERİNDEKİ SOSYAL ETKİNLİK ALANLARININ TEMİZLİĞİNİN 
SAĞLANMASI

 Başta Erguvan Kültür ve Sanat Festivali olmak üzere Belediye Başkanlığımızca 
yapılan tüm sosyal ve kültürel faaliyetler öncesi ve sonrası etkinlik alanlarının temizlikleri 
müdürlüğümüzce başarıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda festival etkinlik alanı, çevresi ve 
festival stant alanları düzenli olarak temizlenmiştir.
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 DESTEK EKİBİ TARAFINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

 Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurmuş olduğumuz Destek Ekibi, günlük 
çalışma programımız dışında muhtelif yer ve zamanlarda meydana gelen aksaklıkların acilen 
giderilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 2015 yılında da çalışmalarını sürdürmüştür. 
Ekip bulunduğu mahallede iri atıkların toplanmasından parkların temizliğine, yabani otların 
biçiminden yağmur oluklarının açılmasına kadar tepeden tırnağa temizlik çalışmalarını 
yapmıştır.  Destek Ekibi aynı zamanda ilçe merkezi giriş ve çıkışında çevreye atılmış atıklar ile 
rüzgârın rastgele savurmuş olduğu çöplerin mıntıka temizliğini de yapmıştır.
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 İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI

 Çatalca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın ibadetlerini 
daha temiz ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe müftülüğümüzün çalışmalarına 
destek olarak  ibadethanelerimizde başlattığımız temizlik çalışmaları, ibadethane içi (cam, halı, 
mobilya temizliği), avlu, şadırvan ve tuvalet temizliği olarak yapılmıştır. İlçemizde bulunan  53 
adet ibadethanenin temizliği periyodik aralıklarla yıl boyunca yapılmıştır.
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 ÇÖP KONTEYNIRLARININ, ÇÖP KONTEYNIR SAKLAMA KABİNLERİNİN VE 
ÇÖP SEPETLERİNİN TAMİR, BAKIM,  BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI, ÜZERLERİNE 
UYARICI SLOGAN YAZILMASI VE DEZENFEKTE EDİLMESİ.

 Çalışmalarımız arasında kullanım esnasında zarar görmüş ve yıpranmış olan çöp 
konteynırlarının, saklama kabinlerinin ve çöp sepetlerinin tamir, bakım ve onarım çalışmaları 
ile kaynak ve boyama işlemleri yer almıştır. Bakım işlemi sonrası üzerlerine çevre temizliği 
hususunda uyarıcı ve bilinçlendirici yazılar da yazılmıştır.
 Olumsuz hava koşullarından ve kullanım esnasında oluşan kirliliklerden arındırılmak 
amacıyla çöp sepetleri, çöp konteynırları ve saklama kabinleri düzenli aralıklarla yıkanarak 
dezenfeksiyonu yapılmıştır.  Ayrıca çöplerden kaynaklanan pis kokuları bertaraf etmek için 
de dış mekân koku yayma sistemi uygulanmıştır. Dış mekân koku yayma sistemi ile çöp 
konteynırlarının ve çevresinin kimyasal antibakteriyel ilaçla hijyenikliği sağlanmış ve kötü 
kokular da son bulmuştur.
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 KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ

 Kış aylarında yağan karın etkisiyle cadde ile sokaklarımızda yol ve kaldırımlarda 
yoğun kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlarımız araç kullanımı ve yürüme esnasında zorluk 
çekmektedirler. Kar yağışının ardından dış mekân personelimiz kar kürekleri yardımıyla kar ve 
buzları temizlemiş ve tuzlama çalışmaları yapılmıştır.
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 AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI

 İlçe merkez mahallelerimizle birlikte köy kimliğinden mahalle statüsüne geçen 
yerleşim noktalarımızda da ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmalarımıza ivme 
kazandırmak maksadıyla 2015 yılının  ikinci yarısında 2 adet daha lisanslı firma ile protokol 
imzalanmıştır. Nüfusun daha yoğun olduğu yaz aylarında 2. ve 3. bölgede haftada 3 kez, kış 
aylarında ise haftada 2 kez ambalaj atıklarının toplanması sağlanmıştır. 1. bölgede ise haftanın 
6 günü ambalaj atıkları toplanmış ve geri dönüşüme kazandırılmıştır. Yeni geri dönüşüm 
firmalarının protokol imzalaması ile birlikte her mahallemize kumbara ve kafes gibi biriktirme 
ekipmanları yerleştirilerek, sağlıklı bir toplama sistemi oluşturulmuştur. Okullarımıza, sağlık 
kuruluşlarımıza da iç mekan kutuları yerleştirilmiştir. Ayrıca konutların da sisteme katılımını 
sağlamak için '' kapı kapı bilgilendirme'' çalışması başlatılmış, poşet ve bilgilendirici broşürler 
dağıtılmıştır. Ayrıca lisanslı firmalar ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren işletmelerle de 
görüşmüş ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının da geri dönüşüme 
kazandırılması çalışmalarını yürütmüştür.

2015 Yılı Toplanan Ambalaj Atık  Miktarı : 1.738 Ton

2015 Yılı Ambalaj Atık Miktarları Grafiği  
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 ATIK CAMLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI

 İlçemizde cam atıkları 24.08.2011 tarih ve 28035sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü 
Yönetmeliği doğrultusunda ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla toplanmakta ve geri 
dönüşüm tesislerinde tekrar cam olarak işlenmektedir.
 İlçemizde cam atıkları toplamak amacı ile mahallelerimizde 84 adet cam konteynırı 
bulunmaktadır. Bu konteynırlar ilçemizin en yoğun caddelerine, hastanelere, sitelere, kamu 
kurum ve kuruluşlarının  bulunduğu noktalara yerleştirilmektedir.
 Bu çalışmalar neticesinde atıklar doğaya zarar vermeden ekonomiye kazandırılmakta ve 
hammadde tasarrufu sağlanmaktadır.

2015 Yılı Toplanan Atık Cam Miktarı : 442 Ton

2015 Yılı Atık Cam Miktarları Grafiği
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 ATIK BİTKİSEL YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI
 
 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince 
konutlardan, işyerlerinden, ve yemek hizmeti olan tesislerden çıkan bitkisel atık yağların 
mevzuata uygun olarak lisanslı firmalar tarafından toplanması sağlanmıştır. İlçe sınırları 
içerisindeki bitkisel atık yağ üreticileriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alarak 
yetkilendirilmiş firmaların sözleşme imzalamaları sağlanarak bitkisel atık yağların geri kazanımı 
sağlanmaktadır. Okullarımızda 2014 yılında başlatılan bitkisel atık yağ toplama kampanyası 
2015 yılında da devam etmiştir. 
 Ayrıca Müdürlüğümüzce yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla birlikte, 
öğrencilerimizden gelen talepler  üzerine bitkisel atık yağ geri kazanım tesisine teknik gezi 
düzenlenmiştir.
 Devam eden kampanyalarımız
Konutlara yönelik : 5 Litre  Atık Yağ Getir 1 Litre  Ayçiçek Yağı Götür Kampanyası
Okullara yönelik: Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması

2015 Yılı Toplanan Atık Yağ Miktarı : 21 Ton

2015 Yılı Aylara Göre Bitkisel Atık Yağ Miktarları Grafiği
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 ATIK AKÜMÜLATÖRLER VE PİLLERİN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI

 31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda kullanım ömrünü tamamlamış olan pillerin ayrı toplanması için resmi kurum/
kuruluş, iş yerleri ve okullara atık pil toplama kutu ve bidonları bırakılmıştır.
 Okullarımızda TAP Derneği ile birlikte atık pillerle ilgili bilinci arttırmak için bu  yıl 
da  yarışmalar düzenlenmiş ve ödüller dağıtılmıştır. Ayrıca TAP Derneği yetkililerince Nazım 
Özbay Kültür Merkezinde düzenlenen seminerle eğitimcilerimiz de atık pillerin çevreye olan 
etkileri konusunda bilgilendirilmiştir.

2015 Yılı Toplanan Atık Akümülatör ve Atık Pil Miktarı: 0,6 Ton (600 kg)
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 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ATIK LASTİKLERİN KAYNAĞINDA AYRI 
TOPLANMASI

 25.01.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince lastiklerin diğer atıklardan 
ayrı toplanarak yetkili firmalara verilmesi için ilçe genelinde tespit edilen  lastik satış ve tamiri 
yapan işyerlerine tebligatlar yapılmıştır. Bu uygulamayla atık lastiklerin  lisanslı firmalarca 
toplanması/geri dönüşüme kazandırılması sağlanmış ve çevreye gelişigüzel bırakılmasının, 
doğaya zarar verilmesinin önüne geçilmiştir.

2015 Yılı Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı: 100 Ton
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 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KAYNAĞINDA AYRI 
TOPLANMASI

 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
(AEEE) Yönetmeliği ile kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılamaz durumda 
olan elektrikli ve elektronik cihaz ve aletler konut ve işyerlerinden sağlıklı bir toplama sistemi 
ile toplanıp Belediyemize ait atık toplama noktasında biriktirilmiştir. Lisanslı geri dönüşüm 
firmalarınca düzenli aralıklarla toplanan elektronik atıklar geri dönüşüm tesislerinde yeniden 
değerlendirilmektedir.

2015 yılı Toplanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Miktarı: 0,5 Ton (500 kg)

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KAYNAĞINDA AYRI
TOPLANMASI

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
(AEEE) Yönetmeliği ile kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılamaz 
durumda olan elektrikli ve elektronik cihaz ve aletler konut ve işyerlerinden sağlıklı bir 
toplama sistemi ile toplanıp Belediyemize ait atık toplama noktasında biriktirilmiştir. Lisanslı 
geri dönüşüm firmalarınca düzenli aralıklarla toplanan elektronik atıklar geri dönüşüm 
tesislerinde yeniden değerlendirilmektedir.

2015 yılı Toplanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Miktarı: 500,00 kg.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLAN ATIKLAR 2010 YILI 2015 YILI
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması 1032 Ton 1738 Ton
Atık Camların Kaynağında Ayrı Toplanması 238 Ton 442 Ton
Atık Bitkisel Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması 6 Ton 21 Ton
Atık Akümülatörler Ve Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması 0,2 Ton 0,6 Ton
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kaynağında Ayrı
Toplanması --- 0,5 Ton

Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Kaynağında Ayrı 
Toplanması 72 Ton 100 Ton
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 OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLAN ATIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU EĞİTİM SEMİNERLERİNİN VERİLMESİ VE TEKNİK 
GEZİLERİN DÜZENLENMESİ

 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılında  ilçe okullarımızda, çevre ve geri dönüşüm konulu 
seminerler verildi. Lisanslı geri dönüşüm firma temsilcileri  ve belediye personellerince verilen 
eğitimlerde çevrenin korunması, geri dönüşebilen atıkların neler olduğu ve geri kazanımın 
ne denli önemli olduğu gibi konular öğrencilere aktarıldı.  Müdürlük faaliyetlerini ve geri 
dönüşümü anlatan kısa filmlerin ardından slayt sunumları ve soru-cevap şeklinde devam eden 
eğitimlere öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgisi oldukça yoğundu.

 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam 3513 öğrenci ambalaj atığından, cam atıklara, 
elektronik atıktan atık pillere, bitkisel atık yağlardan atık lastiklere kadar geri dönüşebilen atıklar 
ve Müdürlük çalışmaları konusunda bilgilendirildi. Eğitimin sonunda öğrencilere bilgilendirici 
broşürler dağıtıldı.
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 GÖNÜLLÜ ÇEVRE DOSTU VATANDAŞLARIMIZ

 Çatalca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak; halkımızda, özellikle gençlerimiz 
ve çocuklarımızda temizlik ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, ilçe sınırları 
içerisinde çevre kirliliğine mani olmak adına cadde, sokak, meydan, park vb. ortak kullanım 
alanlarında oluşan yanlış ve sorumsuz uygulamaları, belediye tarafından yürütülen temizlik 
ve geri dönüşüm uygulamalarındaki aksaklıkları belediye yetkililerine iletmek, çevre temizliği 
ve çevrenin güzelleştirilmesi konularında görüş ve önerilerini idareyle paylaşmak ve yeni 
uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamak ve yaşadığı dünyayı seven ve çevresine sahip 
çıkan, doğal kaynakların tüketimi konusunda çevresindekileri tasarruflu ve doğru kullanmaya 
yönlendiren Gönüllü Çevre Dostları kazandık.
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 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ

 2015 yılında çevre haftası 10-11 Haziran tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 10 
Haziran çarşamba günü Çatalca Yüzme Havuzu mevkiinde çocuklarımıza çevre ve geri dönüşüm 
konulu sokak tiyatro gösterisi yapıldı. Ambalaj atıklarının çöpe atılmayarak, geri dönüşümde ne 
şekilde değerlendirildiği konusunun vurgulandığı tiyatro gösterisine çocukların ilgisi oldukça 
fazlaydı. Alana şişme bir oyun parkuru kurularak şarkılar ve müzik eşliğinde çocukların eğlenceli 
vakit geçirmeleri sağlandı. Atık pil kampanyasında ve bitkisel atık yağ toplama kampanyasında 
başarı gösteren okullarımıza ödüllerinin verilmesinin ardından etkinliğimize katılan herkese 
yemek ikram edildi. Yemeğin ardından çevre gönüllüsü çocuklarımız ile günün anlam ve 
önemine yakışır şekilde alanda mıntıka temizliği yapılarak etkinliğin ilk günü sonlandırıldı.
  Etkinliğin 2. gününde Cumhuriyet Meydanımızda lisanslı firmalarımızla stant açarak 
ilçe halkımızın çevre bilinci ve müdürlük faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirilme sağlanmıştır. 
Yine Cumhuriyet Meydanımızda şişme oyun parkuru kurularak, çocuklarımızın ücretsiz olarak 
gün içerisinde eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlanmıştır. Stantlarımızı ziyaret eden 
vatandaşlarımıza bilgilendirici broşür ve güne özel hediyeler verilmiştir.
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 BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ
 
 Çevre temizliğinin önemi hususunda farkındalık yaratmak için kaynağında ayrı 
toplama çalışmalarımızdan, evsel atıkların toplanması çalışmalarımıza, ibadethanelerimizin 
temizliğinden yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza kadar birçok bilgilendirici mesajlara 
yıl içerisinde dönemsel olarak duyuru panolarımızda yer verilmiş ve el broşürleriyle de 
vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. Ayrıca bilgilendirme ve iletişim tabelaları cadde ve sokaklara 
yerleştirilmiştir.
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 PERSONELLERİMİZE HİZMETLERİMİZ
   
