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Vatanını En Çok Seven Görevini En İyi Yapandır.



Bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, öte yandan zorlu ekonomik koşullar ile mücadele ettiğimiz 
bir yılı geride bıraktık. Bu güçlüklerin üstesinden dayanışmayla gelmeye çalışırken, ilçemiz için yatırımlar yap-
maya, geleceğe dair projeler geliştirmeye de devam ettik.

Bizler sanatın tüm toplumda olumlu yönde değişime katkı sağladığı ve refah seviyesini yükselttiği bilinciyle yol 
alıyor, bu alanda yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda İçerenköy Mahallemizde hizmet vermeye baş-
layacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nin yapımına başladık. 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen 
merkez, İstanbul’un önemli kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Merkezimizde; 650 kişilik tiyatro sa-
lonu, 800 m² konser salonu, 240 m² dans salonu, sergi salonu, restoran, kafeterya, kitabevi, derslikler, 120 kişilik 
kütüphane ve 157 araçlık kapalı otopark bulunacak.

Hem ilçemizin hem de ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşması için eğitim faaliyetlerine de öncelik verdik. 
Mutlu çocuk seslerinin yankılandığı, başarının ilk tohumunun atıldığı, hayatı adım adım keşfetmenin heyecanı-
nın yaşandığı bir yer düşleyerek, Ataşehirli miniklerimiz için ilçemizin ikinci kreşi olan Bahri Behçet Yıldız Gündüz 
Bakımevi’ni hizmete açtık.

Gücünü bilgiden alan toplumların ancak muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağı inancıyla her yaş ve 
meslek grubundan vatandaşımızın rahatlıkla çalışıp, araştırmalar yapabileceği Süleyman Karadağ Halk Kütüp-
hanesi’ni hizmete sunduk.

Dayanışmanın önemini ve kıymetini derinden anladığımız şu son iki yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elin-
den tutmaya, dertlerine derman olmaya da çalıştık. Bu amaçla Örnek ve Yenişehir Mahallelerimizde olmak üzere 
iki Sosyal Market’i faaliyete geçirdik.

Toplumun kalkınması için aklına, emeğine ve vicdanına ihtiyacımız olan kadınların korunması, desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Ataşehir 
Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ni ilçemize kazandırdık.

Siz değerli Ataşehirlilerin desteği ve takdiri sayesinde daha modern, daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent ya-
ratmak için süren çabalarımızın boşa gitmediğini görmek de bizi sevindiriyor. Bu kapsamda, İnsani Gelişme 
Vakfı’nın (İNGEV) 188 ilçeyi kapsayan araştırmasına değinmek isterim.

İNGEV, yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesi ve yerel yönetimlerin performanslarının artırılması amacıyla, 
2017 yılından bu yana önemli bir araştırmaya imza atıyor.  Geçen yıl kamuoyuna açıklanan sonuçlara göre, ilçe-
miz “Çok Yüksek İnsani Gelişme” ödülüne değer bulundu. Bu bizim ve tüm hemşerilerimizin gurur duyabileceği 
önemli bir başarıdır. 

Bizler, 2021 yılında “Ataşehirlilerin mutluluğu için çalışıyoruz” diyerek, durmaksızın hizmet verdik. Bundan sonra 
da yolumuzu aydınlatacak, ilçemize değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

Değerli Ataşehirliler,
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BELEDİYE
ENCÜMEN

ÜYELERİ



Ataşehir Belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince; belediye başkanının 
başkanlığında, belediye meclisimizin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ile Malî 
Hizmetler Müdürü ve Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği iki üye olmak üzere yedi 
kişiden oluşmaktadır. Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda, Belediye Başkanımızın görevlendirdiği 
Başkan Yardımcısı encümene başkanlık etmektedir.
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Ataşehir ilçe sınırları içinde mahalli müşterek ih-
tiyaçları en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygu-
suyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik 
oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti ha-
line gelmek.

İyi yetişmiş kalifiye personeller ile kurumsal kimliği ve 
geleneği olan, teknolojiyi iyi kullanan, stratejik yöne-
timi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tu-
tan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir 
ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı ile insan 
odaklı öncü ve önder bir belediye olmak.

• Kanunlara Münhasır büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görev-
leri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

• Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. 

• Sıhhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruh-
satlandırmak ve denetlemek. 

• Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullan-
mak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara 
yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, 
kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent 
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge oto-
parkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

• Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

• (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tah-
liye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalan-
ları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her 
türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

• 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; ağaç-
landırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim 
öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve 
bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükse-
köğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde 
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak 
zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar 
için konukevleri açabilirler.

• 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; mabetlerin 
yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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 inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Ge-
rektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî 
yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsa-
bakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, 
sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri 
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini 
geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak 
belirlenir.
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    Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
    Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
    Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
    4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan 
tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde 
bulunmak. 
• Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygula-
mak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
• Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 
• Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsi-
lini 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.
• 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 su-
larını işletmek veya işlettirmek.
• 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.   
• Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili 
bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisin-
de taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 
• Borç almak, bağış kabul etmek. 
• 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.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 
• Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 
• 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 ödenmeye-
rek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
• Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
• Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerle-
rinde 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 tedbirleri almak.
• 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.

• (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis 
edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri 
dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
• (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tara-
fından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçe-
vesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, 
gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
•(Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonla-
rının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili 
işleri yürütmek.
• (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler 
ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık 
periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları 
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon 
kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

• (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilme-
yen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya 
büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bü-
yükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ka-
rarıyla 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.
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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, ter-
mal 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; sağ-
lık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 
düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 
md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve 
hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yokla-
ması ve araştırması yapabilir.

 Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu-
nun 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.

 (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter mik-
tarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak 
haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
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  Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden 
oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli 
dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kay-
nakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 
tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde belediye 
meclisi kararıyla belirlenir.

  Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan 
atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

  Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; 
belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 
arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla 
olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.

  Belediyelerin, şirket personeli de dâhil yıllık toplam personel gideri, idarenin  gerçekleşen en  son yıl büt-
çe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı  Vergi Usul Kanunu-
nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden  değerleme oranında arttırılması 
sonucu bulunacak miktarın %40’nı aşamaz (28/04/2018 tarih ve  30405 sayılı R.G). Bu oran büyükşehir beledi-
yelerinde %30 olarak uygulanır.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Norm Kadro oluşturulmuş olup, 22/05/2016 tarih ve 29719 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kad-
ro İlke ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kadro işlemleri yapılmaktadır. 
Belediyemiz C-16 grubunda yer almakta olup, yönetmelik gereği istihdam edebileceği personel sayısı memur 
kadroları için 903+8, sürekli işçi kadroları için 450’dir.
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ERKEK PERSONEL 1520
TOPLAM 2222
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Ataşehir Belediyesi; Ana Hizmet ve Genel Yönetim alanlarında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Çevre Hizmetleri Yönetimi, Kentsel Yenileşme, Afet ve Toplum Düzeni Yönetimi, Kültür Hizmetleri Yönetimi, Sağlık 
Yönetimi, Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi alanlarıdır.

• Belediyenin çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak, 
• Çevre sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etkinlikler ve projeler yapmak, 
• Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik seminer, konferans vb. eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulun-
mak, broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, 
• İlçe sınırları içerisindeki mevzuat veya ikili protokollerle belediyemizin görev ve yetki kapsamına dâhil edilen 
her türlü atığın yönetmelikler çerçevesinde düzenli olarak toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesini sağ-
layıcı araştırma ve önerilerde bulunmak, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
• Geri dönüşüm projesi çerçevesinde, ilçe genelinde geri dönüşebilen tüm atıkların kaynağında ayrı toplanma-
sını sağlayarak çöp miktarını azaltmak, doğal kaynaklarımızı korumak, enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak,
• İlçe genelindeki konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri kapı kapı dolaşılarak halka geri dönüşebilen atıkların 
(ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, atık piller, atık motor yağlar, ömrünü tamamlamış lastik-
ler ) kaynağında ayrı toplanması konusunda bilgilendirme çalışması yapılmasını sağlamak, 
• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda hafri-
yat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının ruhsatlı depolama alanlarına naklinin sağlanması, denetim yapılması ve 
Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlemek,
• İlçede bulunan pazar ve büyük iş merkezlerinde naylon poşetlerin kullanımının azalmasına yönelik çalışmalar 
yaparak, bez torba, çevre dostu poşetler vb. dağıtmak, 
• Çevre sorunlarına dikkat çekmek ve okullarda çocuklarımıza çevre bilincinin oluşumuna katkıda bulunmak 
için her sene Çevre Haftasında okullar arasında geri dönüşüm konulu yarışmalar ve çevre konulu etkinlikler 
düzenlemek, 
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliğine neden olan 
işyerleri, konutlar vb. yerleri denetlemek, önlemler alınmasını sağlamak ve idari yaptırım uygulamak, 
• Çevre kirliliği ile ilgili (su kirliliği, hava kalitesi, koku vb.) şikâyet ve talepleri değerlendirerek, kirlenmeye sebep 
olan kurum ve kuruluşları tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
• Müdürlüğümüz bünyesindeki İlçe Tasarım Birimi tarafından İlçemizde bulunan ilan, reklam tanıtım elemanları-
nı değerlendirerek kent estetiğine katkıda bulunmak ve görsel kirliliği önleme çalışmaları yapmaktır.
• İlçemizde inşaat yıkımı öncesinde tüm atıklar olmak üzere özellikle asbest atıklarının çevreye ve insan sağlığı-
na zarar vermeyecek şekilde yönetimini sağlamak.
• İlçemizde kızartma yağlarının sık tüketildiği işletmeler denetlenerek, polar madde ölçümü yapmak.
• Sıfır atık projesi kapsamında kaynak israfının önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşu-
munun kaynağında azaltılması için etkin toplama sisteminin kurulmasını sağlamak.
• Horeca projesi kapsamında İlçemizdeki otel, bar, avm, restoran ve kafelerden çıkan cam atıklarının diğer am-
balaj atıklarını kirletmeden ve zarar görmeden kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını 
sağlamak.

• Müdürlüğümüz, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel çevrenin oluşturulmasından yola çıkarak, ilçemizdeki mevcut park, 
bahçe ve yeşil alanların nicelik ve niteliğini zenginleştirip, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda fiziksel aktivitelere ilişkin 
talepleri de karşılayacak şekilde yeşile ve doğaya olan ilgi ve sevginin arttırılmasını sağlamak, yeniden yapılandırmak 
ve kültürel faaliyetlerle bütünleştirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
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• Evrak Kayıt Bürosu’nda kurum içi ve kurum dışı evraklarla ilgili yapılan işlemlerin yanı sıra vatandaşlardan ge-
len talep ve şikâyetlerin işlemlerinin sonuçları ilgilisine bildirilmektedir. 
• Merkez Garajımızda bulunan araçlarla kurum içi ve kurum dışına cenaze ve kültür gezileri kapsamında araç 
temin edilmektedir. 
• Bakım Onarım Atölyemizde Belediyeye ait tüm araç ve iş makinalarının teknik bakım ve onarımı ile lastik ve yağ 
değişimleri yapılmaktadır. 
• Akaryakıt Depomuzda Belediye araçlarının akaryakıt ikmalleri yapılmaktadır. 
• Trafik Büromuzda Belediyemiz kullanımında olan resmi plakalı araçların muayene, sigorta işlemleri takip edil-
mektedir. 
• Engelli Birimimizde 3 adet engelli aracı (liftli-asansörlü) ile tekerlekli sandalye kullanan engellilerimizin tedavi-
leri için hastaneye nakiller sağlanmaktadır.

• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 17 mahallenin çöplerinin, program doğrultusunda düzenli bir şekilde topla-
nıp, transfer istasyonları ve imha sahalarına nakledilmesi,
• İlçemiz sınırları dâhilinde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, ilçe sakinlerimizin yapmış olduğu tamirat ta-
dilat işleri sonucu ortaya çıkan ya da genellikle boş alanlarımıza kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf, hafriyat 
gibi kirletici unsurların yükleyici makinelerle açık araçlara yüklenmesi suretiyle döküm sahalarına nakledilmesi,
• İlçe genelinde yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlerinde biriken çöplerin toplanması ve sürekli boş kalmalarının 
sağlanması, belli periyotlarla bu yerüstü ve yeraltı çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi,
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan meydan, cadde, bulvar ve sokaklar ve semt pazar yerlerinin işçi personel 
(süpürgeci), yol süpürme araçları ve yıkama araçları kullanılarak genel temizliğinin ve yıkama çalışmalarının 
yapılması,
• Okul, cami, ibadethane, kültür merkezi, ata evi, sağlık ocağı, öğrenci yurdu vb. yerlerin çevre temizliğinin ya-
pılması,
• İlçemiz sınırları dâhilinde kullanılmak üzere 0,8 m3’lük yerüstü konteynerlerinin alınması ve belirlenen yerlere 
yerleştirilmesi,
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan mevcut kırılan, bozulan, deforme olan 0.8 m3'lük standart yerüstü kontey-
nerlerinin tamir ve bakımlarının yapılması,
• İlçemiz sınırları dâhilinde, birimimizce belirlenen yerlere metal çöp kutuları ile sigara 
• Müdürlüğümüze vatandaşlarımız tarafından yapılan çöp, temizlik, süpürme ve moloz atıklarının kaldırılması ile 
ilgili talep ve şikâyetler çözümlenmesi ve geri dönüşleri yapılması.