 Temizlik İşleri Müdürlüğü personel eğitimleri kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği 
eğitimi, çalışma esaslarını içeren uygulama ve uygulamasız bilgilendirme seminerleri 
gerçekleştirilmiştir. Kültür merkezi konferans salonunda verilen seminerlere görevini 
aksatmayacak şekilde tüm Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli katılım sağladı. İş Güvenliği 
Uzmanı tarafından verilen seminerlerde, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma mevzuatı ile 
ilgili bilgilerin tanımlanması, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek 
hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, iş yeri temizliği ve düzeni ile temel güvenlik kuralları 
aktarıldı. Bu eğitim seminerlerimize, zaman zaman sayın Belediye Başkanımız da katılarak 
Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili tespit ve talimatlarını iletmiştir.      
 Ayrıca personellerimizin çalışma performanslarını artırmak amacıyla her ay belirlenen 
bir ve ya daha fazla personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve o güne 
özel hediye verilmiştir. 
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 Tahakkuk İşlemleri;
 Katı Atık Sözleşmelerinin Yapılması; 2015 Yılında müdürlüğümüzce yapılmış olan  149 
adet katı atık sözleşmesi ile firmalara 960.996,00 TL tahakkuk edilmiştir.
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ALTYAPI  FAALİYETLERİ

● Alt yapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine 
sağlanarak ihtiyaç duyulan alt yapının yaptırılmasının takibi yapıldı.
● Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca yapılması gereken hizmetlerin takibi yapıldı.
● 1997-3 sayılı alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının verilmesi ve takibi yapıldı.
● Belediye sınırları dahilindeki yollarda gerçekleştirilen her türlü alt yapı tesisinin yapım, bakım 
ve onarım çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşların kazı ruhsatı alınıp alınmadığı denetlendi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 
tarafından alınan kararlar ve yönergeler doğrultusunda kazıların teknik şartnameye uygun açılıp 
açılmadığını ve kazı esnasında emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığını, yolun kazı sonrası 
eski haline getirilip getirilmediğini tetkik ve tespit ederek, alt yapı çalışmalarında kazı ruhsatı 
olmayan veya yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun çalışma yapmayan ilgililer hakkında 
gerekli iş ve işlemleri yapıldı.
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FİNİŞER ASFALT MAKİNESİ İLE ASFALT SERİMİ YAPILAN YOLLAR

Kaleiçi Mahallesi Mehmetçik Meydanı 4500 m² asfalt serimi yapılmıştır.

İhsaniye Mahallesi Rıza Çıkmazı Sokak 40
İhsaniye Mahallesi Pınar Sokak 115
İhsaniye Mahallesi Bahadır Sokak 203
İhsaniye Mahallesi Paradise Sokak 192
İhsaniye Mahallesi Sohbet Çıkmazı Sokak 110
İhsaniye Mahallesi Rafet Çıkmazı Sokak 105
İhsaniye Mahallesi Hasgül Çıkmazı Sokak 105
İhsaniye Mahallesi Sağlık Ocağı Etrafı 93
İhsaniye Mahallesi Yıldız Sokak 50
İhsaniye Mahallesi Hastürk Çıkmazı Sokak 115
Toplam 15202

ROBOT ASFALT İLE ASFALT YAMA YAPILAN                                              
CADDE VE SOKAK YOLLARI

İhsaniye Cadde ve Sokak Adı
Kaleiçi Mahallesi Sanayi İçi Yollar
Kaleiçi Mahallesi Ulu cami Etrafı
Kaleiçi Mahallesi Güreş Alanı Giriş Yolları
Kaleiçi Mahallesi 75.Yıl İlkokulu Etrafı
Kaleiçi Mahallesi Doktorçeşme Caddesi
Kaleiçi Mahallesi Kuğu Sokak
Kaleiçi Mahallesi Karadeniz Caddesi
Kaleiçi Mahallesi Erkin Balaban Sokak
Kaleiçi Mahallesi Orçun Sokak
Kaleiçi Mahallesi Oluşum Sokak
Kaleiçi Mahallesi Şehit Mümin Demiralp Sokak
Kaleiçi Mahallesi Önem Sokak
Kaleiçi Mahallesi Kumru Sokak
Kaleiçi Mahallesi Temel Ünsal Sokak
Kaleiçi Mahallesi Hasan Uzun Sokak
Kaleiçi Mahallesi Adem Efendi Sokak
Kaleiçi Mahallesi Onat Kutlar Sokak yolu girişi
Kaleiçi Mahallesi Kıbrıs Şehidi Abdulkadir Tanguç Sokak
Ferhatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi (Hastane Etrafı )
Ferhatpaşa Mahallesi Vezir ferhatpaşa Caddesi (tranşeler)
Ferhatpaşa Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Alanı
Ferhatpaşa Mahallesi Tahtaköprü Sokak
Ferhatpaşa Mahallesi TaşKöprü Sokak
Ferhatpaşa Mahallesi Çayır Sokak
Ferhatpaşa Mahallesi Ege Sokak
Oklalı Mahallesi Yolaltı Sokak
Oklalı Mahallesi Ana Cadde (Tranşeler)
Çakıl Mahallesi Mahalle Çeşmeleri etrafı
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Yol Bakım Onarım Hizmetleri: 

● İlçemiz içerisinde bulunan yolların parke taşı yapılması ve kanalların onarılması gibi 
çalışmalar yapıldı.
● Yağışlı havalarda, sel baskınlarına karşı ekiplerimiz 24 saat görevde kaldılar.
● Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan cadde, sokak, meydan bakımı ve onarımı yapıldı.
● Kış aylarında olumsuz hava koşullarıyla mücadele edildi.
● Belediye binaları ve tesislerinin bakım ve onarım işleri yapıldı.
● Milli Eğitime bağlı anaokulu, ilköğretim okulu ve liselerin ihtiyaç duyduğu park, bahçe, yeşil 
alan ve oyun alanlarının tanzimi, onarımı ve bakımının yapılması sağlandı.
● Belediye sınırları dahilinde olup, devlet okullarına ait binaların görev ve yetki verilmesi 
halinde bakım, onarım ve inşaat işleri kanuni sınırlar içinde yapıldı ve / veya yaptırıldı.
● Belediye sınırları içerisinde yeni yol açılması, genişletilmesi, kaldırımsız ve bakımsız bulunan 
yolların kaldırım ve parke taşı döşenmesi çalışmaları yapıldı.
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ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYETLERİ

 İlçemiz genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmaları (sulama, 
budama, gübreleme, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele ) yapıldı.
 Yaz ayları boyunca ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda periyodik sulama 
yapıldı.

 İlçe geneli cadde ve sokaklarda sırt pompası ve ilaçlama makinası ile yabani otlara 
karşı ilaçlama yapıldı. 

 Vejetasyon dönemi boyunca ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda 
periyodik olarak çim biçildi.
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 İlçe geneli parklarda, yeşil alanlarda ve yeni dikim yapılan ağaçlarda gübreleme 
çalışması yapıldı.

 İlçe genelindeki park, bahçeler, yeşil alanlar, cadde, sokak, kamusal alanlarda 
ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ağaç, ağaççık ve çalı grubu bitkilerde 
budama işleri; kış budaması, şekil budaması, çit budaması, kuru dal ve ağaçların kesilmesi 
şeklinde yapıldı.

 İlçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikimi 
yapıldı.İlçe genelinde ve mahallelerimizde 1.387 adet ağaç, 2.722 adet çalı, ilkbahar sezonunda 
69.060 adet mevsimlik çiçek (kadife, begonya, petunya ), kış sezonunda 53.580 adet mevsimlik 
çiçek (çuha, menekşe, bellis ) olmak üzere, toplam 122.640 adet mevsimlik çiçek dikildi.



173FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

 İlçe genelinde kent mobilyaları onarımı tamiratı yenileme işleri yapıldı. İlçe 
genelindeki park bahçe ve yeşil alanlardaki bank, çiçeklik, çöp kovası ve oturma gruplarının 
tamiratları ve boya bakım işleri rutin olarak yapılarak 306 adet bank, 59 adet çöp kovası, 20 adet 
çatılı piknik masası, 14 adet piknik masası ve 20 adet çiçeklik gerekli olan alanlara konuldu. 
Ahşap kamelyalar yapıldı.

 İlçe genelindeki çocuk oyun alanlarının temizliği ve çocuk oyun gruplarının ve 
fitnes alanlarının bakım -onarım işleri yapıldı.

 İlçe geneli Atatürk büstlerinde genel bakım ve boyama çalışmaları yapıldı.
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 Park, bahçe ve yeşil alanların onarımı yapıldı. Yeni yeşil alanlar oluşturuldu: İlçe 
genelinde ve mahallelerimizde 2.750 m² çim serildi.

 Güreş Alanı Düzenlemesi: Kaleiçi Mahallesindeki Ulu Cami Caddesi yanındaki alan 
temizlenerek periyodik biçme, sulama ve gübreleme çalışmaları yapıldı.

Çakıl Kavşak Çevre Düzenleme Çalışması: Ferhatpaşa Mahallesi Büyük Cadde üzerinde 
bulunan kavşaklarda çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışması yapıldı. Bu çalışma 
kapsamında; toprak dolgu ve tesviye, çim serimi, ağaç ve mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Yaz 
ayları boyunca alanda periyodik bakım çalışmaları yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kavşak Çevre Düzenleme Çalışması: Ferhatpaşa Mahallesi Şair 
Necmettin Halil Onan Bulvarı üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kavşağında çevre 
düzenleme ve bitkilendirme çalışması yapıldı. Bu çalışma kapsamında; toprak dolgu ve tesviye, 
çim serimi, ağaç ve mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Dolomit taşlarla peyzaj düzenleme yapıldı.
Yaz ayları boyunca alanda periyodik bakım çalışmaları yapıldı.
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İzzettin Kavşak Çevre Düzenleme Çalışması: Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil 
Onan Bulvarı üzerinde bulunan İzzettin kavşağında çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışması 
yapıldı. Bu çalışma kapsamında; toprak dolgu ve tesviye, çim serimi, ağaç, çalı ve mevsimlik 
çiçek dikimi yapıldı. Traverslerle ve dolomit taşlarla peyzaj düzenleme yapıldı. Yaz ayları 
boyunca alanda periyodik bakım çalışmaları yapıldı.

Yol Ağaçlandırma Çalışmaları: Ayaz Sokak, Deruni Sokak, Görgülü Sokak ve Büyük 
Cadde yol kenarlarında ağaç dikimi yapıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında erguvan, at 
kestanesi, ıhlamur, akçaağaç dikimi yapıldı.

Atatürk Parkı Revizyon ve Çevre Düzenleme Çalışması: Atatürk  parkında yapılan revizyon 
çalışmaları kapsamında; park çevresine perde duvar yapıldı. Duvara dekoratif sıva yapıldı 
ve kısım kısım dekoratif taş kaplama yapıldı. Duvar üzerine harpuşta konularak duvar üzeri 
aydınlatma yapıldı. Alan içerisinde genel bakım,  onarım ve boyama çalışmaları yapıldı. Çocuk 
oyun grubu yenilendi. Salıncaklar için yeni bir oyun alanı oluşturuldu. Bu alana 2 adet yeni 
salıncak kuruldu. Alan çevresine ahşap oturma alanı oluşturuldu. Yaz ayları boyunca alanda 
periyodik bakım çalışmaları yapıldı.
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Emine Sabancı Parkı Revizyon ve Çevre Düzenleme Çalışması: Emine Sabancı  parkında 
yapılan revizyon çalışmaları kapsamında; park girişine parke taş döşendi. Park çevresi ve 
içerisindeki duvarların üzerine harpuşta yapıldı. Yapılan harpuştalara boya yapıldı. Alan 
içerisinde genel bakım,  onarım ve boyama çalışmaları yapıldı. Çocuk oyun grubu yenilendi. 
Alana süs eriği, mazı, erguvan, top akasya , at kestanesi ve sedir dikimi yapıldı. Alanda 
bulunan atıl durumdaki futbol sahasının zemini yenilenerek 2 adet basketbol potası konuldu. 
Alan basketbol sahası olarak yeniden düzenlendi. Yaz ayları boyunca alanda periyodik bakım 
çalışmaları yapıldı.

Eşekçi Deresi Çevre Düzenleme Çalışması: Eşekçi deresi çevre düzenleme çalışması 
kapsamında alanda kazı dolgu ve kademeleme çalışmaları yapıldı. Alandaki kademeler şev 
taşlarıyla oluşturuldu. Dere çevresine bordür yapıldı. Bu alana asfalt serilerek yürüyüş ve 
bisiklet parkuru oluşturuldu. Alana leylandi, atlas sediri, himalaya sediri, erguvan, süs eriği, 
ıhlamur, sığla, akçaağaç, çınar olmak üzere 127 adet ağaç dikildi. Alandaki çevre düzenleme 
çalışmaları devam etmektedir.

Kuzgun Dere Çevre Düzenleme Çalışması: Kuzgun Dere çevre düzenleme çalışması 
kapsamında alanda kazı dolgu ve şevlendirme yapıldı. Dere çevresine taş duvar örüldü. Bu 
alana asfalt serilerek yürüyüş ve bisiklet parkuru oluşturuldu. Alana atlas sediri, himalaya sediri, 
erguvan, ıhlamur, akçaağaç, hatmi, süs eriği ve süs elması olmak üzere 143 adet ağaç dikildi. 
Alanın bir kısmında aydınlatma yapıldı. Fitnes alanı oluşturuldu. Alandaki çevre düzenleme 
çalışmaları devam etmektedir.
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Belediye Bahçesi Çevre Düzenleme Çalışması: Belediye girişi yeniden düzenlendi. Bu 
çalışma kapsamında; hafriyat alındı. Alan çevresinde duvarlar oluşturuldu. Duvarlar traverten 
ile kaplandı. Zemine mineral yüzeyli parke taş döşeme yapıldı. Zemin aydınlatması ile alanda 
algı oluşturuldu. Yeşil alanlarda bitkilendirme yapıldı. Alana dekoratif bank ve çiçeklikler 
konuldu.

Ege Caddesi Çocuk Oyun Alanı Çevre Düzenleme Çalışması: 420 m² alanda yeni bir yaşam 
alanı oluşturuldu. Alanda toprak tesviye kazı dolgu çalışmaları yapıldı. Alanda 2 kademe 
oluşturuldu. Kademeler ve park çevresine taş duvar örüldü. Duvar üzerine harpuşta yapıldı. Alt 
kademeye oturma alanları ve basketbol sahası yapıldı. Üst kademeye ise çocuk oyun grubu ve 
fitnes grubu kuruldu. Alanda bitkilendirme ve çim serimi yapıldı. Yaz ayları boyunca alanda 
periyodik bakım çalışmaları yapıldı.
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 AKALAN MAHALLESİ

● Mahalle bordürlerinin boyanması işi yapıldı.
● Mezarlık taş duvarı yapıldı.
● Yöresel ürün satış alanı yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka 5 adet erguvan dikildi. 2 adet çöp kovası konuldu. 
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Düğün alanında parke taş çalışması yapılarak alanın zemini iyileştirildi. Büfe yapıldı. Taş 
duvar yapılarak basketbol sahası ile düğün alanı arasındaki alan ayrıldı. Alana ağaç dikimi 
yapıldı. 20 adet çatılı piknik masası ve 6 adet piknik masası konularak 1 adet kamelya ve sahne 
alanı yapıldı. Ön tarafa 8 adet ahşap saksı konularak mazı dikimi yapıldı.
● Cami bahçesindeki saksılara çiçek dikildi.
● Muhtelif yerlere 7 adet bank konuldu.
● Akalan İhsaniye yolu üzerinde bulunan çeşmede çevre düzenleme, bakım onarım ve parke 
taş çalışması yapıldı. 
● Mahalle meydanında bulunan çeşmenin kaplama ve döşemeleri yenilenerek çeşme üstüne 
sundurma yapıldı.
● Atatürk büstü çevresinde temizlik ve boya çalışması yapıldı. Mevsimlik çiçek dikildi.



ÇATALCA BELEDİYESİ180

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

 ATATÜRK – FATİH MAHALLELERİ

● Aile çay bahçesi parkı içerisine Atatürk Büstü yapıldı. 
● Ayazma Mevkiine stabilize malzeme serildi.
● Binkılıç öğrenci yurdu bahçesinde düzenleme çalışmaları yapıldı.
● Mahalle içersindeki kadastral yollara stabilize malzeme serildi.
● Sultan Mehmet Caddesine asfalt kırığı malzemesi serildi.
● Metruk bina temizliği yapıldı.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parklara 4 adet çöp kovası 
konuldu. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut 
bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. İtfaiye yanı parktaki basketbol sahasının tel çitleri 
onarıldı ve  potaların çemberi değiştirildi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Belediye hizmet binası bahçesinde ve mahalle meydanında çim biçimi ve genel temizlik 
yapıldı.
● Lise ve cami bahçesinde çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Çilingoz sahilde yabani ot temizliği ve WC’lerde bakım onarım yapıldı.
● Muhtelif yerlere 2 adet bank konuldu.
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 AYDINLAR MAHALLESİ

● Mahallenin yüksek yerine 15m'lik bayrak direği ve mezarlıktaki şehit anıtına bayrak direği 
dikildi.
● Kayınpınar sokak yoluna asfalt kırığı serildi.
● Kadastral yola stabilize malzeme serildi.
● Okul lojmanına laminat parke döşendi.
● Atatürk Caddesi üzerindeki dereye kapalı kesit prefabrik köprü yaptırıldı.(DSİ tarafından 
yapıldı.) Dere kanalı açıldı ve dere üzeri yol parke taş çalışması yapıldı.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarım 
yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Mahalle parkına erguvan ve ıhlamur ağaçları dikimi yapıldı. 
● Muhtarlık, okul ve sağlık ocağı bahçelerinde yabani otlar biçildi.
● Okulun bahçe duvarları boyandı.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.



ÇATALCA BELEDİYESİ182

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

 BAHŞAYIŞ MAHALLESİ

● Cami etrafı düzenleme çalışması yapılarak tel çit yapıldı.
● Atatürk büstü etrafı korumalık, kaide cilalaması yapılarak bayrak direkleri dikildi.Atatürk 
büstü yenilendi.
● Sütlüpınar Caddesine büz konuldu.
● Cami önüne korsit dikildi ve cami minaresi boyandı.
● Mahalle geneli bordür boyama işi yapıldı.
● Tehlike arz eden su deposu yıkıldı.
● Mahalle giriş tabelaları dikildi.
● Belediye Binası (Kahve, Muhtarlık) iç-dış boya işleri yapıldı.
● Aksaray Caddesi ve Çanakkale caddesine kaldırım yapıldı.
● Bahşayiş yolu üzerindeki çeşme boyandı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol  
sahasının tel çitleri onarıldı. Park etrafındaki çitler yenilendi. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarım yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka meyve ağaçları dikildi. Parka bank konuldu. Ağaçlar budanıp kireçlendi. 
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
● Mahalle Meydanında TEMA Vakfı işbirliği ile yeşil alan düzenleme çalışması yapıldı. Alana 
10 adet at kestanesi, 40 adet erguvan, ateş dikeni, yeşil taflan, yeşil ardıç, mavi ardıç, lavanta, 
berberis ve kotanaster dikildi.
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 BAŞAKKÖY MAHALLESİ

● Sultan Süleyman Caddesi üzerine yalaklı çeşme yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka çöp kovaları konuldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Okul bahçesinde ve cami bahçesinde rutin yabani ot temizliği ve genel temizlik yapıldı.
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
● Mahalle meydanında periyodik temizlik ve biçme çalışmaları yapıldı.
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 BELGRAT MAHALLESİ

● Cami önüne tente yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası yapıldı.
● Mızrak Sokak yoluna asfalt kırığı serildi.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● 6 kamyon asfalt kırığı gönderilerek gerekli yollarda iyileştirme çalışması yapıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri, futbol sahasının tel çitleri ve park etrafındaki çitler onarıldı. Oyun grupları 
ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve 
onarımı yapıldı. Parka çöp kovaları konuldu. Park içerisindeki çam ağaçları budandı.
● Okul bahçesinde çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
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 CELEPKÖY MAHALLESİ

● Atatürk büstü yapıldı.
● Mahalle-tarla yollarında greyderle reglaj çalışmaları yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası yapıldı.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki halı sahasının 
tel çitleri onarıldı. Oyun gruplarının boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya 
bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
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 ÇAKIL MAHALLESİ

● Aza Hasan Sokak parke taş yol çalışması yapıldı.
● İlköğretim Okulu bordürleri boyandı.
● Köprü korkulukları boyandı.
● Emanet Çıkmazı Sokak -Gülistan Sokak Üzeyir Coşkun Sokak stabilize malzeme serilerek 
Greyder çalışması yapıldı.
● Eker Sokağı Asfalt kırığı malzemesi serildi.
● Cami yanı, Eylül Sokak, Sedef Sokak ,Çatalca Yolu Caddesinde parke taş onarımı yapıldı.
● Şehit Anıtına bayrak direği dikildi.
● Mahallede gerekli olan yerlere set konuldu.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Egenur Sokak yoluna stabilize malzeme serildi.
● Çavuş Sokak, Erdal Sokak, Erik Sokak, Üzeyir Coşkun Sokak yollarına ve Celal İlaldı 
Caddesi çeşme etrafına  asfalt serildi.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol sahasının 
tel çitleri ve parkların etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere 23 adet bank konuldu.
● Okul bahçesinde genel temizlik ve çim biçimi yapıldı.
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 ÇANAKÇA MAHALLESİ

● Ferhat Hoca Çıkmazı Sokak ve Çınar Sokakta Yağmursuyu ızgaraları yapıldı.
● Düğün alanı boyama işi yapıldı
● Stad Caddesi Çeşme önü parke taş düzenlemesi yapıldı.
● Stad Caddesi çeşme etrafı asfalt yama yapıldı.
● Güvercin Çıkmazı Sokak yoluna asfalt kırığı serildi.
● Karacaköy Caddesi üzeri tehlike arz eden tel çit geri çekildi.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Stad Caddesi yolu üzerindeki çeşmeye bakım onarım yapıldı.
● Piren Sokak yoluna stabilize malzeme serildi.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol sahasının 
tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin 
boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Sağlık ocağı yanında bulunan parktaki eski oyun grupları sökülerek yeni oyun grubu kuruldu.
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.



189FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

 ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ

● Mahalle içinde Sultan Süleyman Caddesi boyunca kaldırım çalışmaları yapıldı.
● Durak yeri hazırlandı.(İETT durak koydu.) duraklar boyandı.
● Futbol Sahası yanı greyder çalışması yapıldı.
● Boğaz Sokak yolu stabilize malzeme serildi.
● Mahalle geneli kaldırım çalışması yapıldı.
● Mezbahaya ızgara yapıldı.
● Okul duvarları ve sosyal tesis alanı duvarları boya yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Güldalı Sokak ve Boğaz Sokağa asfalt serildi.
● Muhtelif cadde ve sokak yollarına asfalt yama işleri yapıldı.
● Parklarda boya, rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Sosyal tesisteki basketbol 
sahasının tel çitleri onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve 
onarımı yapıldı. Mevcut bankların ve kent mobilyalarının boya bakım ve onarımı yapıldı. 
● Mahalle parkına çöp kovaları konuldu.
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
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 DAĞYENİCE MAHALLESİ

● Atatürk büstü yapıldı.
● Karacaköy Caddesi kaldırım çalışması yapıldı.
● Karacaköy caddesi yağmursuyu kanalı çalışması yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Düğün alanı yanı parkta rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun gruplarının 
boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
● Okul bahçesindeki oyun grubunun ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı 
yapıldı.
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 ELBASAN MAHALLESİ

● Durak boyama işleri yapıldı.
● Cami minaresi boyandı
● Sokak yolunda su oluğu tamiri yapıldı.
● Mahalle köprü korkulukları boyandı.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokakta asfalt yama yapıldı.
● Kadıköy Caddesi üzeri çıkmaz sokakta parketaş çalışması yapıldı.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol sahasının 
tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin 
boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Mahalle genelinde budama yapıldı.
● Meradaki çeşmenin bakımı yapıldı.
● Futbol sahasında çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Muhtelif yerlere banklar konuldu.
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 FERHATPAŞA MAHALLESİ

● Mahalle genelindeki yağmur suyu ızgaralarının düzenli aralıklarla temizlik bakım ve onarım 
işleri yapıldı.
● Resmi Bayramlarda ve Erguvan Festivalinde; Atatürk Caddesi, Ferhatpaşa Caddesi, Tevfik 
Erdönmez Caddesi, Seyfidemirsoy Caddesi, Mescit Sokak ve Cumhuriyet Meydanına bayrak 
asılarak,  cadde ve sokaklar süslendi.
● Belediyemiz tarafından yapılan festival, tören, eğlence ve toplantılarda ses sistemi kuruldu.
● Mahalle genelindeki duraklarda düzenli olarak bakım, onarım ve boyama işleri yapıldı. 
● Kış aylarında karla mücadele çalışmaları yapılmıştır. Kar nedeniyle kapanan yollar greyder 
ve loder ile açıldı. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları düzenli olarak yapılmış ve mahalle 
aralarındaki sokaklarda kar nedeniyle kapanan yürüyüş yolları ve kaldırımlar Müdürlüğümüz 
ekiplerince kürenerek temizlendi.
● Tahtaköprü Sokakta ihtiyaç olan yerler hazırlanarak asfalt serildi.
● Vezir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde ihtiyaç olan yerler asfalt için hazırlanarak asfalt serilmesi 
işi yapıldı.
● Ferhatpaşa Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metruk bina yıkılarak 
hafriyatla kaldırılmıştır.
● Acar Sokaktaki parke taşlar sökülerek yenilerinin döşenmesi işi yapıldı.
● Adliye önünde kaldırım çalışması yapıldı.
● Akasya Sokağa parke taş döşendi
● Alipaşa camii ve civarında parke taş tamiri işleri yapıldı.
● Anadolu Lisesi halı saha çevresinin temizliği yapıldı.
● Atatürk Caddesi Hamamönü parke taş onarımı ve bordürlerinin boyanması işi yapıldı.
● Atatürk Caddesindeki bordürlerin tamiri ve boya işleri yapıldı.
● Hastane önündeki bordürlerin boyanması işleri yapıldı.
● Cumhuriyet Meydanında baca çalışması yapıldı.
● Atatürk parkına engelli rampası yapıldı.
● Bahtiyar Sokakta parke taş tamiri yapıldı.
● Belediye İş Hanı ( Çağlayan Ege İşhanı ) montalanması ve dükkanların boyanması işi yapıldı 
ve gençliğe hitabe yenilendi.
● Beyler Sokakta parke taş tamiri yapıldı.
● Cihangir Sokakta kaldırım ve parke çalışması yapıldı.
● Cumhuriyet Meydanında çökük olan parke taşların tamiri yapılarak yağmur suyu kanalları 
yapıldı.
● Çatalca Stadyumuna idari toplantı odası yapıldı.
● Çatalca yolu caddesi üzerindeki kaldırım kenarları temizlenerek bordür boyanması işleri 
yapıldı.
● Çetince Sokakta parke taş onarımı yapıldı.
● Dörtyol’daki kötü görüntünün giderilmesi için boyanması işi yapıldı.
● Ege Sokak üzerinde ihtiyaç olan yerlere asfalt kırığı serildi ve set konuldu.
● Ekrem Alabaş Sokağa asfalt kırığı serilmesi işi yapıldı.
● Emniyet binasının arkasında kaldırım çalışması yapıldı.
● Erçetin Sokaktaki molozların kaldırılması kaldırım döşenmesi ve parke taş döşenmesi işleri 
yapıldı.
● Erenler Sokakta ihtiyaç olan yere büz ve ızgara döşenerek yağmur suyu hattı yapılmış olup, 
sokaktaki taşların onarım işleri yapıldı.
● Erkin Balaban Sokak Hastane yanında kaldırım ve parke taş döşenmesi işleri yapıldı.
● Celal Yücel Sokaktaki logarların temizliği yapıldı.



193FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

● Taşköprü yolundaki bozulan geçişi sağlayan köprüye büz konuldu.
● Bülbül Sokakta parke taş tamiri işleri yapıldı.
● Ferhatpaşa İlkokulu bahçesinde asfalt atılacak yerin hazırlanması ve asfalt dökülmesi işleri 
yapıldı.
● Çayır sokakta asfalt yama işleri yapıldı.
● İhsaniye Sokakta parke taş döşenmesi işi yapıldı.
● Ferhatpaşa mezarlığı girişindeki köprünün bakımı yapıldı.
● Göçmenler Sokakta kaldırım çalışması ve parke taş tamiri işleri yapıldı.
● Gülbahçe Sokakta asfalt yeri hazırlandı.
● Hacı Ahmet Çeşme önü parke taş tamiri işleri yapıldı.
● Hafriyat deposunun boşaltılması işleri yapıldı.
● Hastane arkası Kuzgundere yollarında greyder ile çalışma yapıldı.
● Atatürk Caddesi hastane önündeki kaldırımların onarım işleri yapıldı.
● Havuz yolu greyder ile düzeltilerek asfalt kırığı malzemesi serildi.
● Hazine Sokağına asfalt kırığı malzemesi serilmesi işi yapıldı
● İcadiye Sokakta parke taş tamiri işi yapıldı.
● Kadir Duymaz Sokakta parke taş onarımı işi yapıldı. Ayrıca yağmur oluğu taşı döşenmesi işi 
yapıldı.
● Kapalı pazar yerindeki mazgalların temizliği yapıldı. Ayrıca söz konusu yerdeki taşların 
onarımı yapıldı.
● Ziya Köktürk sokakta parke onarım işleri yapıldı.
● Manisa Bayırına malzeme serildi.
● Manisa sığır yoluna parke taşı onarım işleri yapıldı.
● Manisa Sokak’ta parke taş onarım işleri yapıldı.
● Mescit Sokak’ta kaldırım onarım işleri yapıldı.
● Naci Çam Sokağa hız kesici konuldu.
● Nevzat Tekin Caddesi’ndeki korsitlerin yenileme işleri yapıldı.
● Nevzat Tekin Caddesi’nde parke taş onarım işleri yapıldı.
● Nur Alem Sokak’taki parke taşların onarım işleri yapıldı.
● Bozbey Sokak ve Şerafettin Arda Sokakta parke taş onarımı, yağmur suyu oluğu işleri yapıldı.
● Panayır yolunda greyder ile reglaj çalışması yapıldı.
● Sakarya Caddesinde parke taş onarım işleri yapıldı.
● Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı (Mehmet Akif İlkokulu önü) kaldırım çalışması ve bulvar 
önündeki korkulukların boyanması işleri yapıldı.
● Şerafettin Arda Sokaktaki bozuk olan yerlere asfalt kırığı malzemesi serilerek iyileştirme 
işleri yapıldı.
● Tahtaköprü Sokak ve Şeyhül İslam Sokaktaki parke taşı onarım işleri yapıldı.
● Tahtaköprü Sokaktaki kaldırımların bakımları yapıldı.
● İstanbul Caddesi Tanrıverdi yolu greyder ile düzeltildi.
● Tevfik Erdönmez Caddesindeki korsitlerin bakım onarım ve yenileme çalışması yapıldı.
● Toplu Konutların bulunduğu bölgedeki parke taşların onarım işleri yapıldı.
● Ulus Caddesindeki logar kapağının etrafının onarım işleri yapıldı.
● Vezir Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tretuvar çalışması yapıldı.
● Vezir Ferhatpaşa Caddesi öğretmenler evi önündeki yağmur suyu mazgallarının temizliği 
yapıldı.
● 23 Nisan Festivali ve Erguvan Festivali’ nde yemek çadırları hazırlandı.
● Yeni devlet hastanesinin önüne malzemesi serildi.
● Yusuf Hoca Sokakta kaldırım çalışması yapıldı.
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● Yusuf Hoca Sokaktaki imar yolları açıldı.
● Yusuf Hoca Sokaktaki parke taşı çalışması yapıldı.
● Yusuf Hoca Sokaktaki yağmur suyu ızgaraları yapıldı.
● Atatürk caddesinde ihtiyaç olan yerlere asfaltlama çalışması yapıldı.
● Avcı Sultan Mehmet Sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Darı sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Ege Caddesinde asfalt yama çalışması yapıldı.
● Ekrem Başak Sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Erkin Balaban Sokakta asfalt yama çalışması yapıldı.
● Hazine Sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Gül Bahçe Sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Hastane arkası Kuzgun Dere asfaltlama çalışması yapıldı.
● Havuz yolu asfaltlama çalışması yapıldı.
● Hayri Kuyaş Soktakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Kültür Binası arkasına asfaltlama çalışması yapıldı.
● Seferağa Sokakta asfalt yama işleri yapıldı.
● Tahtaköprü sokakta ihtiyaç olan yerlere asfalt yaması yapıldı.
● Vezir Ferhatpaşa Caddesi asfaltlama çalışması yapıldı.
● Bahçıvan Sokak yoluna stabilize malzeme serildi.
● Balkan Anıtı etrafındaki mermerlerin bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
● Eşekçi Deresi ve Kuzgun Dere rekreasyon alanlarında asfalt serim işi yapıldı. 
● İhsaniye Sokakta parke taş onarımı yapıldı.
● Atatürk Caddesi Hastane önü asfalt yama işi yapıldı.
● Yağmur Sokakta parke taş çalışması yapıldı.
● Kapalı pazaryerinde yağmur suyu altyapı çalışması yapılarak asfalt kaplama işleri yapıldı.
● Süleyman Bingöl Caddesine asfalt serildi.
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 GÖKÇEALİ MAHALLESİ

● Cevizlik Sokak, Başöğretmen caddesi, Pekmezci Sokak ve Karasu Caddesine stabilize 
malzeme serildi.
● Asma Sokak yoluna asfalt kırığı serildi.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Sevgi Altan Şanda İlkokuluna bocce sahası yapıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Park etrafındaki panel 
çitler onarıldı. Oyun grupları boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve 
onarımı yapıldı. Ağaçlar kireçlendi. Kum havuzu çapalanıp temizlendi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Cami bahçesinde çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Baraj çevresine 30 adet çınar dikildi.
● Muhtelif yerlere 7 adet bank konuldu.
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 GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ

● Atatürk büstü yeri değiştirildi.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve 
onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. Parka çöp kovaları konuldu. 
Parka erguvan ve ıhlamur ağaçları dikimi yapıldı. Mevcut ağaçlar budandı devrilenler düzeltildi 
ve kireçlendi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Okul bahçesindeki basketbol potalarının çemberleri değiştirildi.
● Mahallede bulunan çalılık alanlar temizlendi.
● Ana arter üzerindeki ağaçların çevresine koruyucu çitler yapıldı. Mevcut çitler düzeltildi.
● Muhtelif yerlere 13 adet bank konuldu.
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 HALLAÇLI MAHALLESİ

● Aydın Sokak, Karatren Caddesi, Sezer Sokak  ve kurban kesim alanına stabilize malzeme 
serildi.
● Kurban kesim alanı yapıldı.
● Meydana 15 metrelik bayrak direği konuldu.
● Durak montajı yapıldı diğer duraklar boyandı.
● Gerekli yerlere set konuldu.
● Cami altına tente konuldu.
● Başkumandan caddesinde kaldırım çalışması yapıldı.
● Mahalle geneli bordür boyama işleri yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Cami bahçesine 3 adet top mazı, 20 adet taflan, 20 adet pitos dikildi.
● Ana cadde üzerindeki kaldırımda ağaçlandırma çalışması yapıldı. 20 adet top akasya, 20 adet 
erguvan, 5 adet ıhlamur dikildi. Mahalle çıkışındaki üçgen alana 18 adet erguvan dikildi.
● Okul bahçesindeki Atatürk büstü yanına 10 kasa çiçek dikimi yapıldı.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 HİSARBEYLİ MAHALLESİ

● Durak boyandı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Alandaki drenaj sorununu önlemek amacıyla park içindeki yürüyüş yolları yeniden düzenlendi. 
Parka çöp kovaları konuldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 İHSANİYE MAHALLESİ

● Durak yeri hazırlandı (İETT Durak koydu.)
● Futbol sahası soyunma odası ve odalarının gider bağlantıları yapıldı.
● Bahadır Sokak ve Akyol Sokakta parke taş yol çalışması yapıldı.
● Düğün yeri alanı bordur çalışması yapıldı.
● Paradise Sokak yoluna asfalt kırığı serildi.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Pınarca Mevkii Hemşire Sokakta yeni köprü yapıldı.
● Pınarca Caddesi, Stadyum bahçesi, Sağlık Ocağı etrafı, Hilal Sokak, Rıza Çıkmazı Sokak, 
Pınar Sokak, Bahadır Sokak, Paradise Sokak, Sohbet Çıkmazı Sokak, Rafet Çıkmazı Sokak, 
Hasgül Çıkmazı Sokak, Hastürk Çıkmazı Sokak ve Yıldız Sokak yollarına asfalt serildi.
● Mahalle Parkında boya, rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka çöp kovaları konuldu. Çam ağaçları budandı. Ağaçlar kireçlendi. 
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Cami bahçesinde rutin çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Sağlık Ocağı bahçesinde rutin çim biçimi ve genel temizlik yapıldı.
● Futbol sahası çevresine 23 adet smagrat dikildi. Ağaçlar kazıklandı.
● Caminin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle, mevcut düğün salonu mescit haline 
dönüştürüldü.
● Caminin yanması nedeniyle kullanılmaz hale gelen PTT şubesi için yer tahsisi yapılarak 
vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.
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İNCEĞİZ MAHALLESİ

● Arif Nihat Asya Caddesi, Gazibaba Caddesi, Mehmet Efendi Caddesi, Sultan Çeşme Sokak 
yolu asfalt yama işi yapıldı.
● Medeniyet Sokağa malzeme serilmesi işi yapıldı.
● Mahalle tarla yollarında greyder çalışması yapıldı.
● Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri Anıtı mermer onarımı yapıldı.
● Mahalle girişine giriş tabelası konuldu.
● Arif Nihat Asya parkı aile çay bahçesinde bulunan Belediye dükkanı kahvehanenin bakım ve 
onarım işleri yapıldı.
● Meydana durak konuldu. 
● Mahalle Parkında boya, rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka 10 adet at kestanesi, 10 adet erguvan dikildi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
● Mahalle meydanda çim biçimi temizlik ve çiçek dikimi yapıldı. Banklarda boya bakım ve 
onarım yapıldı.
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 İZZETTİN MAHALLESİ

● Taşlıpara caddesine stabilize yol malzemesi serildi.
● Cami bahçesinde parke taş onarımı yapıldı ve bahçeye tente konuldu.
● Mahalle geneli bordür boyama işleri yapıldı.
● Ceylan tatil köyü girişine durak konuldu.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalledeki Belediye dükkanı  kahvehaneye engelli rampası yapılarak merdiven düzenlendi.
● Mahalle Parkında boya, rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka erguvan ağaçları dikildi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
● Mahalle genelinde yol kenarındaki yabani ağaçlar budanarak temizlendi.
● Şehitlikte çevre düzenleme çalışması yapıldı. Alanda sert zemin çalışması yapılarak şehitlik 
yenilendi, çeşme yapıldı, alanın çevresine ferforje sınır elemanı yapıldı. Alanda bitki dikimi ve 
çim serimi yapıldı. Alana 3 adet oturma alanı oluşturuldu. Bu alanlara 9 adet bank ve 3 adet çöp 
kovası konuldu.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 KABAKÇA MAHALLESİ

● Durak yeri hazırlandı. ( İ.E.T.T. tarafından durak konuldu. )
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Mahalle parkındaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka çöp kovaları konuldu.
● Cemal Ogan Caddesinde eksik olan alanlara ıhlamur dikildi. Cadde üzerindeki ağaçlar 
budandı kireçlendi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 KALEİÇİ MAHALLESİ

● Mahalle genelindeki duraklarda düzenli olarak  bakım, onarım ve boyama işleri yapıldı. 
● Kış aylarında karla mücadele çalışmaları yapılmıştır. Kar nedeniyle kapanan yollar greyder 
ve loder ile açılmıştır. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları düzenli olarak yapılmış ve mahalle 
aralarındaki sokaklarda kar nedeniyle kapanan yürüyüş yolları ve kaldırımlar müdürlüğümüz 
ekiplerince kürenerek temizlendi. 
● Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ilçe mahalle genelindeki anons cihazlarının bakım 
ve onarımı yapılarak gerekli görülen yerlere yeni anons cihazları konuldu.
● Mahalle içerisindeki yağmur suyu kanallarının temizliği, bakım ve onarım işleri yapıldı.
● Adem Efendi Sokakta asfalt yama çalışması yapıldı.
● Ahmet Acet Çıkmazı Sokak Spor Kompleksi yanı asfalt yama çalışması yapıldı.
● Arif Nihat Asya  Meslek Lisesi yanına asfalt serilmesi işleri yapıldı.
● Aslan Sokağa asfalt serilmesi işi yapıldı.
● Beşkavaklar ve Doktorçeşme civarındaki yollara asfalt yama işleri yapıldı.
● Hayri Kuyaş Sokağa asfaltlama çalışması yapıldı.
● Burçak Sokağa asfaltlama çalışması yapıldı.
● Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç Sokağa asfaltlama çalışması yapıldı.
● Kız Meslek Lisesi civarındaki yolların asfaltlama çalışması yapıldı
● Mazlum Saylan Sokağa asfalt serilme işi yapıldı.
● Onat Kutlar Sokak asfalt serilme işi yapıldı.
● Önem Sokak asfalt serilme işleri yapıldı.
● Özge Sokağa asfalt serilme işleri yapıldı.
● Sanayi çarşısında asfalt yama çalışması yapıldı.
● Şehit Mümin Demirel Sokakta asfalt serilme işleri yapıldı.
● Ulu cami yanındaki sokağa asfaltlama işi yapıldı.
● 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu çevresi bordürlerin boyama işleri yapıldı
● Beş kavaklar yoluna asfalt kırığı serilme işi yapıldı.
● Karadeniz Caddesi BİM market yanına durak konuldu.
● Canlar Caddesindeki büzlerin kaldırılması işleri yapıldı.
● Cevdet Barın Bulvarındaki çiçeklerin düzeltilmesi işi yapıldı.
● Cevdet Barın Bulvarındaki parke taşı onarım işi, pazar direği yapım işleri yapıldı.
● Cevdet Barın Bulvarındaki mantar taşların onarım işleri yapıldı.
● Cevdet Barın Bulvarındaki ızgaraların temizliği yapıldı.
● Kurban kesim alanının boyama işleri yapıldı.
● Çatalca spor tesislerine logar bacası ve büz konulması işleri yapıldı.
● Doktorçeşme Beşkavaklar büz döşenme işleri yapıldı.
● Domuzdere Köprüsüne korkuluk yapılması ve boya işleri yapıldı.
● İtfaiye yolu asfaltlama çalışması yapıldı.
● İtfaiye yolu bordür ve yol genişletme çalışması yapıldı kaldırım çalışması yapıldı.
● İTO Kapalı Spor Salonunda 23 Nisan Çocuk Festivali hazırlıkları için çalışmalar yapıldı.
● Doktor çeşme yolu caddesindeki bordürlerin boyama işleri yapıldı.
● Manavlar çarşısına merdiven yapıldı.
● Martı Sokak Yolu (sanayi) parke taşı onarım işi yapıldı.
● Sanayinin çıkışına set konuldu.
● Karadeniz Caddesindeki kaldırımlar sökülerek tekrardan yapıldı.
● Karakol önü asfalt yama çalışması yapıldı.
● Karakol Sokakta parke taş onarımı yapıldı.
● Köprü Sokaktaki tescilli binanın önü ondülinle çevrildi.
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● Martı Evlerinin bulunduğu sokakta altyapı çalışması yapıldı, kanalizasyon bacaları yükseltildi. 
Tretuvar, bordür ve kaldırım düzenlenmesi yapıldı. Parke taş döşendi.
● Martı Sokaktaki yeni bir meydan düzenleme yapıldı. Alana asfalt serildi. Festival ve etkinlik 
alanı olarak kullanılacak 4.500 m2'lik büyük bir alan oluşturuldu. Bu alan "Mehmetçik Meydanı" 
olarak adlandırıldı.
● Martı Sokak devamına stabilize parke taş döşendi.
● Münif Sevi Caddesinde kaldırım onarım işleri yapıldı.
● Olcay Sokağa asfalt kırığı malzemesi serildi.
● Onat Kutlar Sokak girişine asfalt serildi.
● Ören Sokakta greyder ile malzeme serilme işleri yapıldı.
● Öztürk Çiftliğinin bulunduğu sokağa büz konuldu.
● Su Deposu Sokağına asfalt kırığı malzemesi serildi.
● Şehit İlhan Sonkaya sokağındaki bordürlerin boyanması işleri yapıldı.
● Şehit Kadri Çakmakyapan Sokakta asfalt yama işleri yapıldı.
● Şehit Mümin Demirel Sokakta asfaltlama çalışması yapıldı.
● Topuklu Caddesi parke taş onarımı ve tretuvar tamiri yapıldı.
● Turgut Özal Caddesi parke taş onarımı ve tretuvar tamiri yapıldı.
● İTO yolu üzerindeki durağın boyanması işi yapıldı.
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 KALFAKÖY MAHALLESİ

● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle köprü korkulukları boyandı.
● Mahalle Parkında boya, rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere 10 adet bank konuldu.
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 KARACAKÖY MAHALLESİ

● Belediye hizmet binası önüne Atatürk büstü yapıldı.
● Mahalle geneli bordür boyama işleri yapıldı.
● Düğün salonu binası boyandı.
● Evcik Plajı yolu kepçe yol çalışması yapıldı.
● Gerekli olan sokak yollarına asfalt kırığı serildi.
● Tarla yolları greyder çalışması yapıldı.
● Karacaköy Caddesi kaldırım çalışması yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Sadakat Sokak, Cihanşah Sokak ve Karaca Ahmetpaşa Caddesi üzeri çıkmaz sokak yoluna 
asfalt serildi.
● Parklarda rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Mahalle parkındaki basketbol 
sahasının tel çitleri onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı 
yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. Parka 6 adet piknik masası konuldu. 
● Düğün alanı yanı parka yeni çocuk oyun grubu kuruldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Hizmet biriminde çevre düzenleme çalışması yapıldı. Bahçe etrafındaki metruk duvar 
kaldırılarak yeni bir duvar oluşturuldu. Atatürk büstü yeri değiştirilerek yenilendi. Sert zeminler 
yeniden düzenlendi. Çim serilip bitki dikimi yapıldı.
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 KARAMANDERE MAHALLESİ

● 15 metrelik bayrak direği dikildi.
● Okul bahçesi Atatürk büstü yanına bayrak direği dikildi.
● İş makine ile orman yolu çalışması yapıldı.
● Mahalle halı saha kapısı onarıldı ve elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Park etrafına panel 
çit yapıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut 
bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 KESTANELİK MAHALLESİ

● Budak Sokak, Dispanser Sokak, Kalender Sokakta parke taş çalışması yapıldı.
● Okul bahçesinde kaldırım çalışması yapıldı.
● Kanal Sokaktaki çeşme ve kantar binasının boyama işleri yapıldı.
● Düğün salonu binası boyandı.
● Deprem evi yapıldı. Elektrik tesisatı döşenerek abonelik yazısı yazıldı.
● Durak yeri yapılarak İETT durak koydu.
● Mahalle giriş tabelası konuldu. 
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Parka çöp kovaları konuldu. Park içerisindeki taş banklar kaldırıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● İlkokul bahçesinde çevre düzenleme yapıldı. 35 kasa mevsimlik çiçek dikildi. Oyun grubu ve 
banklar tamir edildi. Salıncak oturakları yenilendi. 
● Kestanelik Şehitliği çevresinde genel temizlik yapıldı. Yabani otlar biçildi.
● Çeşme yanına 35 kasa mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 KIZILCAALİ MAHALLESİ

● Atatürk büstü yapıldı.
● Mahallede çöken yolların parke taş tamiri yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Park etrafındaki 
panel çitler onarıldı. Oyun gruplarının boya, bakım ve onarımı yapıldı. Tahterevalli oturakları 
yenilendi. Oyun grubunun çatısı değiştirildi. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Cami bahçesindeki banklar boyandı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
● Mahalle girişindeki kavşakta toprak serimi ve çapa yapıldı. 150 adet gül, 20 adet taflan, 1 
adet mazı dikildi.
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 MURATBEY MAHALLESİ

● Kuzeyoğlu Caddesi üzerine büz konuldu.
● Meydanda kavşak çalışması yapıldı.
● Kemal Sokakta parke taş çalışması yapıldı.
● Fabrikalar Caddesi yoluna asfalt kırığı serildi.
● Mahalle geneli bordür boyama işleri yapıldı.
● Cami bahçesindeki şehit anıtı düzenlendi, bayrak direği dikildi
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Fabrikalar Caddesi, Akçeşme Caddesi ve Hardal Sokak yoluna asfalt serildi.
● Fabrikalar Caddesi yolunda ihtiyaç olan yerlere büz konuldu.
● Parklarda rutin bakım boya, temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol ve futbol 
sahalarının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Kamelyalarda boya, bakım ve onarım çalışması yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Mahalle içi refüjlerde genel temizlik ve budama yapıldı. 45 kasa çiçek dikildi.
● Mezarlık yolundaki çalılar temizlendi ve çeşmelerde bakım ve onarım yapıldı.
● Mahalle girişine 45 kasa mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 NAKKAŞ MAHALLESİ

● Yöresel ürün standı satış alanı yapıldı.
● Harmanlıklar caddesi üzeri kanal temizliği yapıldı.
● Eyüp Pehlivan Sokakta parke taş onarımı yapıldı.
● Mimar Sokak yoluna stabilize malzeme serildi.
● Alaca Sokakta tarihi çeşmenin düzenlenmesi yapıldı.
● Başkumandan Caddesi sağlık ocağı önüne kaldırım yapıldı.
● Başkumandan Caddesi ve Eyüp Pehlivan Caddesine bordür çekildi.
● Mahalle genelinde bordür boyaması yapıldı.
● Harmanlıklar Caddesi üzeri kanal yapıldı.
● Gerekli yerlere durak konuldu.
● Maslak mevkiinde büz çalışması yapıldı.
● Mezarlık şehit anıtı girişi düzenlemesi yapıldı.
● Mezarlık önüne çeşme yapıldı.
● Sağlık ocağı boyatıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun grupları ve 
açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve 
onarımı yapıldı. Park duvarlarında bakım ve onarım yapıldı. Ağaçlar kireçlendi
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Kantarın bulunduğu yerdeki kavşakta toprak serimi ve çapa yapıldı. 1 adet mazı, 30 adet 
taflan, 6 adet weigela, 15 adet rosmarin dikimi yapıldı.
● Sağlık Ocağı bahçesinde genel temizlik budama ve çim biçimi yapıldı. Alana 4 adet top 
akasya dikildi.
● Eskici Baba Türbe bahçesine 25 adet gül, 10 adet alev, 2 adet osmanthus, 2 adet kordilin 
dikildi. Bahçeye 3 çuval torf serildi. 2 adet plastik saksı konuldu. Mevsimlik çiçek dikildi. 
● Mahalle girişine lucidum, 6 adet erguvan, 3 adet ıhlamur, 14 adet akçaağaç dikildi. 
● Türk telekom bahçesinde çitler kaldırıldı. Bahçede genel temizlik yapıldı.
● Yöresel ürün satış alanına toprak dolgu ve tesviye yapıldı. 500 m² çim alana serildi. Bitki 
dikimi yapıldı.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 OKLALI MAHALLESİ

● Eski Edirne asfaltı, Berkant Sokak ve 23 Nisan Caddesine kaldırımlar yapıldı.
● Arıtma tesisi yanına köprü yapıldı. Yola Asfalt kırığı serildi.
● Yol Altı Sokakta çöp konteynırına cep yapıldı.
● Yol altı sokakta yağmur suyu ızgarası konularak yolda iyileştirme yapıldı.
● Okul yoluna set konuldu.
● Okul çevre duvarı boyatıldı.
● Kurban kesim alanı boyatıldı ve tabela takıldı.
● Mahalle giriş tabelası dikildi.
● Kazan Sokak parke taş çalışması yapıldı.
● 23 Nisan Caddesi 837 Parseldeki metruk bina yıkıldı.
● Yeni yol üzerine 2 adet durak konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Kayısı Sokak girişine kanal yapıldı.
● Muhtarlığın arkasında tehlike arz eden duvar yıkılarak yenisi yapıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Kahveler önüne 2 adet dekoratif çiçeklik konuldu.
● Düğün alanındaki basket potası onarıldı. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
● Mahalleye 1 adet yeni park yapıldı. Park 2 kademeden oluşturuldu. Alt kademeye beton 
atılarak çocuk oyun gurubu ve fitness aletleri konuldu. Zemine kauçuk yapıldı. Üst kademeye 
ise çimlendirme yapılarak 4 adet piknik masası konuldu. Alana bitki dikimi yapıldı.
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 ORMANLI MAHALLESİ

● Durak yeri hazırlanarak İETT durak koydu.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Parklarda rutin bakım boya, temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol sahasının 
tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin 
boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. Parka çöp 
kovaları konuldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 OVAYENİCE MAHALLESİ

● Meydandaki çeşmenin onarımı yapıldı.
● Atatürk büstü mermer onarımı yapıldı.
● Dilaver Sokak, Damlıca Sokak ve muhtelif sokaklarda parke taş çalışması yapıldı.
● Mahalle geneli bordürler ve köprü korkulukları boyandı.
● Abdesthanenin musluk, lavabo ve klozetleri takılarak, gider bağlantıları yapıldı.
● Muhasebeciler yoluna stabilize malzeme serildi.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Dilaver Sokak yoluna parke taş yapıldı.
● Tepe Çayırı Sokak yoluna stabilize malzeme serildi.
● Cami abdesthanesinin mermerleri döşendi.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun grupları boya, 
bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. Kamelya, kafe WC 
ve bordürler boyandı. Kuyu girişi kapatıldı. Budama yapıldı. Çınar ağacı restore edildi. Ağaçlar 
kireçlendi. Yağmur olukları temizlendi.  
● Sosyal tesiste rutin bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun grupları ve fitness 
aletlerinin boya, bakım onarımı yapıldı. Mevcut kent mobilyalarının boya bakım ve onarımı 
yapıldı. Park içerisindeki WC’ nin boya ve bakımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Köprü yanı yeşil alanda çevre düzenleme çalışması yapıldı. Alana 2 kuleli çocuk oyun grubu 
ve fitnes grubu kuruldu. Kauçuk döşeme yapıldı. Bitkilendirme yapıldı alana 88 adet smagrat 
dikildi. Alan etrafına yürüyüş yolları ve panel çit yapıldı.
● Mahalle meydanında genel temizlik budama ve çim biçimi ve çiçek dikimi yapıldı. Banklar 
ve aydınlatma direkleri yenilendi.
● Muhtelif yerlere  bank konuldu.
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 ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ

● Atatürk büstü yapıldı.
● Cami bahçesine tente konuldu.
● Mahalle genelinde bordür boyama işleri yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Ağaçlar kireçlendi.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Yeni yapılan Atatürk büstü çevresinde bitkilendirme çalışması yapıldı.
● Mahallenin çıkış bölümünde bulunan parktaki eski oyun grupları sökülerek yeni oyun grubu 
ve salıncak kuruldu. Çevre düzenleme çalışması yapıldı. Yürüyüş yolları oluşturuldu.
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 ÖRENCİK MAHALLESİ

● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Cami minaresi boyatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
sahasının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere 8 adet bank konuldu.
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 SUBAŞI MAHALLESİ

● İlköğretim Okulu çevre duvarı boyama işi yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Gökçeali Caddesi mahalle meydanı üzerinde yağmursuyu kanalı alt yapı hattı çalışması 
yapıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun gruplarının 
boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. Ağaçlar 
kireçlendi. 
● Çocuk parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun grupları ve 
açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve 
onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
● Parklarda genel bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı.
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   YALIKÖY MAHALLESİ

● Burhan Sokakta parke taş çalışması yapıldı.
● İhtiyaç olan sokaklara asfalt kırığı ve stabilize malzeme serildi.
● Cami bahçesine tente konuldu.
● Gerekli sokaklarda baca temizliği yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle Halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol 
ve voleybol sahalarının tel çitleri ve park etrafındaki panel çitler onarıldı. Açık alan fitness 
aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı. 
Çocuk oyun grubu ve salıncak kuruldu. Zemine kauçuk kaplama yapıldı. Çöp kovaları konuldu.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Düğün alanına oyun grubu kuruldu.
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
● İlkokul önünde bulunan park yenilenerek alanın çevresine duvar yapıldı. Alanda sert zemin 
çalışması yapılarak çeşme yenilendi. Mevcuttaki kamelyada bakım onarım çalışmaları yapılarak 
bitki dikimi yapıldı. Alana 4 adet piknik masası konuldu.
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 YAYLACIK MAHALLESİ

● Atatürk üstüne iki adet bayrak direği takıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Mahalle içersindeki metruk binasının yıkılması işi yapıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya,  bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Oyun grupları ve 
açık alan fitness aletlerinin boya, bakım ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve 
onarımı yapıldı. 
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi. 
● Muhtelif yerlere bank konuldu.
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 YAZLIKKÖY MAHALLESİ

● Atatürk büstü yapıldı.
● Mahalle giriş tabelası konuldu.
● Cami bahçesine tente konuldu.
● Düğün yeri alanı çatı demirleri boyandı.
● Mahalle halı sahasının elektriği bağlatıldı.
● Mahalle Parkında rutin boya, bakım temizlik biçme çalışmaları yapıldı. Parktaki basketbol ve 
futbol sahalarının tel çitleri onarıldı. Oyun grupları ve açık alan fitness aletlerinin boya, bakım 
ve onarımı yapıldı. Mevcut bankların boya bakım ve onarımı yapıldı.
● Mahalle geneli cadde ve sokaklarda yabani ot temizleme çalışması yapıldı. Motorlu sırt 
tırpanları ile yabani otlar biçilip temizlendi.
● Dekoratif demir çiçeklik ve saksı konuldu.
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SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

 KAN GRUBU VERİ BANKASI
 
 Çatalca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor anlarında onlarla birlikte olmaya  
devam ediyoruz. 2015 yılı içerisinde  kan ihtiyacı için bize başvuran 23 vatandaşımıza Kan 
Grubu Veri Bankasında kayıtlı  gönüllü kan vermeye hazır vatandaşımız ile irtibata geçerek 
gerekli koordinasyonu sağlayıp kan bulmalarına yardımcı olundu.
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 SOKAK HAYVANLARI FAALİYETLERİ

 Rehabilite Çalışmaları

 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü   
ile birlikte ilçemizdeki başıboş sokak köpeklerinin rehabilite işlemleri gerçekleştirmekteyiz. 
İlçemizde Hayvan Rehabilite Merkezinin bulunmaması nedeniyle sokak hayvanlarının 
kısırlaştırılması işlemleri Kısırkaya Geçici Bakım Evi ve Hasdal Rehabilitasyon Merkezi 
Ekipleri ile koordineli olarak gerçekleştirmekteyiz.
 İlçemizde 2015 Yılında Çatalca Merkezde 1015 Adet, Mahallelerimizde 507 Adet 
olmak üzere toplam 1522   Adet Köpek rehabilite edilerek alındıkları ortama geri bırakıldılar.