• Belediyemizin ihtiyaç duyduğu taşınmaz malları kiralamak ve ihtiyaç sahibi müdürlüğe teslim etmek, 
• Kiraya verilmesi gereken taşınmaz mallarımızın kiraya verilmesi hizmetini yapmak, 
• Belediyemiz adına satın alınması gereken taşınmaz malı satın alarak ilgili müdürlüklerin kullanım ve tasarruf-
larına sunmak, 
• Satılması gereken Belediyemiz taşınmaz mallarının satış işlemlerini yapmak, 
• Fen İşleri Müdürlüğü’nün ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına ve bütçeye uygun olarak hazırlanan 
Stratejik plan kapsamında kamulaştırılması gereken taşınmaz malları kamulaştırarak ilgili müdürlüklerin kulla-
nım ve tasarrufuna sunmak,
• Kamulaştırmasız el atmalardan dolayı mahkeme kararlarına göre kamulaştırma karşılığı tazminatları ödemek, 
• Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yetki ve tasarrufu altındaki alanlara yapılan işgaller-
den, ilgili müdürlükçe tasfiyesi zorunlu bulunmayanlara ecrimisil uygulamak. 
• İmar Affı (2981) Kanunu kapsamında tapu tahsis belgesi sahiplerine, tapularının verilmesini sağlamak, 
• Ataşehir ilçesindeki tasfiyesi gereken işgal niteliğindeki gecekondu sahiplerinin, Gecekondu (775) Kanunu kap-
samında hak sahiplikleri taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 
• Emek Evler bölgesindeki tasfiye edilen gecekondu sahiplerinin 2981 veya 775 sayılı yasa kapsamında hak sa-
hipliklerini değerlendirip, hak sahipliği kesinleşenlere Emek Evler projesinde üretilen konutlardan tahsis yapıl-
masını sağlamak, 
• Defterdarlık tarafından 4706 sayılı Yasa kapsamında kullanıcısına satılmak üzere Belediyemize devredilen ta-
şınmaz malları tasfiye etmek, 
• İmar (3194) Kanununun 17. Madde kapsamında artık nitelikteki taşınmaz malları şuyulu parsel maliklerine ve 
imar parselindeki Belediyemize ait hissenin diğer hissedarlarına satışını yapmak, 
• Tapu Müdürlüğündeki iş ve işlemlerde Belediye Başkanı adına yürütüp sonlandırmak.
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• İlçemiz genelinde yapılan asfalt kaplama ve yama işleri, 
• İlçemiz genelinde yapılan yağmursuyu kanalı işleri, 
• İlçemiz genelinde bordür-tretuvar yapım işleri, 
• İlçemiz genelinde parke taşı ile yol kaplama işleri, 
• İlçemiz genelinde istinat duvarı ve merdiven yapım işleri, 
• İlçemiz genelinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet vermek.

• İmar durumu verilmesi, 
• Ön Proje onayı, 
• İnşaat ruhsatı verilmesi (Yeni yapı için ruhsat verilmesi, tadilat ruhsatı verilmesi, şantiye şefi değişikliğinden 
dolayı ruhsat yenileme, Yapı Denetim Firması değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme, müteahhit değişikliğinden 
dolayı ruhsat yenileme), 
• Ruhsat temditi (yenilemesi), 
• Bağımsız bölüm m2 tespiti, 
• Zemin ön bilgi haritası ve zemin etüt onayı, 
• Geçici inşaat ruhsatı verilmesi, 
• Mimari, Statik, Elektrik, Makine, Asansör, Isı Yalıtım ve Yangın proje tasdiki, 
• Tehlikeli yapılar için statik rapor düzenlenmesidir, 
• Yapı işleri ile ilgili olarak harç ve ücretlerin tahsilini sağlamak, 
• Yapılan işleri ve başvuruları sonuçlandırmak ve usulüne uygun Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini 
sağlamak.

* İnşaat istikamet rölevesi,
• Kot-Kesit belgesi hazırlanması,
• Tevhid-ifraz işlemleri,
• Kontur-Gabari,
• Belediye Encümenine Teklif Belgesi sunulması,
• Parselasyon planları,
• Yapı Aplikasyon Projesi,
• Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin güncellenmesi,
• Ulusal Adres Veri Tabanı bilgilerinin güncellenmesi,
• Adres ve Numarataj bilgisinin verilmesi,
• Kurum içi ve kurum dışından talep edilen veri analizleri,
• nşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi işlemleri için bina ve bağımsız bölüm bilgilerinin güncellenmesi,
• Kamu alanı terkinleri,
• 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sürecinin takibini yapmak,
• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapmak ve onama sürecindeki işlemlerin takip edilmesi,
• 1/1000 ölçekli plan tadilat tekliflerinin yazışma ve tekliflerinin hazırlanması,
• Plan tadilatları ile ilgili işlemleri yürütmek,
• Uygulama imar planlarının ve plan bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi içerisinde sayısal ortama aktarmak ve veri 
güncellemesi yapmak,
• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazıların incelenerek dilekçelerine/ yazılarına yanıt vermek-
tir.

• Riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespiti, 
• Riskli alan ilan teklif raporunun hazırlanması ve Bakanlığa gönderilmesi, 
• Riskli yapı rapor onayı, 
• Kira yardımı işlemlerinin yürütülmesi, 
• Yıkım ruhsatı verilmesi, 
• Alansal çalışmalarda alan – mülkiyet analizleri, 
• Vatandaşa yönelik anket bilgilendirme toplantıları.
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• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi ve işyerlerinin denetlenmesi,
• Canlı Müzik İzin Belgesi verilmesi,
• Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesine dair iş ve işlemleri yaparak, kontrol ve kayıt altına alır,
• Şikâyet konularında işyerlerinin denetlenerek gereğinin yapılması ve şikâyet sahibine bilgi verilmesi.
İşyerlerinin rutin denetlenmesinin yapılması.

• Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt ver-
mek,
• İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapıldığını kontrol etmek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili tes-
pitler yaparak yasal işlemleri yürütmek, Yapı tatil Tutanağı düzenlemek ve Belediye Encümenine 3194 sayılı İmar 
Kanunun 32. Ve 42. Maddeleri uyarınca para ve yıkım cezası kararı alınmak üzere göndermek, alınan Encümen 
Kararlarının yasal işlemlerini yürütmek,
• Ruhsatlı binalarda basit onarım izni vermek,
• Dış cephe tadilatları için onarım iskele belgesi vermek,
• Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılan inşaatlara anında müdahale etmek, 775 sayılı yasa kapsamında kalanları 
Zabıta Müdürlüğüne bildirmek,
• 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu doğrultusunda yıkılacak yapılar için Kaymakamlık koordinasyon Kurul Kararı 
doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,
• Talep halinde inceleme yapılarak ve gerekli belgelerin temini sağlanarak yıkım ruhsatı düzenlemek.
• Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında Ulusal adres Veri Taban  (UAVT ) sisteminde yıkıldığı-
nın onayını vermek,
• Yıkılacak derecede tehlikeli yapılara İmar Kanunun 39'uncu maddesine göre verilen statik rapor doğrultusunda 
işlem yapmak,
• Arsa ya da evlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik estetik veya trafik bakımından mahzurlu 
görülen enkaz veya birikintilerin ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi için İmar Kanunun 40. Maddesine 
göre işlem yapmak,
• 4708 sayılı Yapı Denetim Kanuna göre inşaat kontrolleri yaparak temel, bodrum, zemin kat ve normal kat, tavan 
beton numunelerinin Bayındırlık Bakanlığından izin belgesine haiz laboratuvarlarda kırılarak hazırlanan rapor-
ların, statik projedeki değerleri ile karşılaştırılarak uygunluğunu kontrol etmek, temel üstü ruhsatı vermek ve tüm 
%10-%20-%60-%80 hakedişleri düzenleyerek ödeme için Mal Müdürlüğüne göndermek, yılsonu seviye tespitlerini 
yapmak, yapı denetim firmalarının sicil raporlarını düzenleyerek Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına bildirmek, 
olumsuz rapor alanlara cezai işleme tabii tutmak,
• Yıkım İhalesi işlemlerini yürütmek, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması için Belediye içi organizasyonu 
sağlamak, imar kirliliğine neden olan inşai faaliyetlerde gerekli yasal işlemleri yapmak, İhale Kararının kesinleş-
mesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli sözleşmeleri hazırlanmasını sağlamak,
•% 80 hak ediş alınmış yapılar da yapı müteahhitlerinin talebi üzerine silah ruhsatı ve ihale işlemleri için iş de-
neyim belgelerini düzenlemek.
• İş bitirme belgesi, son hak ediş evrakları (%95-%100) düzenleyip ödeme için Mal Müdürlüğüne göndermek,
• İmar kanunun 21. Maddesine göre yapı ruhsatı alan ve 29. Maddeye göre süresi içinde müracaat eden binalara 
imar kanununun 30. Maddesi, Tip İmar Yönetmeliğinin 64. Maddesi ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre 
binaların inşaat ruhsatı eki mimari, makina, elektrik ve tesisat projelerinin uygunluğunu kontrol ederek yapı 
kullanma izni vermek
• İş bitirme ve yapı kullanma izni almış yapılarda yapı müteahhitlerin talebi üzerine silah ruhsatı ve ihale işlem-
leri için iş deneyim belgelerini düzenlemek,
• Asansör tescillerini ilgili kanun, mevzuat, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerçekleştirmek,
• Isı yalıtım raporlarını düzenlemek ve vizelerini vermek.

• Belde halkının sıhhat, selamet ve huzurunu temin etmektedir,
• Belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışarak yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygu-
lanmasını sağlamaktadır,
• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmektedir, 
• Belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumaktadır,
• 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri 
yapmakta ve yetkilerini kullanmaktadır, 
• Yetkili organların alacağı kararları yerine getirmekte, ön görülen ceza-i yaptırımlarını uygulamaktadır, • 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, sa-
tıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine ge-
tirmek,
• 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 
11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muh-
taç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,
• 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, 
işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,
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• 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını 
kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,
• 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,
• Dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine mani olunması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda ge-
rekli cezai işlemleri uygulamak,
• 4207/4733 Sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli tes-
pitlerin yapılması,
• 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapı-
ların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

• Kent halkının kültürel ve sanatsal gereksinimini karşılamak adına; ulusal ve uluslararası seminerler, paneller, 
konserler, konferanslar, sergiler, festivaller planlar ve uygular. Yaptığı çalışmalarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum 
ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir, uygular ve yönetir. Ataşehir Belediye Tiyatrosu, Gençlik ve Çocuk Müzik 
Orkestralarının kurulması ve yürütülmesine ilişkin çalışmalar ve işbirliklerini yapar. Belediye konservatuarı ku-
rulması için çalışmalar yapar.
• Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kütüphanelerin ve sanat atölyelerinin işleyişini takip eder; bunlarla 
ilgili tüm iş ve işlemleri koordine eder. 
• Kentin barındırdığı kültür ve sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, sanatçılar, 
kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gider.

Belediye Başkanlığımıza bağlı personelin Sağlık Hizmetleri
Muayene, Tedavi ve Sevk Hizmetleri
Hemşirelik Hizmetleri
Cenaze İşlemleri
Hasta Nakil Hizmetleri
Halk Sağlığı ile ilgili Koruyucu ve Kurtarıcı Hizmetler
a) Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde 9 uzmanlık alanında ve diş polikliniklerinde Muayene, Tedavi Hizmetleri 
ile Laboratuvar ve Rapor Hizmetleri
b) Doç. Dr. Bahriye Üçok Hasta Konuk Evi’nde Konaklama Hizmeti
c) Ana Çocuk Sağlığı Adölesan ve Okul Çağı Psikolojik Danışmanlık Biriminde Kadın Sağlığı, Hemşirelik, Kemik 
Yoğunluğu Ölçümü ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
d) Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği’nde 3 uzmanlık alanında ve diş polikliniklerinde Muayene, Tedavi ve Hemşirelik 
Hizmetleri
e) Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Ölçümü Görüntüleme Merkezi’nde 3 uzmanlık alanında Muaye-
ne, Tedavi ve Görüntüleme Hizmetleri 

• İlçe Tasarım Komisyonu Hizmetleri
• İşyeri Denetim ve Kontrol Hizmetleri
• Evde Bakım ve Sosyal Destek Hizmeti
• 3-6 yaş grubu Çocuklara Gündüz Bakım Evi Hizmeti 
• Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmeti

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hay-
vanların rehabilitasyonu,
• Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, 
• Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunun verilmesi,
• Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele, vektörlerle mücadele
• Zoonoz hastalıkların kontrolü,
• Çevre, hayvan ve insan sağlığının korunması,
• Gıdaların üretildiği, satıldığı ve depolandığı yerlerin denetlen-
mesi,
• Hayvanların satış ve kesim noktalarını denetlemek.
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• Sosyal Yardım Hizmetleri sunmak,
• Aşevi Hizmeti sunmak,
• Yeni Umutlara Merhaba Projesi(Anne-Bebek Çantası), Bebeğimizin Günlüğü Kitapçığı,
• Aşure Dağıtımı, Kandil Simidi Dağıtımı, Kurbanlık Et Dağıtımı, Kahvaltılık Dağıtımı,
• Kuru Erzak Dağıtımı, Kıyafet, Bebek Bezi Dağıtımı,
• İlçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 1. El eşya ve bağış yoluyla gelen 2.el eşya dağıtımını sağlamak,
• Taziye Evi ve Taziye İkramı hizmeti sunmak,
• Ramazan ayı boyunca ilçe sınırları içindeki vatandaşlarımıza iftar kumanyası dağıtım hizmeti,
• Ataşehir ilçesi sınırları içinde ikamet edip, su için müracaat eden vatandaşlarımıza müdürlüğümüzce verilen 
su kartları ile alabilecekleri damacana su hizmeti sunmak,
• Eğitim çağındaki çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye yardımı sağlamak,
• Vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve hasta bezi taleplerini karşılamak