 Tedavi Uygulamaları

 Belediyemizce yapılan tedaviler.
 Sokak hayvanlarının parazit ve ayakta tedavi uygulanabilecek tedavilerini belediyemizce 
gerçekleştirdik.
 İlçemiz merkez ve mahallelerimizde 2015 yılında 621 adet Sokak hayvanına Kuduz, 
Uyuz ve Paraziter Hastalıklar için aşı yapıldı.
 Çeşitli sebeplerle yaralanan ve ağır hasta sokak hayvanlarını Cebeci Geçici Bakım 
Evine naklederek 60 adet sokak hayvanının tedavi edilmelerini sağladık.
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 Besleme Çalışmaları

 Sokaktaki canlarımızı kaderlerine terk etmedik. Yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle 
su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçemiz genelindeki “Otomatik Hayvan Suluklarını” sürekli 
çalışır halde tuttuk. Kış aylarında da beslenmelerine yardımcı olduk.

 Otomatik Hayvan Suluklarımız

 İlçe Merkezimizde 10 Adet otomatik hayvan suluğu bulunmaktadır.
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 İLAÇLAMA FAALİYETLERİ

 Sokak İlaçlamaları; İlçemiz merkez ve mahallelerinde yıl boyunca İ.B.B ekipleri ile 
koordineli olarak periyodik olarak ilaçlama işlerini gerçekleştirdik.

Halka Açık Alanların İlaçlanması; 
● İlçemizdeki tüm okullarımız haşere ve farelere karşı ilaçlandı.
● Camilerimiz ilaçlandı.
● Parklarımızın ilaçlandı.

 KURBAN HİZMETLERİMİZ
 İlçemizde Kurban Bayramı süresince kurban kesimi yapacak vatandaşlarımızın bize 
müracaatları ile kesim yerlerini  denetledik. İstanbul genelinde 206 Kesim merkezinin 100 
tanesi ilçemizde yer almaktadır. 

 Kurban Kesim Yeri Denetimlerimiz
 Kasaplık Kursu Eğitimi
 Belediyemiz Sağlık İşleri Müdür V. Naci COŞKUN tarafından Çatalca Kaymakamlığı 
Halk Eğitim Merkezinde Kasaplık Kursu Eğitimi verdi.
Eğitimini tamamlayan 75 kişi kasaplık sertifikası aldı.
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 Kurban Pazarı ve Kesim Yerimiz Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımız 
yetiştirdikleri kurbanlıklarını Belediyemize ait kurban satış yerinde satışa sundular.
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 15 Mayıs 2013 Tarih ve 28648 Sayılı 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği 
aşağıdaki tarihlerde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiştir.
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Belediye personelleri iş güvenliği eğitim görüntüleri.
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Muayene Odası

Belediye Hizmet Binalarında İş Güvenliği Tabelaları
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SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

25 OCAK 2015
ÇATALCA’DA SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ

         İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Çatalca Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Sağlıklı 
Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü Çatalca’da gerçekleşti. Çatalca 1 nolu Sağlık Ocağının önünden 
başlayan yaklaşık 6 km’lik parkurda gerçekleşen yürüyüşte katılımcılara Doktor Çeşme 
Mevkiinde verilen molada sucuk ekmek ve elma ikramı yapıldı. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü 
ve Çatalca Belediyesi’nin destekleri ile bu yıl ikincisi gerçekleşen yürüyüş başlangıç noktası 
olan 1 nolu Sağlık Ocağının önünde sona erdi.

08 MART 2015 
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
      
 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Atatürk Spor Kompleksi’nde kadınlarımıza 
özel gönüllerince eğlenebileceği bir program düzenlendi. İlçemiz merkez ve mahallelerinden 
gelen kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.
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16 MART 2015
ÇANAKÇA MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI TEMEL ATMA TÖRENİ

         Çanakça Mahallesi’nde Çatalca Belediyesi’ne ait olan arsa Sağlık Tesisi olarak kabul 
edildi. Çatalca Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında sağlık tesisi alanı olarak kabul edilen 
arsada sağlık ocağı yapılmak üzere temel atma töreni gerçekleştirildi.  

20 MART 2015
İKİ YAKANIN MÜBADİLLERİ ÇATALCA'DA BULUŞTU 

         Çatalca, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “Mübadiller: 
Onlar İki Kere Yabancıydılar” projesine ev sahipliği yaptı. “Hasretin İki Yakası Çatalca’da 
Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen program Çatalca Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Çatalca 
Belediye Başkanı Cem Kara ve Yunanistan'ın Edessa Kenti Belediye Başkanı Dimitris 
Yiannou’nun dostluk ve kardeşlik mesajları verdiği programda Mübadil torunları Türkçe ve 
Yunanca şarkıları beraber söyleyip, el ele, omuz omuza kendi kültürlerinin oyunlarını oynadılar.
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22- 24 NİSAN 
5. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ 

      Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali büyük bir 
coşkuyla başladı. 10 farklı ülkeden 234 ve de ülke içinden yüzlerce çocuğun buluştuğu festival 
22 Nisan 2015 Çarşamba günü Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda yakılan festival meşalesi ile 
başladı. Festivalin birinci gününde kortejle başlayan program, yapılan konuşmalar, festival 
meşalesinin yakılması ile gündüz programları Cumhuriyet Meydanında devam etti.
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Çatalca Belediyesi 5. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 23 Nisan 2015 tarihinde ilçe 
merkezinde yapılan resmi programa katılımın ardından Çakıl Mahallesi'nde devam etti.

         Çatalca Belediyesi 5. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde final günü gündüz 
programı Karacaköy ve Çiftlikköy Mahallelerinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Saat 
14:00’da Karacaköy ve saat 16:00’da da Çiftlikköy’de başlayan programlarda yurt dışından 
gelen folklor ekipleri gösterilerini mahallelerde sundular.
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24 NİSAN 2015 (FİNAL GECESİ PROGRAMLARI)
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AİLELERİMİZ MİSAFİR ÇOCUKLARIMIZI YÜREKLERİNDE MİSAFİR ETTİLER
 
 Dünya çocuklarını ilçemizde buluşturan festivalimize en büyük katkıyı ise her zaman 
olduğu gibi yine Çatalca halkı sundu. Yurt dışından gelen misafir çocuklarımız Çatalca merkez 
ve mahallelerinde oturan 88 gönüllü ailenin yanında misafir edildi. Festivalin gündüz ve gece 
programlarında beraber şarkılar söyleyen, oyunlarını sergileyen çocuklar evlerine ise beraberce 
gittiler.
            Dili, dini ırkı farklı olan ancak ve festivalimiz sayesinde kardeşlik bağlarıyla sımsıkı 
bağlanarak arkadaşlıklarını, dostluklarını geliştiren çocuklar, festivalimizin bitiminde ise 
gözyaşlarıyla vedalaştılar.
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30 NİSAN 2015
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KURSİYERLERİMİZLE YAŞLI BAKIM EVİ ZİYARETİ

           Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan kurslardan olan 
Türk sanat müziği kursu öğrencileri Silivri Belediyesi Gökhan Kurtulmuş Yaşlı Bakımevini 
ziyaret ederek, burada kalan yaşlılara moral verdiler. Çeşitli hediyelerin de yaşlı vatandaşlara 
verildiği ziyarette, mini bir Türk sanat müziği konseri veren kursiyerlere Çatalca Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

05 MAYIS 2015
ENGELLİ GENÇLERİMİZ TEMSİLİ ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİLER.
      
 Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikle, askerlik çağına gelmiş 
engelli gençler bir günlük askerlik yaptılar. Çatalca Belediyesi’nin katkılarıyla temsili askerlik 
törenine Çatalca’dan üç engelli asker adayı da katıldı.
 Eyüp Sultan Meydanı’nda düzenlenen törende engelli gençlerin ellerine kınalar yakılarak 
askere uğurlandı. Ardından Hasdal Kışlası’nda askeri kıyafetlerini giyen engelli gençler yemin 
ederek çakı gibi asker oldular.
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19 MAYIS 2015
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMALARI

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın akşamında Çatalca Belediyesi 
tarafından organize edilen program saat 21.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan fener alayı ile 
başladı ve saat 22.00’da Emir konseri ile halkımızın coşkusu doruğa ulaştı. 
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09 HAZİRAN 2015 
TOPRAK BAYRAMI ÇATALCA’DA KUTLANDI

 16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanunu’na göre her yıl Haziran’da Toprak Bayramı kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Toprak Haftası’nın Çatalca 
Binkılıç’taki programına İstanbul Vali Yardımcısı Osman Günaydın, Çatalca Kaymakamı Dr. 
Nevzat Taşdan, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül, Çatalca Belediye 
Başkanı Cem Kara, Çatalca Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel, Cengiz Uçar ve Dursun 
Duran Kaya, Atatürk ve Fatih Mahalleleri Muhtarları Hayrettin Elma ve Abdullah Ergin, sivil 
toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, mahalle muhtarları, daire müdürleri ve vatandaşlar 
katıldı.
 Yapılan Konuşmaların ardından Belediyemiz Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileriyle 
program devam etti.
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RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 
İFTAR YEMEKLERİ
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CELEPKÖY MAHALLESİ ATATÜRK BÜSTÜ AÇILIŞI
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DAĞYENİCE MAHALLESİ ATATÜRK BÜSTÜ AÇILIŞI

ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ ATATÜRK BÜSTÜ AÇILIŞI
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27-30 AĞUSTOS 2015 
16. ERGUVAN FESTİVALİ
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 Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı ve tatsız süreçte, şehitlerimize duyduğumuz 
saygı gereği 16. Erguvan Festivalimizin konserler bölümü ülkemizin huzura kavuşacağı günlere 
ertelenmiştir. Festivalimizde diğer etkinlikler ise herhangi bir değişiklik olmadan programına 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

            Çatalca Belediyesi 16.Erguvan Festivali, Belediye Binası önünde gerçekleşen kokteyl 
ile başladı. Kokteylin ardından Kırkpınar cazgırlarının marşları eşliğinde Çatalca Cumhuriyet 
Meydanı’na geçildi. Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda ilk önce Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu 
gerçekleştirildi ve ardından şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna müteakip İstiklal 
Marşımız okundu. Çelenk koyma törenin ardından ilk olarak Başkan Cem Kara bir konuşma 
yaptı. 
 16. Erguvan Festivali öncesinde hazırlanan festival alanı hakkında da bir sürprize imza 
atan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, "Bu festival kayıplarımızla birlikte Çatalca'mıza 
bir meydan kazandırdı. Binlerce insanı alabilecek geniş bir alanı ilçemize kazandırdık. Hiç 
kimsenin haberi yok, herkese sesleniyorum: Bu meydanın adını Mehmetçik Meydanı yapalım. 
Şehitlerimize duyduğumuz saygıyı bir kez daha gösterelim” dedi.

FESTİVAL AÇILIŞI
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PLAYSTATİON TURNUVASI

MEHMETÇİK MEYDANINDA ÇEŞİTLİ STANDLAR KURULDU

 Çatalca Belediyesi tarafından düzenlen 16. Erguvan Festivali kapsamında gerçekleştirilen 
Play Station turnuvası, Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde yapıldı. 26-29 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleşen turnuvaya katılan 64 kişi arasından ilk iki sırayı alan katılımcılara ödül 
verildi.
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STREET BALL (SOKAK BASKETBOLU) TURNUVASI 

TAVLA TURNUVASI 

  Çatalca Belediyesi 16. Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen Streetball (Sokak 
Basketbolu) Turnuvası Mehmetçik Meydanı'ndaki basketbol sahasında 27 Ağustos-30 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10 tanesi Çatalca, 2 tanesi farklı ilçelerden olmak üzere 
toplam 12 takım katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verildi.

       16. Erguvan Festivali kapsamında 28 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen  
tavla turnuvası, Mehmetçik Meydanı’nda başladı. Turnuvaya, 16 yarışmacı katılırken turnuvada 
ilk 3 dereceyi alacak yarışmacılar ödül almaya hak kazandılar.
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DUVAR BOYAMA ETKİNLİĞİ

SÜNNET ÇOCUKLARI EYÜP SULTAN’A UĞURLANDI

 Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen 
en renkli etkinliklerden biri olan duvar boyama, 28 Ağustos tarihinde İTO Ortaokulu’nda 
gerçekleşti. Minicik ellerde anlam kazanan boyalar, okul duvarını süsledi. 

        16. Erguvan Festivali'nde erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar da unutulmadı. Çatalca 
merkez ve mahallelerimizden 42 çocuğumuz sünnet ettirildi. Çatalca Belediyesi tarafından 
Eyüp Sultan Camii’ne gezi düzenlendi.
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YÜZME KURSU KAPANIŞ TÖRENİ

BİLARDO TURNUVASI 

        Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursu, 
16. Erguvan Festivali kapsamında, Çatalca Belediyesi Yüzme Havuzu’ nda muhteşem bir 
gösteri gerçekleştirdi. 270 kursiyeri bünyesinde barındıran kurs, 2 aylık eğitimini tamamladı.
       16. Erguvan Festivali kapsamında 28 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen gösteri, 2 aydır 
devam eden yüzme kursunun son günüydü. 270 kursiyeri bulunan kurstan, 97 öğrenci bu 
gösteriyi gerçekleştirdi.