• Ataşehir ilçe sınırları içerisinde yaşayan kadın, çocuk ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesini 
sağlamak,
• İlçe sınırlarında oturan engelli bireylerin çeşitli yerlerde düzenlenen eğitim programlarına ulaşımlarını düzen-
lemek,
• Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapıp faaliyete geçirmek.
• Yerel ve sosyal politikalar üretmek, projeler geliştirmek, tüm dezavantajlı grupların her konuda fırsat eşitliğin-
den yararlanabilmelerini sağlamak,
• Protokol yapılan dernek ve vakıflarla yıl boyu etkinlik ve seminer programları düzenlemek,
• İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)'nde tespit edilen her tür 
şiddete maruz kalan kadınların barınmasını ve Kadın Konukevi’nin yıl boyu faaliyet halinde olmasını sağlamak,
• İlköğretim seviyesindeki çocukların Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilgisi vb. temel derslerde etüt program-
larına katılacağı, internet kullanımına açık bilgisayar odalarının bulunduğu ve dönem dönem sosyal aktiviteler 
düzenlenen Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerinin yaz-kış ayrı programlarla faaliyette tutulması,
• Yetişkinlerin ahşap boyama, el sanatları, biçki dikiş, makine nakışı, deri işlemeciliği, iğne oyası vb. kurslarla 
hobi geliştirmelerini; kuaförlük, aşçılık, bilgisayar kullanımı gibi Halk Eğitim Merkezi sertifikalı kurslarla meslek 
edinmelerini sağlamak,
• Sosyal hizmet merkezlerinde anne-çocuk, aile, evlilik öncesi ve sonrası, hijyen, kadın sağlığı gibi konularda 
bilgilendirici eğitimler düzenlemek,
• Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerinde talep eden çocuk ve yetişkinlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık hiz-
meti vermek,
• Kadın Girişimcilik Merkezinde evinde üreten girişimci kadınlara atölye desteği sağlayarak üretim maliyetlerini 
düşürmek, işletme sahibi kadınlara ofis imkânı sunarak işletmelerinin ilk bir yıllık kırılgan dönemlerini rahat 
atlatmalarını sağlamak, yeni girişimcilere zenginleştirilmiş girişimcilik eğitimi ile kendi iş yerlerini açma ve KOS-
GEB’e hibe başvurusu için iş planı hazırlamalarına yardımcı olmak,
• Kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri alan sağlamak.
• Ataşehir İlçesinde ikamet eden engelli vatandaşlara kurs, seminer, kuaförlük, kamp hizmetleri sağlamak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Destek Hizmetleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yöne-
timi, Mali Kaynaklar Yönetimi alanlarıdır.

• Dış kurumlardan gelen talep, şikâyet ve görüşlere cevap yazılarının hazırlanmasını sağlamak, 
• Müdürlüklerden gelen talep, şikâyet ve görüşlere cevap yazılarının hazırlanmasını yapmak, 
• Bilgi Edinme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Açık Kapı Projesinden gelen talep, öneri ve şikâyetlerin 
ilgili birimlere aktarılması sağlanarak, yasal süre içinde geri dönüş yapmak, 
• Belediye yönetiminin izlediği politikanın halka benimsetilmesini, yapılan çalışmaların halka duyurulmasını, halkın 
belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak, 
• Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilin-
mesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek, 
• Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendiril-
mesine ortam hazırlamak, 
• Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkilerinin değerlendirmesini yapmak, 
• Her türlü imkandan yararlanılarak, ilçemizin ekonomik, tarihsel, doğal, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt 
içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, 
festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılmayı, bu yönde faali-
yet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve 
bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi 
çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 
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• Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle 
iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, 
kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandı-
rılmasını sağlamak, 
• Ataşehir’i yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve 
dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları 
yaparak tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, 
• Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek, 
• Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak 
bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek, 
• Hemşerilerimizin olduğu kadar kurum çalışanlarımızın da talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve çözüm süreçlerin-
de görev almak, 
• Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak, 
• Belediyemize şahsen başvuran vatandaşların talep ve şikâyetlerinin alınmasını sağlamak, 
• Belediye Sünnet, Sanat ve Spor Kursları için kayıtların alınmasını sağlamak, 
• Vatandaşların Belediye’den almak istediği hizmet ile ilgili doğru birime yönlendirilmesini, 
ABİM ve İŞKUR Hizmet Noktaları ile işsizlere yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesine yardımcı olmak, 
ücretsiz kurslar düzenleyerek ilçe halkının katılımını en üst düzeye çıkarmak,
• İş başvurularını internet üzerinden ilgili yerlere yönlendirmek ve Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak, 
• İş arayanların profiline uygun açık iş ilanlarını sorgulamak, işe yönlendirmek, 
• Belediye’nin yaptığı her türlü hizmetin tanıtılması için yazılı ve görsel tanıtım materyallerini hazırlamak ve basıma 
hazır hale getirmek, 
• Belediyeye şahsen başvuran vatandaşların dilekçe başvurularının alınmasını ve ilgili müdürlüklere gönderilmesini 
sağlamaktır.

• Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirerek ilgili birimlere sevkini sağlamak, Başkanın görmesi gerekenleri 
tespit ederek Başkan’a sunmak, 
• Başkanlığa doğrudan müracaat eden şahıs ve kurumların randevu taleplerini inceleyerek belli bir düzen içinde gö-
rüşmelerini sağlamak, 
• Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde çalışma saatlerini ve toplantılarını planlamak, 
• Başkanlık adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordi-
nasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak, 
• Belediye Başkanının ziyaretçi ve telefon trafiğini idare etmek, 
• Başkan görüşmeleri öncesi görüşme ile ilgili alt yapıyı hazırlamak,
• Başkanlığa gelen randevu taleplerini değerlendirmek,
• Çeşitli etkinliklere başkanlık adına çelenk, çiçek ve tebrik göndermek, 
• Başkanlığa gelen davetiyeleri başkana sunmak, 
• Belediye Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, 
geliş-gidiş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek, hediyeler hazırlamak, 
• Belediye Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışı misafirlerini karşılama, hediyeler alma, ağırlama ve uğurlama hizmetlerini 
yerine getirmek ve bu konuda gerekli organizasyonları düzenlemek, 
• Makam odasının tertip düzenini sağlamak,
• Bayramlarda Belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak.

• Donanım Hizmetleri, 
• Yazılım Hizmetleri,
• Otomasyon Hizmetleri, 
• İntranet ve İnternet Hizmetleri, 
• Teknik Destek Hizmetleri, 
• Kurum Arşiv İşleri ve Dosyalama Hizmetleri, 
• Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri,
• Siber Olaylarla Mücadele Ekibi (SOME).

• Yeni atama, nakil ya da açıktan atama yoluyla göreve başlayan memur personelin, sözleşmeli çalıştırılan personelin 
işe giriş işlemlerini yapmak. 
• Kurumumuzda görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personele ait özlük işlemlerini yürütmek. 
• Kadro ihdas, derece ve unvan değişikliği işlemlerini yapmak. 
• Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, hizmet içi eğitim programlarına ve kurum dışında yapılan seminer top-
lantılara katılımını sağlamak. 
• Disiplin Kurulu oluşturmak ve Kurul Kararlarını uygulamak. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını takip etmek. 
• Etik Kurulu oluşturmak. 
• Lise ve Üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içindeki 
uygun birimlerde görevlendirmek.
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• Belediye gelirinin takibi ve tahsilini yapmak, 
• Belediye giderlerinin takibini yapmak, 
• Ön mali kontrol işlemlerini yürütmek,
• Ücret tarifesini konsolide etmek.

• Belediyenin stratejik planını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak.
• Belediyenin yıllık performans programını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlamak.
• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazır-
lamak.
• Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri kapsamında, mevcut durum ve gelecekteki ihtiyaç-
ların analizini yaparak her takvim yılına ait müdürlük faaliyetlerini (Performans Programı), yatırım programını ve izleyen 
iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak.
• Belediyenin Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin strate-
jik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi kapsamın-
da ilgili Müdürlük ile koordineli çalışır.
• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet 
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı 
ile mali istatistikleri hazırlamak.
• Performans Programı doğrultusunda müdürlüklerin hazırlamış oldukları aylık faaliyet raporlarının izleme ve değer-
lendirmesini yapar.
• Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, performansla ilgili bilgi ve verileri 
toplar, analiz eder ve üst yöneticiye sunar.
• Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapar ve/ veya yaptırır.
• Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde, projeler geliştirerek üst yönetime sunar ve uy-
gulamaya geçirilecek projeler için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlar ve takibini yapar.
• Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
• Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirir.
• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İdare-
nin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
• İş Süreç Geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
• Ölçme Değerlendirme faaliyetlerini yürütmek
• Proje Geliştirme, Değerlendirme ve Yönetme faaliyetlerini yürütmek
• Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

• Belediye Aleyhine Açılan Davalarda Belediyeyi Savunmayla İlgili Hizmetler, 
• Belediye Lehine Dava Açma İşleriyle İlgili Hizmetler.

• Ataşehir Belediye Başkanlığına bağlı birim, kuruluş ve işletmelerin denetimi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenme-
sine yardımcı olmak, çalışanların belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve 
tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacı ile hizmetlerin süreç ve sonuçlarını, mali işlemler dışında kalan diğer 
idari işlemleri hakkında uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından önce belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans 
ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak, dürüstlük ve mesleki etik kurallarına sadakat göstererek analiz 
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanatlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek 
ilgililere iletmektir.
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• Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından gerçekleştirilmesi, 
•Müdürlüğümüz tarafından edinilen taşınırların Muayene Kabul Komisyonunun kontrolleri sonrasında cins ve nitelikle-
rine göre sayım ve ölçümleri yapıldıktan sonra bünyemizdeki depomuzda muhafazasının sağlanması,
• Müdürlükler kanalı ile alınan tüm malların merkez ambarda teslim alınmasının giriş kayıtlarının yapılmasının birim-
lerden gelen isteklere göre teslimatlarının yapılmasını sağlamak.
• Kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlanmak,
• Tüm Müdürlüklerce hazırlanan ihale işlem dosyalarının İhale Şefliğince teklif zarflarının kabulünü, kurulan ihale ko-
misyonlarının inceleme ve karar aşamalarında organizasyon ve sekretarya işlemlerini yapmak ve karar sonrası ilgili 
müdürlüğüne sevkini sağlamak,
• 4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin talebi doğrultusunda satın alma dos-
yaları hazırlamak,
• Tüm müdürlüklerin kırtasiye, büro mobilyaları, temizlik malzemeleri, büro malzemeleri, mefruşat malzemeleri, makine 
ve teçhizat ihtiyaçlarını sağlamak,
• Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren yemekhane aracılığıyla tüm personelin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak,
• Belediye hizmet binamız ve ek hizmet birimlerinin, temizlik ve düzenini sağlamak,
• Tüm hizmet birimlerinde bulunan yangın tüplerinin alımı ve dolumunu sağlamak,
• Belediyemize ait tüm bina ve tesislerin, diğer çalışma birimlerimizin iç temizlik, aydınlatma, ısıtma, asansör, makine ve 
teçhizatların bakım ve onarım hizmetleri,
• Personellerimize ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediyemize gelen vatandaşlarımıza çay servisi yapmak,
• Belediye hizmet binamız ve ek hizmet birimlerince kullanılan elektrik su, telefon, doğalgaz ve data hatları sözleşme-
lerini yapmak, takibi ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
• Kurumumuz iletişiminde kullanılan telefon ve telsiz sisteminin kurulumu ve bakımının yapılmasını sağlamak,
• Belediyemiz etkinliklerinde Müdürlük taleplerine göre etkinlik alanının hazırlanması, ses düzeninin kurulmasını sağ-
lamak,
• İlçemizde bulunan 74 ibadethanenin temizliği sağlamak.

• Belediye Meclisi Hizmetleri,
• Belediye Encümeni Hizmetleri,
• Gelen-Giden Evrak kayıt ve Dağıtım Hizmetleri,
• Birimler Arası Koordinasyon Gerektiren Yazışma Hizmetleri.

• Belediyeye bağlı şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile ilgili bilgi akışı, işbirliği ve kaynaklarının kullanımını 
planlama ve istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
• 696 Sayılı KHK gereğince kurulan Belediye şirketi ile bu şirkette istihdam edilecek personellerin her türlü iş ve 
işlemlerini yapmak,
• Belediye sorumluluk alanları içerisinde bulunan tesislerin kuruluş ve işleyiş işlemlerini yürütmek,
• 5018 Sayılı Mali Kontrol Kanunu'na göre Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
• Kurulması kararlaştırılan işletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş aşamasında her türlü iş ve işlemlerini 
yürütmek, 
• Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
• Müdürlüğümüz yetki alanı içerisinde olan şirket bünyesinde çalışan personelin maaş ödemelerinin takibini 
yapmak, 
• Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan şirketlerin mevzuatın öngördüğü şekillerde kontrolünü yapmak. Vergi ka-
nunu hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumluluklarını yerine getirip getirilmediğini 
kontrol ederek, ilgili kanundaki değişikleri takip etmek,
• Müdürlüğün iş akışını belirlemek ve güncellemek,
• Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili toplantılar düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek.

  Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Beledi-
yesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yapılmaktadır. Yönetim yapımız Meclis, Encümen, Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve diğer çalışanlardan 
oluşur. 
  Belediye Başkanı Üst Yönetici olarak Belediye faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, program-
lara, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kay-
nakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlü-
ğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden 
Belediye Meclisine karşı sorumludur.
  2019 yılı Belediyemiz Bütçesi Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde performansa 
dayalı bütçeleme anlayışına uygun, stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle 
uyumlu, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını hedefleyerek hazırlanmış 
ve uygulanmıştır.
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   Ataşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği 2013 yılında iç kontrol çalışmalarına başlamış-
tır. İç kontrol çalışmalarında ulaşılmak istenen hedef kapsamlı olduğundan çalışma öncesi planlar da kapsamlı olmuş 
ve uzun mesai harcanmıştır. 
    İç kontrol çalışmaları kapsamında belediye bünyesinde çalışacak personeller detaylı bir çalışmayla seçilmiş ve her 
birinin belediye süreçlerine hâkim, ayrıca görev bilincine sahip personeller olmasına dikkat edilmiştir. 
   Amacımız Ataşehir Belediyesi’nde yürütülen her bir işin süreç bazlı olarak modelini çıkarmak olduğu için, iç kontrol 
ekibi çalışanları belediyenin bütününde kendi sorumluluklarında bulunan süreçlerdeki çalışmalarını yürütmüşlerdir. 
   İç kontrol ve süreç çalışmalarının canlı örneklerini görebilmek adına Türkiye’de özellikle süreç çalışmaları konusun-
da çalışmalarını ilerletmiş belediyelere ziyaretler gerçekleştirilmiş ve çalışanların deneyimlerinden faydalanılmıştır. Bu 
sayede iç kontrol ve süreç çalışmalarında karşılaşılabilecek sorunların önceden tahmini yapılabilmiş, risk faktörleri 
minimuma indirilmiştir. 
İç kontrol sistemi belediyemizin hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çı-
kabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, belediyemizin sürekli değişen çevre 
koşulları, hizmet alanların talepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar 
yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirecektir. 

    İç kontrol çalışmalarında, hem çalışma ekibinin hem de yönetimin kabul ettiği bazı unsurlar şunlardır; 

• İç kontrol bir süreçtir. Bunun anlamı iç kontrolün ulaşılmaya çalışılan bir amaç olmadığıdır. İç kontrolün süreç olması, 
aynı zamanda bir sonuç olmadığı anlamına da gelir. Bu süreç sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır. 
• İç kontrol insanlardan etkilenir. Bu süreç sadece politika kuralları, el kitapları ve talimat metinleri değildir. Kurumun 
her seviyesinde yer alan insanlar iç kontrolün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur. 
• İç kontrol Belediyemizin hedeflerine ulaşılmasında üst yönetime ve idarecilere sadece makul bir güvence sağlar. 
             Kurum, hedefine doğru ilerlerken iç ve dış etkenlere maruz kalır. Kurumun bir parçası olan çalışanlar iç et-
kenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter özellikleri, ahlaki değerleri ve yetkinlikleri iç kontrolün etkinliği ile 
doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanların içsel özelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış etken olarak 
gösterilebilecek risklerin ki buna ekonomik kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tamamen kontrol etmek imkânsızdır. Bu 
nedenle iç kontrol kurum için kesin bir güvence değil, makul bir güvence sağlar.

    Belediyemizin iç kontrol sayesinde ulaşılabilecek başlıca dört hedefini şu şekilde belirtebiliriz;

• Faaliyetlerin etkin ve verimli olması 
• Mali raporların güvenilirliği 
• Yürürlükteki mevzuata uyum 
• Varlıkların korunması

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, Belediyemizin; hedeflere ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet he-
defleri ile ilgilidir. Mali raporların güvenilirliği, geçici ve özetlenmiş raporları da içeren güvenilir hesap raporlarının hazırlanması, mali 
verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması, konu ile ilgili diğer bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi ko-
nuları içerir. Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetlerin yasal prosedüre uygun olmasını 
sağlamak üzere yapılması gereken uyum çalışmaları ile ilgilidir. Varlıkların korunması ise belediyemizin sahip olduğu tüm varlıkların 
güvence altına alınmasını içerir.
İç kontrol sistemi belediyemizin farklı etkinlik seviyelerinde faaliyet gösterir. İç kontrol faaliyetlerinin ne kadar etkin yürütüldüğü:

• Üst yönetim ve idarecilerin, belediyeyi, belediyenin hedeflerine ulaşılması için yapılan faaliyetlerin kapsamını, faaliyetlerin yer aldığı 
çevreyi ve karşılaşılacak riskleri anlamalarına, 
• Çalışanların iç kontrolün uygulanmasına yönelik sorumluluğa, gerekli bilgiye, yeteneğe ve yetkiye sahip olmalarına, 
• Yayınlanan mali raporların güvenilir bir biçimde hazırlanmasına, 
• Yasa ve yönetmeliklerle uyumun sağlanabilmesine bağlıdır.

İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim üstlenecektir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir biçimde işlediğinin güvencesini 
verebilmek için uygun politikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. İç kontrol uygulanırken, hedeflere ulaşılmasını etkileyecek 
belirsizlikler öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır; yani idareciler risk yönetimi konusunda da sorumlu olacaklardır.

İç kontrol çalışma ekibi tüm bu amaçları yerine getirmek için belediyeye ait tüm süreçleri ve bu süreçlere ait riskleri belirme çalışmasına 
başlamıştır. Belirlenen “dead line” tarihine kadar çalışmalarını yürütecek olan personeller, Strateji Geliştirme şefliğine haftalık olarak 
çalışmalarını raporlamaktadırlar. 

Belediyemizde stratejik planda belirlenen alanlar temel alınarak oluşturulan ana süreçler, süreçler ve detay süreçlere ayrılarak kuru-
mumuzun tüm işlerini kapsayan bir hâl almıştır. Detay süreçlere ait iş akışlarının çizilmesi ile birlikte, belediyemizde yapılan tüm işlere 
ait işlem basamakları belirlenmeye başlanmış ve bu sayede iç kontrol çalışmaları ile ulaşılmak istenen noktalara daha rahat ulaşmanın 
yolu açılmıştır. 

 Detay süreçlerin belirlenmesi ile birlikte ortaya belediye süreç haritası çıkmış ve bu sayede belediye genelinde yapılan tüm işlerin grup-
lanması sağlanmıştır. Aynı gruba ait detay süreçlerin ortak riskler barındırabileceği gerçeğinden dolayı bir süreçten bir personelin 
sorumlu olması sağlanmış bu sayede süreçler üzerindeki hâkimiyet oranı arttırılmıştır.

Tüm bunlara ek olarak İç Kontrol Eylem Planında güncelleme yapılmış olup, öngörülen eylemlerin müdürlük bazlı çıktı ve sonuçları 2019 
yılında kontrol edilmiştir.

Belediyemizin düzenlilik ve performans açısından dış denetimi Sayıştay Başkanlığınca; idari iş ve işlemlerinin hukuka 
uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetimi ise İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekil-
de hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve öncelikle-
rinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olmasının 
önemine değinilmiştir.
Kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi 
amacıyla kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı 
olabilecek bir politika seti oluşturulmuştur.

Yine 11. Kalkınma Planında Kalkınmanın amacı; “insanların refahını artırmak, hayat standartlarını yükseltmek, 
temel hak ve özgürlüklerini güçlendirerek adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmek ve bunu kalıcı 
kılmak” olarak belirlenmiştir.
2014-2023 İstanbul Bölge Planı temel vizyonu “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün İstan-
bul” olarak belirlenmiştir.
Ataşehir Belediye Başkanlığı Stratejik Plan 2020-2024 Dönemi 11. Kalkınma Planı ve 2014- 2023 İstanbul Bölge 
Planlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
İnsan odaklı, adil, şeffaf ve kolay ulaşılabilir yönetim ilkelerimizden ödün vermeden hizmet anlayışıyla çıktığı-
mız yola, “Çağdaş, Yaşanabilir Bir Kent” oluşturma projelerimize yenilerini katmanın heyecanıyla, hız kesmeden 
devam edilmektedir.
2020-2024 Stratejik Planımızın hazırlanmasına ışık tutan Üst Politika Belgeleri analizi sonucu ortaya çıkan Tes-
pitler ve İhtiyaçlar şöyle sıralanmıştır;
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 Ataşehir Belediyesinin 2021 mali yılı gider bütçesi 610.000.000,00 TL, gelir bütçesi 610.000.000,00 TL olarak 
öngörülmüş olup 2021 yılı tahmini bütçe denkliği sağlanmıştır.

2021 mali yılı gider bütçesi 610.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup;
• Personel Giderleri için 77.080.000,00 TL bütçe verilip, 68.670.908,84 TL gerçekleşmiştir. 
    • Gerçekleşme oranı % 89,09 dur.

• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri için 11.250.000,00 TL bütçe verilip, 9.841.511,15 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 87,48 dir.

• Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 368.652.000,00 TL bütçe ayrılmış, 380.930.046,33 TL gerçekleşmiştir. 
    • Gerçekleşme oranı % 103,33 dür.

• Faiz Giderleri için 12.500.000,00 TL bütçe ayrılmış, 14.846.966,08 TL gerçekleşmiştir. 
Gerçekleşme oranı % 118,78 dir.

• Cari Transferler için 8.200.000,00 TL bütçe verilmiş, 9.100.689,85 TL gerçekleşmiştir. 
    • Gerçekleşme oranı % 110,98 dir.

• Sermaye Giderleri için 98.618.000,00 TL bütçe ayrılmış, 96.736.557,91 TL gerçekleşmiştir. 
Gerçekleşme oranı % 98,09 dur.

• Sermaye Transferleri için 2.700.000,00 TL bütçe ayrılmış, 3.030.443,17 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 112,24 tür.

   2021 yılı için öngörülen 610.000.000,00 TL gider bütçesinin, 583.157.123,73 TL si gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 95,60 dır.

   Ekonomik düzeyde gösterilen gider gerçekleşmelerinin, 2020 mali yılı ve 2021 mali yılı karşılaştırmaları Tablo-1 de gösterilmiş-
tir.
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Tablo-1 Ekonomik Düzey Bütçe Gerçekleşmesi
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Tablo-1.1 Kurumsal Düzeyde Belediye Müdürlükleri Karşılaştırmalı Bütçe ve Harcama Bilgileri

2021 mali yılı gelir bütçesi 610.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup;
• Vergi Gelirleri 248.322.000,00 TL tahmin edilmiş, net 214.236.901,29 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 86,27 dir.

• Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.250.000,00 TL tahmin edilmiş, net 22.653.789,49 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 74,89 dur.

• Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.000.000,00 TL tahmin edilmiş, net 2.950.000,00 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 147,50 dir.

• Diğer Gelirlerden Alacaklar 188.917.000,00 TL tahmin edilmiş, net 269.758.835,48 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 142,79 dur.

• Sermaye Gelirleri 141.000.000,00 TL tahmin edilmiş, net 38.074.874,85 TL gerçekleşmiştir. 
   • Gerçekleşme oranı % 27,00 dir.

   2021 mali yılı için 610.000.000,00 TL gelir gerçekleşme hedeflenmiş bu hedefin 549.823.450,47 TL si tahsil edilmiş-
tir. 2.149.049,36 TL si red ve iade yapılmış olup, 2021 yılı için net 547.674.401,11 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 
Gerçekleşme oranı % 89,78 dir. Gelir ve gerçekleşme oranları Tablo-2 gösterilmiştir.
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Tablo-2 Bütçe Gelir İcmal Cetveli
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2021 mali yılına ilişkin bilanço tablosu incelendiğinde, ülkemizdeki ekonomik enstrümanların doğru kullanıl(a)mamasından kay-
naklı ekonomik hayata ilişkin iniş ve çıkışlar yerel yönetim faaliyetlerini de olumsuz etkileşmiştir.

Bütçede hedeflenen gelir ve gider dengesi yaklaşık olarak gerçekleşme eğilimi göstermiş olup, bunun yansıması olarak mali 
disipline uyulması sonucu 2021 yılı olumlu faaliyet sonucu vermiştir.

Mali yıl denetimimiz Sayıştay Başkanlığı’nın Sayıştay denetçileri tarafından; idari iş ve işlemlerin denetimi ise İçişleri Bakanlı-
ğınca yapılmaktadır.2021 mali yılı denetimi 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Meclis Denetim Komisyonu 
tarafından yapılmıştır.

• Çevre Yönetimi
• Kentsel Yenileşme
• Afet ve Toplum Düzeni Yönetimi
• Kültür Hizmetleri Yönetimi
• Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi
• Sağlık Hizmetleri Yönetimi
• Genel Yönetim
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İlçemizde bulunan cam kumbaralarda biriken ve 
Horeca projesi kapsamında cafe-restaurant, otel 
ve avm’lerin faaliyetleri sonucu oluşan, atık cam-
lar, lisanslı firma tarafından toplanmaktaydı, ancak 
31.05.2021 tarihi itibariyle ilçemizde toplama yapan 
lisanslı firmanın işi bırakması sebebiyle; sıfır atık 
kapsamında kaynağında ayrı toplama çalışmala-
rının aksamaması için atık camların toplanması işi 
‘26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren ‘Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği’ doğrultusunda; Başkanlığımız-
ca yürütülmeye başlanmıştır. Bu sebeple ilçemizde 
atık camlar, hem horeca projesi kapsamında cafe, 
restaurant, otel ve avm’lerden kaynağında ayrı top-
lanmakta, hem de ilçemizde bulunan 267 adet cam 
kumbaradan vinçli araçla toplanmaktadır.

2021 yılında 3083 adet iç mekan kutusu ve 7 adet 
konteyner yerleştirmesi yapılarak, sınırlarımız içe-
risinde toplam 267 adet cam kumbarası, 64 adet 
ambalaj atığı kumbarası yer almış oldu. 2021 yılında 
ilçemiz sınırları içerisinde yer alan cam kumbara-
larından 331,090 ton atık cam, “Ataşehir Tane Tane 
Kapak Topluyor Adım Adım Engelleri Aşıyor” kam-
panyası kapsamında 5,26 ton plastik kapak, amba-
laj atığı toplama ve ayrıştırma tesisinde de 9.468,080 
kg toplanarak toplam ambalaj atığı miktarı 9.804,441 
tona ulaştı. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından il-
çemizde ambalaj atıklarının sürdürülebilir şekilde 
kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümünün 
sağlanması ve 2018 yılında başlayan Sıfır Atık pro-
jesini de entegre ederek; israfın önlenmesini, sınırlı 
doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağla-
mak için “Ataşehir Bizi Geri Dönüşüme Götür” sloga-
nıyla bir farkındalık projesi başlatılmıştır. İlçemizde 
ambalaj atıkları; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönet-
meliği ve Atık Yönetim Planı doğrultusunda okullar, 
alışveriş merkezleri, süpermarketler, konutlar,  site-
ler ve kamu binalarına yerleştirilen geri dönüşüm 
kutuları ve konteynerlerde toplanmaktadır. Ayrıca 
Müdürlüğümüze telefon aracılığıyla gelen iç mekan 
kutusu, kumbara ve konteyner talepleri de karşılan-
maktadır.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile lisanslı fir-
ma teknik elemanları tarafından her hafta Perşembe 
günleri ilçemizde ambalaj atığının oluştuğu yerlere 
denetimler düzenlenmektedir.

Çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomiye katkıda 
bulunmak amacıyla ambalaj atıklarının, diğer atık-
lardan ayrı biriktirilerek, Belediyenin toplama siste-
mine verilmesi konularında bilgilendirme çalışmaları 
Covid –19 kurallarına uygun  olacak şekilde yapıla-
rak bu çerçevede, 2021 yılı içerisinde ambalaj atıkları 
kapsamında 313 noktaya ziyaret gerçekleştirildi.

Ataşehir’in mahalle ve caddelerindeki “Geri Dönü-
şüm Kumbaraları”nın yenileme çalışmalarına Şubat 
ayında başlandı. Müdürlük ekipleri, sıfır atık ve geri 
dönüşüm çalışmalarını aralıksız devam ederken, 
ana caddeler ve belirli noktalardaki 27 adet geri 
dönüşüm kutuları boyanarak yenileme işlemleri 
gerçekleştirildi. Deforme olmuş geri dönüşüm kon-
teynerlerinin ve atık cam kumbaralarının tamir ve 
bakım çalışmaları sonrası boyama işlemleri de yapı-
lıyor. Böylece mahalle ve sokaklara yerleştirilen geri 
dönüşüm kumbaralarının daha güzel ve temiz bir 
görünüme kavuşması sağlandı.
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2010 yılının Nisan ayında, hem çevreye hem de en-
gelli vatandaşlara fayda sağlamak için ilk kez Ata-
şehir’de başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan “Ataşe-
hir Tane Tane Kapak Topluyor Adım Adım Engelleri 
Aşıyor” kampanyamız 2021 yılında da devam etti. Her 
plastik kapağın bir umut haline geldiği kampanya-
da toplanan kapaklarla alınan tekerlekli sandalye-
ler ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırıldı. 2021 yılında 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edilen 
5,26 ton kapağa karşılık 28 adet tekerlekli sandalye 
dağıtıldı. Böylece Ataşehir’de kampanyanın başladı-
ğı 2010 yılından beri 441 ton mavi kapak toplanarak 
1763 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye veril-
di. İlçede okul, hastane, kamu kurumları, site, işyeri 
olmak üzere vatandaştan gelen talepler doğrultu-
sunda 2021 yılında 179 adet yeni kumbaralarla birlik-
te toplam 2962 noktaya ulaştı. 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda, atık pillerin insan ve çevre sağlığına 
zarar vermeden geri kazanım veya nihai bertarafını 
sağlamak için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Der-
neği) arasında bir protokol imzalandı. Protokol kap-
samında, atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplan-
ması için ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları, 
alışveriş merkezleri, işyerleri, marketler, muhtarlıklar 
ve okullarda belirlenen noktalara iç mekân atık pil 
kutuları ve toplanan tüm atık pillerin biriktirileceği 
bir konteyner belirlenen toplama noktasına yerleş-
tirildi. Söz konusu konteynerde biriktirilen atık piller 
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) 
tarafından belirli periyodlarla toplanmaktadır. İlçe-
mizde 2021 yılında ilçe genelinde toplam 3451,9 kg 
atık pil toplanmış ve toplam 316 adet pil kutusu ve 
500 adet şeffaf-mika atık pil kutusu dağıtılmıştır.
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Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultu-
sunda Belediyemiz, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama 
ve Geri Kazanım ve Kolza  Bio dizel  ile aralarında 
protokol imzalandı. İlçemiz genelinde, lisanslı kuru-
luşlarla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından verilen yetki devri ile Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğünce bitkisel atık yağların kayıt dışı 
toplanmasının önüne geçilmesi için üreticilerin (ye-
mekhane, lokanta, otel, hastane vb.) Entegre Çevre 
Bilgi Sistemine kayıtlı olmaları hususunda denetle-
meler yapıldı. 2021 yılında lisanslı firmalarla sözleş-
mesi olmayan 225 işletmenin lisanslı firmalarla söz-
leşme yapmaları sağlandı.
 
Otel, yemekhane, restoranlardan oluşan 41 noktada 
bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili tebligat yapıla-
rak gerekli yerlere bitkisel atık yağların toplanması 
amacıyla bidonlar bırakıldı. İlçemiz sınırları içerisin-
de 2021 yılında 318,876 kg bitkisel atık yağ toplanarak 
geri dönüşümü sağlandı. 

52 2021 - FAAL!YET RAPORU



Atık Motor Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrul-
tusunda, PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) ile 
protokol yapılmış olup, ilçe sınırları içerisinde araç 
servisleri, akaryakıt istasyonları ve kamuya ait top-
lu taşıma ve temizlik araçlarından kaynaklanan atık 
motor yağlarının Bakanlıkça lisanslı tesislerde çev-
re ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde top-
lanması sağlanmaktadır. 2021 yılında ilçe genelinde 
328,381 kg atık motor yağ toplanarak geri dönüşümü 
sağlandı.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönet-
meliği doğrultusunda, LASDER (Lastik Sanayicileri 
Derneği) ile 15.08.2011 tarihinde protokol imzalan-
mış olup, bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisinde 
oluşan ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında 
ayrı toplama çalışmaları yürütülmektedir.  Ömrünü 
tamamlamış lastikler, otoyollarda çarpma bariyeri, 
limanlarda iskele takozu, çimento fabrikalarında 
ek yakıt olarak kullanılabilmekte olup, 2021 yılında 
184.180 kg ÖTL toplanarak geri dönüşümü sağlandı.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından de-
ğerli materyallerin geri kazanımı açısından önem-
li olan ve aynı zamanda çevreye zararlı olan bile-
şikler ihtiva eden elektronik atıkların yönetmelikler 
doğrultusunda geri dönüştürülmesi, geri dönüştü-
rülemeyenlerin ise uygun yollarla bertaraf edilmesi 
için AEEE Atık Yönetim Planı hazırlandı. İlçemizden 
gelen talepler doğrultusunda hanelerden ve işyer-
lerinden elektronik atık alımı yapılırken, Koronavirüs 
(Covid-19) salgını döneminde temastan kaynaklı has-
talığın bulaşma riskini önlemek için kurallara hassa-
siyetle özen gösterildi. 2021 yılında toplam 6353 kg 
elektronik atık Belediyemiz Kriz Merkezinde belirle-
nen toplama noktasında biriktirildikten sonra geri 
dönüştürülmek üzere lisanslı firmaya ulaştırıldı. İlçe-
mizde e-atık çıkabilecek iş yerlerine ziyaretler yapıl-
mış olup, 69 adet e-atık kutusu dağıtılmış ve 41 adet 
denetim yapılmıştır.

Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız!” 
E-Atık Toplama Projesi 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 
Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, Tohum Otizm Vak-
fı, AGİD ve Exitcom işbirliğiyle geçen yıl başlatılan 
“Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız!” 
sloganlı Elektronik Atık Toplama Projesi 2021 yılında 
da devam etti. Proje kapsamında belediyemizin tüm 
hizmet binalarına ve Ataşehir CarefourSA’lara yer-
leştirilen özel toplama kutularında 595 kg atık hal-
deki elektronik ürünler toplanarak otizmli çocukla-
rın eğitimine katkı sağladı.

Çevreye, doğaya ve toplum sağlığına zarar veren 
tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve diğer atıklar-
dan ayrı bir şekilde toplanıp, doğru şekilde bertaraf 
edilebilmesi için Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamın-
da atık ilaçların toplanması için 2020 yılında yeni bir 
çalışma başlattı.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süre-
cinde doğanın ve çevrenin önemi bir kez daha orta-
ya çıktı. Bu kapsamda Ataşehir’de başlayan bu proje 
sayesinde atıklar doğaya karışmayarak hem doğa 
ve çevre korunacak hem de temiz bir gelecek için 
mücadele edilecek.

18 Temmuz 2020’de başlatılan proje kapsamında 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tara-
fından,  işbirliği yapılan eczanelere ve belediyeye ait 
sağlık merkezlerine atık ilaç toplama kutuları dağı-
tıldı. 2021 yılında ise toplama noktalarından 2751 kg 
atık ilaç toplanıldı. 
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Belediye sınırları ve mücavir alan içinde; Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlı-
ğından almış olduğu 14 Nisan 2010 tarih ve 6310 sayılı 
Yetki Devri doğrultusunda ilçemiz genelinde gürültü 
kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere 
istinaden gerektiğinde yetkili kılınan kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği içerisinde, ilgili yönetmelikte be-
lirlenen esaslara uyulup uyulmadığını denetlemekte 
ve yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yap-
tırım uygulamaktadır. Ayrıca gerektiğinde gürültü 
kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü 
seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmakta, bu 
raporlar doğrultusunda değerlendirme yapmakta-
dır. 2021 yılında gürültü şikâyetlerine istinaden top-
lamda 246 tane işyeri denetlendi ve 23 adet gece 
görevine çıkıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetme-
liği gereği hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticilerine atıklarının izinli depolama alanlarına naklini 
sağlamak amacıyla “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” verilmektedir.  Ayrıca yapılan 
denetimlerle ilçemiz sınırlarında kaçak dökümün yapılması engellenmektedir. 
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Binaların gerekli önlemler alınmadan yıkılması duru-
munda hem yıkımda çalışan işçiler, hem de çevrede 
yaşayanlar yoğun asbest maruziyeti ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu risk karşısında Çevre Koruma Kont-
rol Müdürlüğü olarak özellikle kentsel dönüşümün 
hızla yaşandığı ilçemizde 10.02.2017 tarihli Meclis Ka-
rarı sonrası başlatmış olduğumuz çalışmalar kap-
samında 05.04.2017 tarihinden itibaren yıkım ruhsatı 
başvuruları sırasında, yıkımı istenen binalar için il-
gilisinden;  Asbest Araştırması Raporu ve Tehlikeli ve 
Tehlikesiz Atık Yönetim Planı hazırlatılması zorunlu-
luğu getirildi. Yıkımı yapılacak binalar için asbestten 
ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren beledi-
yemiz, gerekli koşullar sağlamadan yıkım izni verme-
mektedir. Bu kapsamda; 2021 Yılı itibarı ile Ataşehir 
İlçesi sınırları içerisinde toplam 124 adreste asbest 
araştırması yapılmış olup, 5922 kg asbestli malzeme 
bertaraf edilmiştir.

İlçemizde bulunan reklam, ilan ve tanıtım eleman-
larının değerlendirilmesi amacıyla Başkanlığımız-
ca çevre mühendisi, çevre sağlık teknisyeni, mimar 
ve zabıta komiserinden oluşan “İlçe Tasarım Birimi 
Komisyonu” kuruldu. Belediyemize gelen başvuru 
ve şikâyet dilekçeleri komisyon tarafından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi “İstanbul İlan Reklam, İlan ve 
Tanıtım Yönetmeliği” doğrultusunda değerlendirildi. 
Ayrıca, 03.01.2011 tarih ve 008 Meclis Kararı ile Görsel 
ve Estetik Kirliliği Önleme Projesi kapsamında; mü-
dürlüğümüze klima, çanak anten, tente ve eklentiler 
ile ilgili gelen başvuru ve şikâyet dilekçeleri de de-
ğerlendirilerek, belirlenen standartlarda yaptırılma-
sı sağlandı. 
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Hava kirleticileri genel olarak bir bölgede oluşabildiği gibi başka bir yerden atmosferde taşınarak, taşındığı 
bölgede hava kirliliğine sebep olabilmekte veya yol açabilmektedir. Ayrıca hava kalitesinin düşmesinde hava-
nın rüzgârsız olması, sıcaklık terselmesi, yüksek basınç gibi meteorolojik şartlarda etkili olmaktadır.

Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi olarak 2016 yılında Ataşehir Belediyesi tarafından hava kalitesi ölçümleri 
ve araştırmaları yapmak üzere; hava kirliliği kalitesini dört mevsim 7/24 takip edilebilmek ve farklı zamanlar-
da farklı bölgelerde ölçümlerin yapılabilmesi için bir mobil hava kalitesi izleme istasyonu kuruldu. Bu sayede 
ölçüm alınması planlanan yerlerde ısınma, ulaşım ve sanayi kaynaklı kirlilik (PM10, PM2.5, NO, NO2, SO2, O3 ve 
CO) ve meteorolojik parametrelerin (rüzgar yön ve hızı, sıcaklık, basınç, nem) ölçümleri sürekli yapılıp saatlik 
ortalama değerler kaydedilmektedir. İTÜ işbirliğiyle yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında hazırlanan de-
ğerlendirme raporları www.havakalitesi.atasehir.bel.tr web sayfamızdan kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Örneğin, 
kükürt dioksit veya karbon monoksit ölçümleri belediyelerin internet sitelerinde söz konusu standartlara göre 
renklendirerek verilmektedir.  Hava kalitesinin iyi olması yeşil, orta olması sarı, hassas olması turuncu, sağlıksız 
olması kırmızı, kötü olması mor ve tehlikeli olması durumunda kahverengi ile gösterilmektedir. Böylece yaşlı, 
çocuk veya solunum yolu hastalığı olan kişiler şehrin hava kalitesi hakkında kolayca bilgi sahibi olabilmektedir. 

İlçemizde yapılan denetimlerde; ısınma amaçlı izinli yakıt kullanılması, yakmayı yapan kişilerin ateşçi belgesi 
alınması, baca temizliğinin yapılması hususlarında gerekli uyarılar yapılmakta, halkı bilinçlendirmeye yönelik 
eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Şikâyetlere istinaden Bacader işbirliğiyle işletmelerde kullanılan havalan-
dırma ve baca filtre sistemlerinin kriterlere uygunluğuna bakılmaktadır. Konutlara yapılan denetimlerde ise, 
kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılması sağlanmakta, atık malzemelerin yakılması 
önlenmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çevre ile ilgili Belediyemize gelen talep ve şikâyetler, konusuna göre ilgili 
ekip tarafından ivedilikle değerlendirilerek başta 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler doğrultu-
sunda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Ayrıca bu hususta yetkili kurumlar ile etkin bir şekilde ortaklaşa 
çalışmalar yapılmaktadır.



2021 - FAAL!YET RAPORU

2020 yılında düzenlediğimiz “Ataşehir’in Muhtarları 
Sıfırlıyor Atıkları” sloganlı “Muhtarlar Arası Sıfır Atık 
Projesi” ile Ataşehirliler, evlerinde biriktirdikleri am-
balaj atıklarını, atık pilleri, bitkisel atık yağları, atık 
lambaları ve elektronik atıkları, Ataşehir’in 17 mahal-
le muhtarlığında oluşturulan atık toplama noktala-
rına getirerek projeye katkıda bulundular. Projeyle 
birlikte 2020 yılında toplam 11.339 kg ambalaj atığı, 
atık pil, bitkisel atık yağ ve elektronik atık toplandı.

Proje sonunda 17 mahalle muhtarı müdürlüğümüz 
ekipleri ve Başkan Yardımcımız Sayın Ekrem Köse ile 
birlikte ziyaret edildi. Projeye yapmış oldukları kat-
kılardan dolayı teşekkür edilerek hediyeleri takdim 
edildi.

Muhtarlıklara dağıtılan hediyeler arasında tablet, 
çok fonksiyonlu yazıcı, kırtasiye ve temizlik malze-
meleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere te-
kerlekli sandalye yer aldı.

“22 Mart Dünya Su Günü”nde suların daha verimli 
kullanımına dikkat çekmek için Ataşehir’deki konut-
lara bilgilendirme ziyareti yapan müdürlüğümüz 
ekipleri musluk perlatörleri dağıttı.
Muslukların ucuna takılan ve suyu havayla karıştırıp 
ıslanma etkisini artıran  perlatörler, daha az su tü-
ketimiyle tasarruf sağlamaktadır. Söz konusu çalış-
mayla birlikte pilot bölge seçilen Fetih Mahallesi’nde 
bulunan sitelerdeki konutlara da 500 adet perlatör 
takıldı. Çalışma sonunda toplam 2.500 adet perlatö-
rün dağıtılarak %50’ye varan oranlarda su tasarrufu 
yapılması hedeflendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
2018 yılında başlattılan “Otizmin Farkındayız Geri 
Dönüşümle Yanınızdayız” projesiyle, otizmli çocuklar 
için e-atık toplamaya 2021 yılında da devam edildi.       

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamın-
da düzenlenen etkinlikte Ataşehir Fetih Mahallesi’n-
deki site sakinleri bozulmuş, tamir edilemeyen ya 
da kullanmadıkları elektrikli ve elektronik eşyalarını 
sitelerde oluşturulan toplama noktasına getirerek 
hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de otizmli 
çocukların eğitime destek oldular.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atık pil çalış-
maları kapsamında iki online eğitim gerçekleştirildi. 
İlk eğitim Duracell tarafından Kanuni Sultan Süley-
man İlkokulu öğrencilerine verildi. 60 öğrencinin 
katıldığı eğitimde soru cevap şeklinde gerçekleşen 
bir de yarışma düzenlendi. Soruları doğru bilen 10 
öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. İkinci eğitim ise 
TAP Derneği tarafından Fetih Mahallesi’ndeki site 
yöneticilerine ve sakinlerine verildi. 25 katılımcının 
yer aldığı eğitimde, çevreye gelişi güzel atılan pil-
lerin doğaya vereceği zararların neler olduğunu ve 
bu zararların önüne geçilmesi için atık pillerin nasıl 
toplanması ve bertaraf edilmesi gerektiğini içeren 
bir sunum yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının Veli Akademileri Programı 
kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrenci ve-
lilerine müdürlüğümüz tarafından sıfır atık konulu 
online bir eğitim verildi.

“22 Nisan Dünya Günü” vesilesi ile Ataşehir’in hava 
kalitesine dikkat çekmek amacıyla, Ataşehir Beledi-
yesi’nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerin-
den paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda, Ataşehir’de 
yer alan Mobil Hava Kalitesi Ölçüm istasyonundan 
2018, 2019, 2020 yıllarında alınan verilerine göre yapı-
lan değerlendirmede; kirletici parametreleri olarak 
ölçülen (kükürt dioksit) SO2 oranının yüzde 34, azot 
dioksit (NO2) oranının yüzde 50, partiküler madde 
(PM10 ve PM2,5) oranlarının ise Covid-19 salgını sü-
recinde yüzde 25 azaldığı vurgulandı. Ayrıca hazır-
lanan rapor ile Ataşehir ilçesinde hava kalitesinde 
iyileşme olduğu ve kükürt dioksitin neden olduğu 
hava kirliliğinin çok düşük olduğu tespit edildi. Kir-
liliğin azalmasının; insanların evde kalmasından, 
ticari tesislerin, iş yeri ve fabrikaların geçici olarak 
kapanmasından ve taşıt kullanımının azalmasından 
kaynaklandığı belirtildi.

“Farklı Bir Yaşam Mümkün” sloganlı “Bizim Mahalle” 
projesi kapsamında sağlıklı bir çevrede sürdürülebi-
lir bir yaşam için Fetih Mahallesi’ndeki kompost ça-
lışmalarını yaygınlaştırdık. Nisan ayı içerisinde Fetih 
Mahalle Muhtarlığı’na yerleştirdiğimiz kompost ma-
kinasıyla çay ve kahve atıklarının kompost gübreye 
dönüştürülmesini sağlanacak.
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“Farklı Bir Yaşam Mümkün” sloganlı “Bizim Mahal-
le” projesi kapsamında geri dönüşümün yaygınlaş-
tırılması ve atık toplama sisteminin oluşturulması 
amacıyla Fetih Mahallesi Mobilyacılar Çarşısı’ndaki 
mağazalara mavi kutular yerleştirildi. Toplam 200 iş-
yeri ziyaret edilerek atık kutuları dağıtıldı. İşyeri sa-
hipleri ayrıca geri dönüşüm ve atık toplama sistemi 
hakkında da bilgilendirildi

Bizim Mahalle “Farklı Bir Yaşam Mümkün” projesi 
kapsamında 7 Mayıs 2021 Cuma günü Zoom uygu-
laması üzerinden “E-atık” konulu çevrimiçi bir eğitim 
gerçekleştirildi. AGİD tarafından verilen eğitime Fe-
tih Mahallesi’ndeki sitelerin yöneticileri ve sakinleri 
katıldı. 25 kişinin katıldığı eğitimde e-atık nedir, e-a-
tıkların geri dönüşümü ve bireylerin e-atık konusun-
da yapması gerekenlerden bahsedildi.

“Farklı Bir Yaşam Mümkün” sloganlı “Bizim Mahalle” 
projesi kapsamında Fetih Mahallesi Esin Sitesi’ne 
elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan, manuel çalı-
şan ve çevre dostu özellikte olan iki adet kompost 
makinası yerleştirildi. Yerleştirilen kompost makine-
leriyle site sakinleri biriktirdikleri evsel organik atık-
ları gübre haline getirdiler. İlk gübreler 27 Nisan Salı 
günü kutlanan “Ekim Şenliği”nde kullanıldı. Sitenin 
çocukları yaptıkları kermesin geliriyle aldıkları çiçek 
ve fidanlara kullanılan gübrelerle hayat verdiler. Her 
yaştan gönüllü çevre dostunun ilgi gösterdiği ekim 
şenliğinde katılımcılara organik gübre de dağıtıldı.
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Bizim Mahalle “Farklı Bir Yaşam Mümkün” projesi 
kapsamında 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Micro-
soft Teams uygulaması üzerinden sıfır atık konu-
lu “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenlendi. Fetih 
Mahallesi’ndeki Remzi Bayraktar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile Fetih İMKB İlkokulu’ndan toplam 
50 öğretmenin katıldığı seminer, ÇEVKO Vakfı Eğitim 
Şefi tarafından verildi. Seminerde sıfır atık projesi 
ve geri kazanım uygulamaları anlatıldı. Ayrıca okul 
yönetimlerinin ve öğretmenlerin sıfır atık projesine 
destek için yapması gerekenler aktarıldı.

Müdürlüğümüz tarafından 12. Çevre Şöleni’nin ilk et-
kinliğinde çevrimiçi olarak “Şehirde Ekolojik Yaşam 
Atölyeleri” düzenlendi. Atölye programı kapsamında 
29 ve 30 Mayıs günlerinde, 2’si çocuklar, 2’si de yetiş-
kinler için toplam 150 kişinin katıldığı 4 farklı atölye 
gerçekleştirildi. Zoom uygulaması üzerinden yapılan 
atölyeler Ataşehir Belediyesi YouTube kanalından 
da yayınlandı.

Çocuklar İçin
29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00 - Hayalimdeki Bahçeyi 
Tasarlıyorum 
30 Mayıs 2021 Pazar 13:00 - Çocuklarla Solucan Kom-
postu 
Yetişkinler İçin
29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00 - Bokashi Kompostu 
30 Mayıs 2021 Pazar 15:00 - Şehirde Ekolojik Dönüşüm
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“Bizim Mahalle – Farklı Bir Mahalle Mümkün” proje-
si kapsamında, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü, Fe-
tih Mahallesi Bağımsızlık Bulvarı’nda “Atık Toplama 
Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinliğin ayrıca “Dünya 
Çevre Günü” ve “Ataşehir Belediyesi 12. Çevre Şöleni” 
organizasyonu içinde yer alması sağlanarak çevre 
kirliği ve atıkların gelişi güzel doğaya bırakılması ko-
nularına da dikkat çekilmesi amaçlandı.

Atık toplama etkinliğine belediye yöneticileri ve çalı-
şanlarıyla birlikte Fetih Mahallesi sakinleri ve Benim 
Mahallem Dayanışma Derneği temsilcileri gönüllü 
olarak katıldı. Toplanan atıklar, mavi poşetlere ko-
nularak geri dönüşüme kazandırıldı.
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Dünya Bisiklet Günü’nde Ataşehir Belediyesi, Bisik-
letliler Derneği, Migros, Ataşehir Kent Konseyi, ETİ 
Gıda, Peugeot Bisiklet, Denge Elektronik ve İnteraktif 
Çevre kurumları tarafından, bisiklet kullanımının ne 
kadar çevreci ve ekonomik bir yöntem olduğuna dik-
kat çekmek amacıyla bir organizasyona imza atıldı.

3, 4 ve 5 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşen or-
ganizasyonda, Ataşehir Bulvarı Migros Mağazası 
önüne bisikletleriyle gelenler ya da kullanmadıkları 
atıl durumdaki bisikletlerini bağışlayanlar bisiklet 
çekilişine katılım hakkı elde etti. 350 kişinin katıldığı 
organizasyon sonunda noter huzurunda gerçekleş-
tirilen törenle, çekilişe katılanlar arasından 10 kişiye 
bisiklet hediye edildi.