       16. Erguvan Festivali kapsamında 28 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 
bilardo turnuvası, Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleşti. 3-top (Karambol) kategorisinde, 24 
yarışmacının katıldığı turnuvada ilk 3 dereceyi alacak yarışmacılar ödül almaya hak kazandılar.
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TARİHİ VE TURİSTİK YERLERE BİSİKLET TURU

1. ÖNTEPE GÜVERCİN YARIŞMASI

 16. Erguvan Festivali kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, Büyük 
Zaferin 93. Yıl dönümü adına Çatalca Doğal Çevre ve Doğa Sporları Koruma Derneği(ÇADOSK) 
ile birlikte ilçemizdeki Tarihi ve Turistik Yerlere Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi.  Cumhuriyet 
Meydanından hareket eden 60  sporsever bisikletleriyle Çatalca’nın doğal güzelliklerini 
keşfederek tekrar Cumhuriyet Meydanı’na döndüler ve  etkinlik tamamlandı.  

       Trakya'nın, Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen güvercin 
severler, özenle besledikleri güvercinlerini yarıştırdılar. Gümüş miski, sarı kafa miski, gümüş 
sabuni, sarı kafa sabuni, beyaz, Arap ayna kuyruk, çakmaklı ve mavi dallarında yarışmaya giren 
güvercinler katılımcıların da ilgisini çekti. 
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YÖRESEL BÖREK YARIŞMASI

BÜYÜK YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

       16. Erguvan Festivali'nde kadınlar da Yöresel Börek Yarışması'nda yarıştı. Börekteki 
hünerlerini yarışmaya döken Çatalca'nın merkez ve mahallelerinden gelen kadınlar, ilçede 
hizmet veren aşçılar ve pastanecilerden oluşan jüriye böreklerini sundular. Dereceye girenlere 
ödül almaya hak kazandılar.

            16.Erguvan Festivali kapsamında, Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi. Çatalca 
Belediyesi tarafından hazırlanan Çatalca Er Meydanı’nda gerçekleşen güreşlere katılım oldukça 
yoğundu.
 Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri, pehlivanların heyecanlı maçlarına sahne oldu. Sabah 
saat 11.00’da başlayan mücadelelerde; minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste 
orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve başpehlivan 
kategorilerinde pehlivanlar mücadele ettiler. Başpehlivanlık mücadelesinde Fatih Atlı ile 
karşılan Recep Kara, bu mücadeleden galip ayrılarak 2015 Çatalca Büyük Yağlı Pehlivan 
Güreşleri şampiyonu oldu.
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UÇURTMA ŞENLİĞİ VE MİDİLLİ AT TURLARI

 Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri devam ederken çocuklar için Uçurtma Şenliği ve Midilli 
Atı turları düzenlendi.
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30 AĞUSTOS ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

         30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer 
Yürüyüşü büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Mehmetçik Meydanı’nda başlayan yürüyüşe çok 
sayıda vatandaş katıldı.



ÇATALCA BELEDİYESİ258

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

28 EKİM 2015
CUMHURİYET RESEPSİYONU 

          Cumhuriyet Bayramı’nın 92. Yıldönümü kutlamaları nedeniyle Çatalca Belediyesi 
tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür 
Merkezi’nde yapılan program saat 20:00’de başlayıp 22:00’da sona erdi.
           Program “Dün ve Bugün Cumhuriyet” konulu kısa film ile başladı. Ardından "Çanakkale 
Şehidi’ nden Anasına Mektup” isimli skeç sergilendi. İlk dönem Cumhuriyet kıyafetlerinin 
sergilendiği mini defilenin sonrasında Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara Resepsiyonunun 
açılış konuşmasını yaptı.
          Belediye Başkanı Cem Kara’nın konuşmasının ardından Cumhuriyet pastası kesildi. 
Programın devamında ise Taylan Erler İstanbul Jazz Band sahne alarak davetlilere kısa bir 
konser verdi.

29 EKİM 2015
CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

 Çatalca’da Cumhuriyet Bayramı’nın 92. Yılı Kutlama Programları kapsamında yapılan 
Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhuriyet Bayramı’nın 92. Yılı Çatalca’da coşkuyla kutlandı. İki gün süren programın son 
günü olan 29 Ekim 2015 Perşembe Günü Çatalca Halkı saat 19.23’te Cumhuriyet Yürüyüşü ve 
Fener Alayı için ellerinde Türk Bayraklarıyla ilçe meydanında buluştu.         
 Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara’nın en önde 
yer aldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken yürüyüş boyunca çeşitli marşlar söylendi.
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04 ARALIK 2015
ATAOL BEHRAMOĞLU 50. SANAT YILINI ÇATALCA'DA KUTLADI 

          Usta şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı Ataol Behramoğlu; sanatta 50. yılı kutlamaları 
kapsamında Çatalca’daydı.
          Türkiye’nin yetiştirdiği ve hayatta olan en önemli şairlerinden, yazar, çevirmen ve 
edebiyatçı Ataol Behramoğlu, müzisyen Haluk Çetin ile birlikte Çatalca Nazım Özbay Kültür 
Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 4 Aralık 2015 Cuma günü saat 19:00’da başlayan program 
öncesinde fuaye salonunda İsa Çelik’in objektifinden Ataol Behramoğlu fotoğrafları sergilendi. 
Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen program Ataol Behramoğlu’nun imza töreni ile sona erdi.
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19 ARALIK 2015 
ÜCRETSİZ ÇOCUK TİYATROSU
 Çatalca Belediyesi tarafından 19 Aralık 2015 Cumartesi günü çocuklar için ücretsiz 
tiyatro etkinliği organize edildi. 146 Nuri Canım Öğretmenim isimli tiyatro oyununda 
haylazlıklarıyla okulda nam salmış Nuri’nin başına gelenler sergilendi. 

26 ARALIK 2015 
ÜCRETSİZ ÇOCUK TİYATROSU

         Çatalca Belediyesi tarafından 26 Aralık 2015 Cumartesi günü çocuklar için ücretsiz tiyatro 
etkinliği organize edildi. Taş Devri isimli tiyatro oyununda günümüzden geçmişe yolculuk 
yapan kahramanın maceraları sergilendi.
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BAYRAM KIRAN ÇOCUK BAKIM EVİ

 Bayram Kıran Çocuk Bakımevi 2015-2016 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci 
mevcuduyla faaliyet göstermektedir.
 Eğitim programımız yaş guruplarına göre 2 sınıf olarak ve milli eğitim müfredatına 
paralel şekilde hazırlanmıştır. Haftalık ünite konuları öğrencilere anadili, drama, müzik, bale 
ve faaliyet saatlerinde; bilmece, hikâye, tekerleme, oyun ve şarkılar eşliğinde öğretilmektedir. 
Ayrıca haftalık konuların dışında sosyal, duygusal, bilişsel ve psiko motor becerileri geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

AŞEVİ FAALİYETLERİ

● Aşevimizde ihtiyaç sahibi 68 haneye toplamda 450 vatandaşa hafta içi her gün 3 çeşit sıcak 
yemek dağıtımı yapılmaktadır.
● Günlük sıcak yemek hizmetinden yararlanamayıp erzak talep eden ramazan ayı dâhil 451 
haneye erzak yardımı yapılmıştır.
● Yakınlarını kaybetmiş ihtiyaç sahibi ailelerimizin cenaze merasimlerinde dağıtılmak üzere 82 
vatandaşımızın başvurusuyla 12.900 kişilik pilav, helva, ayran aşevimiz tarafından yapılmıştır.
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ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YAPILAN YARDIMLAR

● 2015 yılı içerisinde 9 engelli vatandaşımıza standart tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.
● Yapılan müracaatlar sonucu 33 engelli - yaşlı vatandaşımıza aylık olarak hasta bezi yardımı 
yapılmaktadır.

NAZIM ÖZBAY KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU
Salon Tahsisi

 60 adet nikâh tahsisi yapıldı.
 84 adet etkinlik tahsisi yapıldı.

 Nazım Özbay Kültür Merkezi Salonunda nikah törenlerinin yanı sıra okul etkinlik 
programları, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri, kamu kurum ve kuruluşların toplantıları, 
tiyatro ve diğer etkinlikler müdürlüğümüzce teknoloji ve personel desteği sağlanarak 
yapılmaktadır.
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ÜCRETSİZ OKUL SERVİS YARDIMLARI

 2015 yılında 220 öğrenciye ücretsiz okul servis hizmeti sağlanmaktadır. Öğrenci 
servislerimizin okullara göre dağılımı;

SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN YARDIMLAR

● Çatalca spor Kulübü altyapı takımının yemek, barınma ve ulaşım ihtiyaçları belediyemiz 
tarafından karşılanmaktadır.
● 5393 sayılı belediye kanununun ilgili maddeleri gereğince sporu teşvik etmek amacıyla 
ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 117.000,00 TL nakdi yardım yapılmıştır.
● Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine her türlü malzeme desteği, ulaşım 
vb. yardımlar tarafımızdan yapılmaktadır.
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ÇATALCA BELEDİYESİ MÜBADELE MÜZESİ

 Türkiye’nin ilk göç konulu müzesi olan Mübadele Müzesi kültürel mirasımızı 
koruyabilmek, tarihimize ışık tutmak, gelecek nesillere bunu kalıcı bir şekilde bırakabilmek, 
sözlü tarih çalışmalarımızla yapılan etkinliklerle kültürümüze sahip çıkmak, 2500 yıllık bir 
tarihe sahip olan Çatalca’yı kültür turizmine kazandırabilmek için lokomotif görevi görmektedir.
 Mübadele Müzesi’nin 2015 yılı ziyaretçi sayısı 623 kişidir. Gelen ziyaretçilerimizin 
çoğu gruplar şeklinde müzeyi ziyaret etmiştir. Müzede yapılan çalışmalar dâhilinde Fest Travel, 
Jolly Tur, kültür ve turizm dernekleri ile iletişime geçilmiş Müzeye ve Çatalca’ya gelen ziyaretçi 
sayısını arttırmak için tur programları hazırlanıp gerekli görüşmeler yapılmıştır.
Buna ek olarak ODTÜ, Işık Üniversitesi, Arel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi gibi üniversitelerden araştırma yapmak için öğrenciler ve öğretim üyeleri de müzeye 
ziyarette bulunmuşlar, tez konusu olarak mübadele tarihi ve kültürü ile ilgili notlar almışlardır. 
İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve Yunanistan’dan araştırmacı tarihçiler ve öğretim üyeleri 
de Mübadele Müzesi’ni ziyarette bulunmuş ve Müze, Çatalca ve mübadele tarihi çalışmalarına 
fazlasıyla katkı sağlamıştır. 
 2015 yıl içerisinde Mübadele Müzesi TRT Türk, Kanal B, Al jazeera Turk, 360 TV 
gibi kanallar tarafından ziyaret edilerek Mübadele Müzesi ve Çatalca İlçesi konulu belgeseller 
ve tanıtımlar yapılmıştır. Bu çekimler dâhilinde Müze ve merkez başta olmak üzere Elbasan, 
Ovayenice, Kabakça, İnceğiz, Kalfaköy, Ormanlı gibi köylerin mübadil ve göç kültürü, 
köylerdeki tarihi eserleri, turizm rotaları çekilmiştir. 
 Sivil toplum diyaloğu TRGR (Turkey Greece Media Bridging) Dergisinde mübadele, 
Mübadiller: Onlar İki Kere Yabancıydı Projesi ve Çatalca Mübadele Müzesi’ne yer verilmiş, 
konu edilmiştir.
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 Müze, Uluslararası Müzeler Komitesince (ICOM) tarafından ziyaret edilmiş, gerekli 
fikir alışverişleri yapılmıştır. 
 Müze objeleri tek tek elden geçmiş, bakımları ve gerekli korumaları yapılmış, tüm 
eserlerin envanteri ile ilgili ölçekli, tek plan obje çekimleri gerçekleştirilmiş ve envanterler 
bölümü tamamlanmıştır. Müze envanter defteri, etüt defteri işlemleri hazırlanmıştır. Arşivleme, 
koleksiyon düzenleme çalışmalarının hepsi tekrar yapılmıştır. Müzede bulunan tüm belge ve 
fotoğraflar dijital ortama aktarılmış, arşivlenmiştir. Müze aktiviteleri, altyapısı, etkinlik, eğitim 
ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmış, hazırlanmıştır. 
 Çatalca Belediyesi ve Mübadele Müzesi; 2015 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Lozan Mübadilleri Vakfı, Pella Küçük Asyalılar 
Derneği ve Çatalca Kültür Tarih ve Doğa Varlıkları Turizm Derneği ortaklığıyla, Mübadiller: 
Onlar İki Kere Yabancıydılar projesine ev sahipliği yapmıştır. Proje kapsamında önyargılar 
ve çekingenlik nedeni ile daha önce Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş 21 Yunanistan vatandaşı 
ile Yunanistan'ı hiç ziyaret etmemiş 21 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karşılıklı olarak aile 
büyüklerinin terk ettikleri yerlere 3 gün 2 gecelik bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 20 Mart 2015 
tarihinde proje kapsamında  Çatalca Belediyesi 100 kişilik Rum ekibine ev sahipliği yapmıştır. 
Çatalca Belediye Başkanı ve Edessa Belediye Başkanı arasında güzel bir dostluk oluşmuştur. 
Bu dostluk TRT TÜRK ve TEK RUMELİ kanallarında yayınlanmıştır.
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 Her iki belediye başkanının bizzat katılımlarıyla, yerel yönetimler ve STK’lar arasındaki 
işbirliği somut güzel bir örnek oluşturmuştur. Nisan ayı içerisinde projede yer alan ziyaretçiler 
Yunanistan’a ata topraklarına gitmişlerdir. Çatalca Belediyesini temsilen Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Ramazan Ilgın ziyaretçilere eşlik etmiş, hediyelerini sunmuş ve Çatalca’da kurulan 
dostluk köprüsünü pekiştirmiştir.
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 Her iki ülkeden toplam 42 kişi ile ziyaret öncesinde bir sözlü tarih görüşmesi yapılmış 
ve her iki gruba da aynı sorular sorulmuştur. Kendilerine ailelerinin göç öyküleri, yeni 
vatanlarında karşılaştıkları sorunlar, aile büyüklerinin terk ettikleri memleketlerine duydukları 
özlem konusunda sorular yöneltilmiştir. Bu kişiler ile ziyaretlerinin hemen sonrasında ikinci 
bir görüşme yapılmış, ziyaret edilen ülkede nasıl karşılandıkları, aile büyüklerinin doğdukları 
toprakları ziyaretleri sırasında kendilerini en çok nelerin heyecanlandırdığı, neler hissettikleri, 
iki halk arasındaki benzerliklerin ve farkların neler olduğu, ziyaret sonrasında düşüncelerinde 
değişiklik olup olmadığı şeklinde sorular sorulmuştur. Görüşmeler sırasında kişilerin aile 
albümlerindeki eski fotoğraflarda taranarak dijital ortama aktarılmıştır. Aile albümlerindeki eski 
fotoğraflar ile ziyaretler sırasında çekilen yeni fotoğraflardan, ziyaret öncesi ve sonrası yapılan 
görüşme özetlerinden yararlanılarak 70x100 cm ebadında 42 panoluk iki dilde bir de sergi 
hazırlanmıştır. Hazırlanan sergi ilk olarak 08.08.2015 tarihinde Mübadele Müzesinde açılmış, 
yaklaşık bir buçuk ay ziyaretçilerle buluşmuştur. Açılışa, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, 
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, LMV Başkanı Ümit İşler, LMV Genel Sekreteri Sefer 
Güvenç, Çatalca Kültür Tarih ve Doğa Derneği Başkanı Ertuğrul Ölçer, Dernek Sekreteri ve 
proje kapsamında Yunanistan'ı ziyaret eden 1.kuşak mübadil Hüseyin Selvi, sergide her biri için 
ayrı bir pano bulunan mübadiller ile mübadil dostlar, yerel halk katılmıştır. 
 Mübadele Müzesi, Arel Üniversitesi ve ÇATKÜLTÜRDER olarak ortak araştırılıp, 
hazırlanan projede “Çatalca Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Bölge Halkının Kırsal 
Turizme İlişkin Görüşleri” sempozyumunda konu olmuş ve IJSES’de (International Journal 
of Social and Economic Sciences- Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi) makale 
olarak yayınlanmıştır.
 2015 yılı aralık ayı sonunda Mübadele Müzesi’nden sorumlu müdürlük olan Ayasofya 
Müzesi’nden uzman denetimciler Sabriye Parlak ve Şerafettin Korkmaz tarafından yıllık 
denetim gerçekleştirilmiş, etnografik tüm eserler incelenmiş, istatistikî veriler kayıt altına 
alınmıştır.
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MÜBADELE MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ
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BASIN BİRİMİ