Organizasyonda Ataşehir Belediyesi çalışanları bi-
sikletleriyle gösteri sürüşü yaptılar. Ayrıca günün 
anısına Ataşehir Belediyesi ve Eti Gıda tarafından 
katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ataşehir Kent 
Konseyi Çevre Çalışma Grubu tarafından da fidan 
dağıtımı yapıldı.

Bağışlanan bisikletler ise organizasyon sonrası ba-
kım ve onarımları yapıldıktan sonra köy okullarında-
ki çocuklara ulaştırıldı. Tamir edilemeyeler ise geri 
dönüşme kazandırıldı.

Bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler 
ve sosyal mesafe kuralları gereği kalabalık etkinlik-
ler yapılamadı. Bu nedenle müdürlüğümüz “Dünya 
Çevre Günü” ve “Ataşehir Belediyesi 12. Çevre Şöleni” 
organizasyonu kapsamında, 5 Haziran 2021 Cumar-
tesi günü orkestra ve müzikler eşliğinde, Ataşehir’in 
caddelerinde Çevre TIR’ı ile birlikte gezi düzenledi. 

Çevre ve doğa konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla Çevre TIR’ı üzerinden; doğal enerji kaynak-
larının korunması, atıkların kaynağında ayrı toplan-
ması ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirme 
ve farkındalık kazandırmak amaçlı anonslar yapıldı. 
Ayrıca çevreci kedi ÇEVKİ TIR’ın mola verdiği parklar-
da çocuklara çevre temalı kitaplar, oyunlar, defter-
ler ve kalemler dağıttı.
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Yeşil bir geleceğin önemine dikkat çekmek için 10 
Haziran 2021 tarihinde belediyemizin sosyal medya 
hesaplarından çevre konulu yarışmalar düzenlendi. 
Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden aynı anda 
yöneltilen sorulara doğru yanıtı veren ilk 5 kişiye 
toplamda 15 adet doğa dostu saklama kabı ve kupa 
hediye edildi. Yarışma sonrası kazananlara hediyele-
ri adreslerine gidilerek teslim edildi.



2021 - FAAL!YET RAPORU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün desteğiyle, 
Fetih Mahallesi Muhtarlığı ve Benim Mahallem Da-
yanışma Derneği tarafından yürütülen “Bizim Mahal-
le – Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi kapsamında, 
kendisi büyüyen çocuklar, küçük kalan bisikletlerini 
yenilendikten sonra 23 Haziran 2021 tarihinde dü-
zenlenen bir törenle mahalledeki küçük kardeşleri-
ne hediye ettiler. Böylece mahallede çevreci bisiklet 
kullanımını destekleyerek döngüsel ekonomiye katkı 
sağlamak ve mahalledeki dayanışma ruhunu yaşat-
mak amaçlandı.

Törende ayrıca mahalledeki atık toplama etkinliği, 
çöpler çiçek olsun ekim şenliği ya da bisiklet payla-
şım etkinliği gibi organizasyonlarda yer alan çocuk-
lara katılımlarından ötürü “Çevre Gönüllüsü” belgesi 
verildi.

Sürdürülebilir yeşil bir yaşam için 12 Temmuz 2021 ta-
rihinde belediyemizin sosyal medya hesaplarından 
çevre konulu yarışmalar düzenlendi. Plastik konusu 
ele alınarak, Facebook, Twitter ve Instagram üze-
rinden takipçilerimize sorular yönetildi. Yöneltilen 
sorulara doğru yanıtı veren ilk 5 kişiye toplamda 15 
adet doğa dostu saklama kabı ve kupa hediye edil-
di. Yarışma sonrası kazananlara hediyeleri adresle-
rine gidilerek teslim edildi. Ayrıca yarışma duyurusu 
öncesinde #plastiksiztemmuz etiketiyle Ataşehir Be-
lediyesi’nin sosyal medya hesaplarından plastik kul-
lanımının azaltılması konusuna dikkat çekmek ama-
cıyla paylaşımlar yapıldı. Soruların ve paylaşımların 
tümü toplam 846 beğeni aldı.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Şe-
hirde Ekolojik Yaşam Atölyeleri” kapsamında daha 
önce zoom üzerinden düzenlenen yetişkinlere yöne-
lik “Bokashi Kompostu Atölyesi” 29 Haziran 2021 Salı 
günü belediyemizin YouTube kanalında yayınlandı.
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24 Eylül 2021 tarihinde Esin Sitesi yönetim binasın-
da Bizim Mahalle– Farklı Bir Mahalle Mümkün Projesi 
kapsamında bir değerlendirme ve planlama toplan-
tısı yapıldı. Toplantıda bugüne kadar projede ger-
çekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, bundan 
sonra yapılacak faaliyetler de planlandı. Toplantıya 
site sakinleri, yöneticileri ve Fetih Mahallesi Daya-
nışma Derneği üyelerinden oluşan toplam 20 kişilik 
bir grup katıldı.

28.09.2021 tarihinde Ataşehir Belediye Başkanlığı Te-
mizlik Personeline Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konulu 
2 farklı eğitim verildi. 27 personelin katıldığı eğitim-
de çay ocaklarına yerleştirilecek olan çay ve kahve 
kompost makinesi hakkında bilgi aktarıldı.

Çevre ve Koruma Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” 
projesi kapsamında “Her Yudumda Toprağın Hak-
kı Var!” sloganıyla yeni kampanya başlatıldı. Ekim 
ayında başlatılan kampanyayla en az 1 kg çay veya 
kahve atığını müdürlüğüne getirenlere 1 adet kupa 
hediye ediliyor. 

Toplanan çay veya kahve atıkları da özel bir makine 
sayesinde komposta dönüştürülüyor. Bu dönüşüm-
den elde edilen kompost ise Ataşehir’in parklarında-
ki topraklarda gübre olarak kullanılıyor.
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“Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında Çevre ve Koru-
ma Müdürlüğünün  yürütmüş olduğu “Bizim Mahal-
le - Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin “Pop Machina” isimli pro-
jelerinin çalışmaları hakkında 01.10.2021 tarihinde 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi İnal Aydınoğlu Kon-
ferans Salonu’nda sunum ve bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

Toplantıya “Bizim Mahalle” ve “Pop Machina” pro-
jeleri kapsamında, İBB Atık Yönetim Müdürü Saffet 
Altındağ ve ekibi, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Çöpü-
ne Sahip Çık Vakfı temsilcileri, Bizim Mahalle Daya-
nışma Derneği, Fetih Mahallesi Çevre Gönüllüleri ve 
Mahalle Muhtarı Abdülkadir Şimşek katıldı. Toplantı 
öncesi Fetih Mahallesi Esin Sitesi’nde katılımcılarla 
buluşularak proje hakkında yerinde bilgiler verildi 
ve uygulama alanları incelendi.

60 kişinin katıldığı toplantıda, İBB Atık Yönetim Mü-
dürlüğünden Yüksek Çevre Mühendisi Elif Aynur,  
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdü-
rü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Benim Mahallem Da-
yanışma Derneği Başkanı Gülsün Coşkun ve Çöpüne 
Sahip Çık Vakfı yetkilisi Ece Kuray yaptıkları çalışma-
larla ilgili sunum yaparak bilgiler verdiler.

Bizim Mahalle-Farklı Bir Mahalle Mümkün projesiy-
le; Fetih Mahallesi’nde sosyal yardımlaşmayı ve da-
yanışmayı özümsemiş, sınıf ayrımı yapmayan, çevre 
bilinci yüksek bireylerin yaşadığı farklı bir mahalle 
kültürünün yaşatıldığı, sıfır atık bilinciyle çevresel 
kazanımların sağlandığı iklim dostu bir mahalle 
oluşturulması amaçlanıyor. Pop-Machina Projesiyle 
de çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngü-
sel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyaller-
den katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını 
sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı 
hedefleniyor. Bu kapsamda, Ataşehir Belediyesi, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi  Atık Yönetim Müdür-
lüğü tarafından yürütülen Pop Machina Projesine 
dahil oldu.

2020-2024 Stratejik Planında yer alan “Başkanlar 
Sözleşmesi taahhütleri kapsamında Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem Planının hazırlanması” hedefi 
doğrultusunda küresel iklim değişikliğiyle mücadele 
için, yürütülen ulusal çabalara Ataşehir olarak ye-
rel düzeyde katkı sağlamak amacıyla “Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı Hazırlanması” projemiz başlatıl-
mıştır.

Söz konusu plan Ataşehir Belediyesi müdürlüklerinin 
faaliyet alanlarından her birisinden kaynaklı ve idari 
bölgedeki topluluğun faaliyetlerine ilişkin salımlar 
olmak üzere kendine özgü sera gazı yönetim prog-
ramları hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. 

Çevre ve Koruma Müdürlüğü koordinasyonunda 
sera gazı salım envanterin oluşturulmasını takiben, 
Belediyenin kontrolünde olan faaliyetlerle yapabile-
ceği azaltım uygulamalarının belirlenmesine yönelik 
çalışmalarda görev almak üzere Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan ve 
Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlü-
ğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Mali Hizmetler Müdürlüğünden oluşan bir çalışma 
grubu kuruldu.
 
Söz konusu çalışma grubu ile  05.10.2021 tarihinde 
Başkanlığımız Encümen Salonunda “Kentler ve Sür-
dürülebilir Enerji Eylem Planları” konulu toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda; iklim değişikliği ile mücade-
lede eylem planlarının gerekliliği, sera gazı envanter 
hesaplarının amacı, faydaları ve Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı Yol Haritası anlatıldı. Ataşehir’e ait ener-
ji tüketimleri ve sera gazı salımlarından oluşan en-
vanter değerleri ortaya konulduğu toplantıda; ilgili 
müdürlüklerden oluşan çalışma grubunun katılımı 
sağlanarak, Müdürlüklerin iklim değişikliğine etkinin 
azaltılması konusunda kendi faaliyet alanlarına iliş-
kin görüş ve önerileri alındı. 21 kişinin katıldığı top-
lantının sonunda katılımcılara anket düzenlenerek 
“Ataşehir Belediyesi İçin Sera Gazı Envanteri En Yük-
sek Olası Sektörler hangileridir?”, Ataşehir Belediyesi 
SEEP için Paydaşlar Kimler olmalıdır?” ve “Sera Gazı 
Azaltımı için Uygulamalar Neler Olabilir?” soruların-
dan oluşan anket gerçekleştirildikten sonra sonuç-
ları katılımcılarla paylaşılarak yorumları alındı.
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14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü” ile küresel ölçek-
te farkındalığın arttırılması ve tüketicileri E-Atık geri 
dönüşümüne teşvik ederek döngüsel ve sürdürüle-
bilir ekonomik ve çevresel E-Atık yönetim modellerin 
oluşturulması hedeflendi.

Ataşehir Belediyesi, Fetih Mahalle Muhtarlığı ve 
Fetih Mahallesi Dayanışma Derneği de Uluslarara-
sı E-Atık gününde ve “Bizim Mahalle Projesi” kap-
samında bir farkındalık etkinliği düzenledi. Fetih 
Mahallesi sakinleri evlerindeki bozulmuş ya da 
kullanılmaz durumda olan elektronik eşya, kü-
çük ev aleti, kişisel bakım cihazı, lamba ve benzeri 
atıkları Fetih Mahallesi Muhtarlığı’na teslim ettiler. 
Etkinlikte toplanan 165 kg  E-Atığın geri dönüşümün-
den elde edilen gelirle de, Ataşehir Belediyesi, Carre-
fourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom işbirli-
ğiyle yürütülen “Otizmin Farkındayız Geri Dönüşümle 
Yanınızdayız” projesine bağışlanarak otizmli çocuk-
ların eğitimine destek sağlanacak. 

Ataşehir Belediyesi kat görevlisi personele “Sıfır Atık” 
projesi kapsamında çay ve kahve atıklarından kom-
post yapan makinenin kullanımı hakkında eğitim ve-
rildi. 2 seans olarak gerçekleşen eğitime toplam 31 
personel katıldı.

Böylece belediyemizin başkanlık binasındaki çay 
ocaklarında biriken çay ya da kahve atıklarından 
özel bir makine sayesinde kompost üretilecek. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü stratejik planın-
da yer alan hedefleri doğrultusunda ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi işbirliği ile yürütmekte olduğumuz 
“Ataşehir İlçesi Temiz Hava Eylem Planı İçin Hava Kir-
liliği Verilerinin Değerlendirilmesi ve Önerilerin Ge-
liştirilmesi Projesi” kapsamında, Ataşehir Belediyesi 
personeline yönelik olarak 23 Kasım 2021 tarihinde, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimle-
ri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğ-
lu’nun konuşmacı olarak katıldığı “İklim Değişikliği 
ve Ataşehir’de Hava Kalitesi Yönetimi Konferansı” dü-
zenlendi. Belediye binası 7. kat konferans salonunda 
düzenlenen konferansa tüm müdürlüklerden toplam 
67 personel katıldı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konferansta; “hava kirliliği 
nedir, hava kirliliğine neden olan faktörler nelerdir” 
gibi konulara değinirken hava kirliliğine bağlı olarak 
küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden de 
bahsetti. Kadıoğlu ayrıca hava kalitesini artırmak ve 
iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için bi-
rey olarak yapmamız gerekenleri katılımcılarla pay-
laştı. Bu yüzden tüketim alışkanlıklarımızı gözden 
geçirmemiz gerektiğini belirtirken, geri dönüşümün 
önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Ataşehir Belediyesinin, Ata-
şehirlilerin sağlıklı hava soluması için 2016 yılından 
itibaren hava kirliliği analizi ve modelleme çalışma-
ları yürüttüğünü söyledi. Ayrıca bu projeyle, Ataşehir 
sakinlerini hava kalitesi hakkında bilgilendirmeyi ve 
hava kirliliğinin önlemek için alınması gereken ön-
lemleri paylaşarak, Ataşehir ilçesinde toplumsal far-
kındalık yaratmanın amaçlandığını belirtti.
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Ataşehir’de sera gazı envanterinin hazırlanması, iklim eylem planlarının oluşturulması, farklı sektörlerin enerji 
durumu ve bunların paydaşlar ile konuşularak görüşlerinin alınması amacıyla “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı” çalıştayı düzenlendi.