● Belediyemize ulaşan yerel gazeteler her gün incelenmektedir. Gazetelerde Çatalca Belediyesi 
ile ilgili ve önemli tüm haberler işaretlenip, başkanlık makamına ve başkan yardımcılarına 
teslim edilmektedir.
● Ulusal gazeteler, ulusal, yerel ve bölgesel TV kanalları gazeteler takip edilip önemli haber ve 
bilgiler başkanlık makamına verilmektedir.  
● Gazetelerdeki Çatalca Belediyesi ve ilçemiz ile ilgili haber ve köşe yazılarının yer aldığı 
haber kupürleri kesilerek gazetelerin isim ve tarihleri belirtilerek arşivlenmektedir.
● Belediyemize gelen gazetelerin birer tanesi arşivimize eklenmektedir.
● Basın Birimi tarafından 01 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 130 BİMER 
dilekçesi ilgili müdürlük veya birimlere gönderilmiş, müdürlük ve birimlerden gelen cevaplar 
ilgili dilekçe sahiplerine gönderilmiştir.
● Basın Birimi tarafından 01 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 677 
Bilgi Edinme ve Bilgi Mail dilekçesi ilgili müdürlük ve birimlere gönderilmiş, müdürlük ve 
birimlerden gelen cevaplar ilgili dilekçe sahiplerine gönderilmiştir
● Özel gün ve haftalarda internet sitemizde kutlama, tebrik ve anma mesajları hazırlanarak, 
yayınlanmaktadır.
● Belediyemize ait sosyal medyadaki adresler özenle takip edilip buradan gelen bilgiler 
başkanlık makamıyla paylaşılmaktadır. Yine sosyal medya üzerinden belediyemiz çalışma ve 
faaliyetleri ile ilgili olarak duyurulular yapılmaktadır. Sosyal medya üzerinden alınan mesajlar 
ilgili müdürlük ve birimlere gönderilip, müdürlük ve birimlerden gelen cevaplar ilgili mesajlar 
sahiplerine sosyal medya üzerinden iletilmektedir.
● Özel gün ve haftalarla ilgili olarak, afiş, billboard, pankart gibi materyaller hazırlanıp, tek tek 
kontrol edilip uygun yerlere asılması sağlanmaktadır.
● Müdürlük ve birimlerden gelen haber niteliği taşıyan her türlü bilgi, haberleştirilerek internet 
sitemize girilip, ulusal ve yerel basına servis edilmekte ayrıca belediyemiz sosyal medya 
hesaplarında yayınlanmaktadır.
● Başkanımızın programı, yapmış olduğu ziyaretler ve başkanımıza yapılan ziyaretler takip 
edilmektedir.
● Başkanımızın düzenlemiş olduğu halk toplantıları öncesinde düzen çalışmaları basın 
birimimiz tarafından yapılmaktadır.
● Başkanımızın düzenlediği basın toplantıları öncesinde yerel ve ulusal basın mensupları davet 
edilmekte ve toplantı öncesi tüm hazırlıklar basın birimimiz tarafından yapılmaktadır.
● 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.
● Haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından 
Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde açılan bilgisayar kursunda basın biriminde görevli Fuat 
Azmi ALTIN isimli personelimiz eğitmen olarak görev yapmaktadır.
● Çatalca Belediyesi müdürlükleri tarafından hazırlanan dergi, tanıtım filmi çalışmalarına 
destek verilmektedir.
● Başkanımızın yaptığı toplantılara slaytlar özenle hazırlanıp, destek verilmektedir.
● Dini Bayramlarda Başkanımızın ilçe merkezi ve mahallelerde bayramlaşma programları 
takip edilmektedir.
● Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılar; video kamera ile kayıt altına alınıp, 
kayıtlar kaset ve CD olarak birimimiz tarafından arşivlenmektedir.
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● 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.
● Basın Birimi 1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 701 adet haber 
yapmış, bunların tamamını belediyemiz resmi internet sitesinde, belediyemizin sosyal medya 
hesaplarında yayınlamıştır. Aynı haberler yerel ve ulusal basına servis edilmiştir. 
● Bölgesel ve genel televizyon-radyo kanallarında Çatalca Belediye Başkanımız Sayın 
Cem Kara’nın konuk olması, ilçemizin tanıtımı ve sorunlarının ilgililere aktarılmasına katkı 
sunulmuştur.
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EĞİTİM SPOR MÜZİK OKULLARIMIZ
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08 HAZİRAN 2015 
EL SANATLARI KURSLARI SERGİSİ VE PİYANO DİNLETİSİ

 Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü Eğitim, Spor ve Müzik kursları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Çatalca Belediyesi 
Nazım Özbay Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Başkan Cem Kara açılış kurdelesini 
kurs eğitmenleri ve kursiyerlerle birlikte kesti. Programın açılışında konuşan Başkan Cem 
Kara emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Cem Kara ve beraberindekiler açılışın ardından 
kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları ve görsel sanatlar sergisini gezerek, eğitmenler ve 
kursiyerlerden bilgi aldı. Ardından da piyano kursu öğrencileri dinletisi vardı.
SERGİ
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PİYANO RESİTALİ

10 HAZİRAN 2015
BALE VE HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ

 Çatalca Belediyesi Eğitim, Spor, Müzik ve Sanat Okullarının kapanış programı 
çerçevesinde 10.06.2015 tarihinde halk oyunları ve bale gösterileri yer aldı. Çatalca Belediyesi 
Nazım Özbay Kültür Merkezinde düzenlenen programda kursiyerlerin performansları 
katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.
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12 HAZİRAN 2015
KURS KAPANIŞ TÖRENİ

 Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim, Spor ve Müzik Kursları 
yılsonu programı Kaleiçi Mahallesi Mübadele Meydanı’nda yapıldı. 2015 – 2016 eğitim öğretim 
dönemi boyunca eğitim alan kursiyerler hünerlerini ve öğrendiklerini izleyicilere sundular. Bir 
hayli dolu olan programda sırasıyla, Ege yöresi halk oyunları, Türk sanat müziği korosu, 4-6 
yaş bale, karate, ritim grubu, 6-7 yaş bale, güreş, gitar, Burdur yöresi halk oyunları, keman, 
kemençe, 7-9 yaş bale ve Kırklareli yöresi halk oyunları ekipleri sahne aldı. Programın sonunda 
kurs öğretmenlerine çiçek takdim edildi.
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10 HAZİRAN 2015
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO KONSERİ

 Çatalca Belediyesi Eğitim, Spor, Müzik Kursları kapanış programı çerçevesinde Çatalca 
Belediye Başkanı Cem Kara Türk Sanat Müziği Korosu konserine katıldı. Çatalca Belediyesi 
Nazım Özbay Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde davetliler keyifli dakikalar geçirirken 
koro izleyicilerden tam not aldı.

16 HAZİRAN 2015
TİYATRO KURSU YILSONU GÖSTERİSİ

         Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim, Spor ve Müzik Okulları 
bünyesinde eğitim veren tiyatro kursu öğrencileri hazırladıkları oyunu izleyicilere sundu. 
İzleyicileri kahkahalara oyunda film çekimi için iki köy arasında kalan yapımcıların hazırladıkları 
bir yarışma konu alındı. Oyunun sonunda eğitmenlere çiçek takdim edildi.
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2015 YAZ DÖNEMİ KURSLARIMIZ

28 HAZİRAN 2015
YÜZME KURSU KAPANIŞ TÖRENİ

 Çatalca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme 
kursu, 16. Erguvan Festivali kapsamında, Çatalca Belediyesi Yüzme Havuzu’nda muhteşem bir 
gösteri gerçekleştirdi. 270 kursiyeri bünyesinde barındıran kurs, 2 aylık eğitimini tamamladı.
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2015-2016     EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURSLARIMIZ

 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen kurslarımız 3’ü sertifikalı 12’si katılım 
belgeli olmak üzere 17 branşta, 13 eğitmen ile 17 kurs olarak başladı. Aralık 2015 itibari ile 
1.150 kursiyer ile eğitim- öğretime devam etmektedir.

2015-2016     EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURSLARIMIZ
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 Karate Takımımızın sporcuları 2015 yılı içeresinde toplamda 18 Altın, 13 Gümüş, 31 
Bronz madalya kazandılar.

JİMNASTİK KURSU
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BALE KURSU

RESİM KURSU
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DEKORATİF SANATLAR (RÖLYEF KURSU)

HOKEY KURSU
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MASA TENİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ KURSU
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ÇEYİZ  HAZIRLAMA KURSU

GRAVÜR KURSU



285FAALİYET RAPORU

ÇATALCA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2015

1150
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 A- Üstünlükler
● Belediye personelinin genç ve dinamik bir ekipten oluşması
● Gençlik ve spor hizmetlerinin gelişmişliği
● Halkla iletişimin güçlü olması
● İlçemizdeki kamu kuruluşları ile diyaloğun iyi olması
● Katı atık hizmetlerinin etkin yürütülmesi
● Kurum içi iletişimin iyi olması
● Kültürel ve sosyal faaliyetlerin fazla olması
● Sosyal belediyecilik anlayışının gelişmiş olması
● Sosyal medya iletişiminin gelişmişliği
● Şeffaf belediyecilik anlayışı, dürüst yönetim ve adil hizmetin varlığı
● Tarihi ve kültürel değerlere verilen önem
● Vatandaşlarla diyaloğumuz, sorunlara yerinde ve zamanında müdahale edilerek geriye dönüş 
yapılması
● 24 saat kesintisiz hizmet anlayışı

 B- Zayıflıklar
● Araştırma ve geliştirme ile ilgili çalışmaların yetersizliği
● Belediye gelirlerinin düşüklüğü
● Belediyenin araç ve gereçlerinin yetersiz kalması
● Birimler arası koordinasyon eksikliği
● Engelli vatandaşlara yönelik yeterli çalışma yapılamaması
● Hizmet binalarının yetersizliği
● Hizmet içi eğitimin az olması
● İş analizleri kapsamında görev tanımlarının yapılmamış olması
● Kent bilgi siteminin olmayışı
● Organik tarım ve hayvancılığa yeterli teşviğin sağlanmaması
● Otopark sorunu
● Personelin eğitim durumunun düşük olması
● Risk değerlendirmesi ve analizinin olmayışı
● Sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu
● Teknoloji kullanımının yetersizliği

 C- Değerlendirme
 “Son Yüz Gülene Kadar” Hizmet anlayışını hedefleyen Çatalca Belediyesi;  “İlçe sakin-
lerinin müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılama amacıyla faaliyet ve girişimde bulunmak” 
üzere görev üstlenmiştir.
 2015-2019 stratejik plan doğrultusunda, yenilikçi ve vizyon sahibi bir yönetim anlayışı 
ile hizmet üretmeye devam eden Çatalca Belediyesi etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik, 
şeffaflık ve saydamlık ilkeleri ile faaliyetlerine yön vermektedir. Vatandaş memnuniyeti temel 
alınarak, Stratejik Plan’ın sosyal, kültürel kalkınma ve ekonomi ile ilişkilendirilmesi sosyal 
belediyecilik anlayışının kurumsal ilke olarak benimsenmiş olmasının bir sonucudur.
 Faaliyetlere bakarak yaptığımız değerlendirmede belirtebiliriz ki; İlçeye yönelik fizik-
sel yatırımlar, çevre ve kentleşme çalışmaları,  ilçede yaşayanlara yönelik sosyal ve kültürel 
yatırımlar ve kurum içi gelişime yönelik kurumsal çalışmalar ile 2015 yılı Çatalca Belediyesi 
açısından oldukça verimli ve başarılı bir yıl olarak gözükmektedir.



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıl-
masını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
 İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “ III/ A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim

(Çatalca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 31.12.2015)

                                                                                                                     Aylin SEZER
                                                                                      Mali Hizmetler Birim Yöneticisi
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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. 
Böyle olmakla birlikte, iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin tesisi için atılması gereken adımlar 
tespit edilmiş, iyileştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, mevcut iç 
kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim (Çatalca Belediyesi 31.12.2015)

                                                                                                                             Cem KARA
                                                                                                         Belediye Başkanı



Topuklu Çeşmesi 
ÇATALCA





Balkan Anıtı 
ÇATALCA