20.10.2021 tarihinde, Erdal Eren Kültür Merkezi Can Yücel Salonu’nda yapılan çalıştaya; Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Yeditepe, Acıbadem, Fenerbahçe ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileri, 
ilçe belediyelerinden temsilciler, Meslek Odaları, Dernek ve Vakıf yetkilileri, Ataşehir Belediyesi Birim Müdürleri 
ve çalışanlarıyla Ataşehir Kent Konseyi ve lisanslı firma temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan yaptı. Ardından İBB Çev-
re Koruma ve Kontrol Daire Başkanı adına Saffet Altındağ söz aldı. Çalıştay kapsamında; Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, sunumu ile katılımcılara bilgi verdi.

Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü temsilen Peyzaj Mimarı Petek Alptekin, Fen İşleri Müdürlü-
ğünden Makine Mühendisi Mahir Şimşek, Strateji Geliştirme Müdürü Devran Çakmak da müdürlüklerinin yapmış 
oldukları örnek uygulamalardan bahsetti. Demir Enerji Danışmanlıktan Esra Demir’in “Ataşehir İlçesi Sera Gazı 
Envanteri ve Çalışma Metodolojisi” konulu sunumu ile ilk oturum devam etti.
  
60 kişinin katıldığı çalıştayın ikinci oturumunda ise uzman ve yöneticileri ile kentin diğer paydaş grupları bir 
araya gelerek “Kent Yapılı Çevre”, “Atık-Atık Su Yönetimi”, “Ulaşım”, “Yenilenebilir Enerji” olmak üzere 4 farklı sek-
törden katılımcılar yaklaşık iki saat süren bir çalışma ile çözüm önerileri ve azaltım eylemlerini tartıştı.

Çalıştay kapsamında bir araya gelen çalışma gruplarının belirlemiş olduğu Ataşehir’in karbon salımını azaltma-
ya yönelik çözüm önerileri ve salınım azaltım senaryosu ortaya konularak “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem 
Planı”hazırlandı.
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Çevre ve Koruma Müdürlüğü tarafından 20-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda (European Week for Waste Redu-
ction-EWWR) ilçedeki atık azaltımına ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Organik Atıklardan “Kompost Yapımı” , 
“Ekim Şenliği” ve “Fazlaysa Bırak Eksikse Al” etkinlikleriyle “Sürdürülebilir Çevre ve Atık Pil” eğitimleri düzenlendi.

Organik Atıklardan “Kompost Yapımı” Etkinliği

24 Kasım 2021 Salı günü düzenlenen etkinlikte, Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle 
Esatpaşa Mahallesi sebze-meyve pazarından çıkan organik atıklar toplandı ve elektrik enerjisine dönüştürülmek 
üzere Ataşehir’de bulunan İBB Atık Depolama ve Aktarma İstasyonuna teslim edildi.

Etkinlik, Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış, İBB Atık 
Depolama ve Aktarma Şefi İbrahim Keskin, Doç. Dr. Ebru Güzel, Fetih Mahalle Muhtarı Kadir Şimşek, Benim Mahallem 
Dayanışma Derneği Başkanı Gülsün Coşkun ile Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü personeli ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Esatpaşa Mahalle pazarında gerçekleşti. 
40 kişinin katıldığı etkinlikte 1 ton organik atık toplandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, her hafta pazar bitiminde alanda kalan sebze ve meyve atıkları, Esatpaşa Mahallesi 
pazar yerine yerleştirilen organik atık kumbarasında toplanıp, Ataşehir’de bulunan İBB Atık Depolama ve Aktarma 
İstasyonuna teslim edilmektedir. Buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Kömürcüoda Geri Kazanım ve Biyo-
metanizasyon Tesisine götürülerek, fermantasyon yöntemi ile biyogaz üretimi gerçekleştirilerek elektrik enerjisi elde 
edilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, 
Fetih Mahalle Muhtarlığı’na yerleştirdiği çay ve kah-
ve atıkları makinesinden elde edilen kompostla 25 
Kasım 2021 Perşembe günü, Bağ-Kur Evleri Sitesi’nin 
bahçesinde “Ekim Şenliği” etkinliği düzenledi. Site ve 
mahalle sakinleriyle müdürlüğümüzden toplam 30 
kişinin katıldığı etkinlikte, çiçeklerin ekimi sırasında 
projeden elde edilen kompost kullanıldı.

“Fazlaysa Bırak Eksikse Al” Etkinliği

25 Kasım 2021 Perşembe günü Fetih Mahallesi Muh-
tarlığı’nda, “Fazlaysa Bırak-Eksikse Al” buluşma nok-
tasında her ay düzenlenen açık sergi ile ihtiyacı olan 
mahalle halkına can suyu şeklinde gıda, giyecek, 
mobilya, hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve oksijen 
tüpü gibi yardımlarda bulundu.

68
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Müdürlüğümüz, TAP Derneği ve Duracell işbirliği ile Denizatı Okulları 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 5 - 11 Kasım 
2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Sürdürülebilir Çevre ve Atık Pil” eğitimleri verildi. 19 seans olarak ger-
çekleştirilen eğitimlere toplam 380 öğrenci katıldı. Eğitim sonrası öğrencilere masaüstü atık pil kutuları ulaş-
tırıldı. Eğitimde öğrencilere pil nedir, atık pillerin nasıl toplanması gerektiği gibi konularda bilgiler verilirken; 
çevreyi  korumanın ve geri dönüşümün önemine de değinildi. 
Eğitimlerin ikinci ayağı ise yüz yüze olarak Fetih İMKB İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Atık Kazanım Haftası kap-
samında, 23 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 5 seans olarak verilen eğitimlere toplam 
360 öğrenci katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü. stratejik pla-
nında yer alan hedefleri doğrultusunda ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütmekte oldu-
ğumuz “Ataşehir İlçesi Temiz Hava Eylem Planı İçin 
Hava Kirliliği Verilerinin Değerlendirilmesi ve Öneri-
lerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Ataşehir’de-
ki lise öğrencilerine yönelik olarak 8–22 Aralık 2021 
tarihleri arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin TOROS’un konuşmacı olarak katıldığı “İklim 
Değişikliği ve Ataşehir’de Hava Kalitesi Yönetimi Se-
minerleri” düzenlendi. 10 okulda gerçekleşen semi-
nerlerle toplam 1000 öğrenciye ulaşıldı.

Müdürlüğümüzün, TAP Derneği ve Duracell işbirli-
ği ile Fetih İMKB İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 
yönelik olarak düzenlediği “Sürdürürlebilir Çevre ve 
Atık Pil” eğitimleri Aralık ayında da devam etti. 3 Ara-
lık 2021 tarihinde yüz yüze ve 3 seans olarak gerçek-
leşen eğitimlere toplam 180 öğrenci katıldı. Eğitim 
sonunda öğrencilere atık pil kutusu dağıtıldı.
Eğitimlerde pil nedir, atık pillerin nasıl toplanması 
gerektiği gibi konularda bilgiler verilirken; çevreyi  
korumanın ve geri dönüşümün önemine de dikkat 
çekildi.
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2021 
yılı başından itibaren Fetih Mahallesi’nde yürütülen 
“Bizim Mahalle – Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi, 
2022 yılında Örnek Mahallesi’nde yapılacak çalışma-
larla büyüyerek devam edecektir. Fetih Mahallesi’n-
deki projeye paralel olarak, 17 Aralık 2021 tarihinde 
Örnek Mahallesi Muhtarlığına yerleştirilen kompost 
makinesiyle çalışmalara başlandı. Mahalle sakinle-
ri evlerinde ve işyerlerinde bitirdikleri çay ve kahve 
atıklarını muhtarlık binasına getirerek kompost elde 
edilmesine katkıda bulunmaktadır.

2022 yılında proje kapsamında düzenlenecek bilinç-
lendirme çalışmalarıyla, eğitimlerle, toplantılarla ve 
etkinliklerle aynı Fetih Mahallesi’nde olduğu gibi Ör-
nek Mahallesi’nde de, sosyal yardımlaşmayı ve da-
yanışmayı özümsemiş, sınıf ayrımı yapmayan, çevre 
bilinci yüksek bireylerin yaşadığı farklı bir mahalle 
kültürünün yaşatıldığı, sıfır atık bilinciyle çevresel 
kazanımların sağlandığı iklim dostu bir mahalle 
oluşturulması hedeflenmektedir.
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Ataşehir Belediyesi tarafından 2021 yılının son pazar 
gününde doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştiril-
di. Kayışdağı Ormanı’nda, 26 Aralık 2021 Pazar günü 
saat 11:00’de başlayan yürüyüşe 7’den 70’e çok sayı-
da Ataşehirli katıldı. Stresten uzaklaşıp tertemiz ha-
vayı solumak ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen 
Ataşehirliler, belirlenen noktada buluşup Kayışdağı 
Ormanı’nda 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
 
Ataşehir’de sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin 
artması amacıyla düzenlenen etkinliğe; Ataşehir 
Belediye Başkan Yardımcıları, Ekrem KÖSE ve Hüse-
yin HIŞMAN ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
personeli ve Ataşehirliler yoğun ilgi gösterdiler.
 
Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşte, Kayışdağı Orma-
nı’nın zirve noktasına da çıkılarak eşsiz İstanbul 
manzarasının keyfi sürüldü. 

Prof. Dr. Hüseyin TOROS seminerlerde “hava kirliliği nedir, hava kirliliğine neden olan faktörler nelerdir” gibi 
konulara değinirken hava kirliliğine bağlı olarak küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden de bahsetti. 
Ayrıca hava kalitesini artırmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için yapmamız gerekenleri de 
öğrencilerle paylaştı.
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 yılı bakım-onarım 
işleri kapsamında ilçemiz sınırlarındaki Belediyemize 
ait park, bahçe, cadde, sokak, refüj ile okul, cami vb. 
kamu kurum kuruluşlarına ait bahçelerin bakım ve 
onarımı yapıldı. 

İlçemiz sınırlarındaki yeşil alanlarda, cadde ve so-
kaklarda bulunan ağaç ve ağaççıklardaki hastalık 
ve zararlılara karşı kimyasal mücadele işi yapıldı.
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Ataşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü olarak, 2021 yılı itibarı ile toplam yeşil alan 
miktarımız 937.541,51 m2‘dir. 2021 yılında yeşil alan 
miktarında artış olmayıp, kısmen ve tamamen park 
yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bir sonraki sayfada 
2021 yılında tamamen ve kısmen yenilenen parkları-
mıza ilişkin tablo ve resimler bulunmaktadır.

2021 yılı park yapımı, yenilenmesi ve onarımı çalışma-
ları kapsamında; Atatürk mahallesi, Meriç Caddesi 
ile Ali Kuşçu Caddesi kesişiminde bulunan Park 4 
(Amfili Park)’ün; yeşil alanı, oturma ve dinlenme alan-
ları, açık alan spor alanları, yürüme yolları, otoma-
tik sulama ve aydınlatma sistemleri tamamen yeni-
lendi. Parkın toplam alanı 15.520 m² olup;  8.600 m² 
si yeşil alandan oluşmaktadır. Sağlıklı yaşam ilkesi 
doğrultusunda parkta 364 metre uzunluğunda tar-
tan zeminden oluşan “yürüyüş parkuru” yapıldı. Park 
içerisinde açık alan egzersiz aletleri konulan toplam 
140 m2 alanlı “açık alan spor alanı” yapıldı. Oturma 
ve dinlenme alanları yapıldı. Aydınlatma sistemleri 
tamamen yenilendi; bu kapsamda 71 adet LED pro-
jektörlü aydınlatma direği konuldu. Sulama sistemi 
tamamen otomatik olarak tesis edildi. Sert zeminle-
rin döşemeleri andezit ve traverten malzemeyle kap-
landı. Parka ilave olarak 50 adet ağaç ve 500 adet 
çalı bitkisi dikilerek yeşil alan tamamen çimlendirildi.

Atatürk Mahallesi Ilgın Parkı’na; 1 takım çocuk oyun 
grubu konularak, parkın çocuk oyun alanının zemini 
kauçuk malzeme ile kaplanarak yenilendi. İçerenköy 
Mahallesi Muhtarı Tacim AYVADAŞ Parkı’nın açık 
hava spor aletleri tamamen yenilendi. Kayışdağı Ma-
hallesi Bahri Behçet YILDIZ Gündüz Bakımevi bah-
çesine 1 takım çocuk oyun grubu konularak, çocuk 
oyun alanının zemini kauçuk malzeme ile kaplandı. 
Bahçenin; aydınlatma ve sulama sistemleri ile hazır 
çim serimi çalışmaları yapılarak düzenlenmesi yapıl-
dı. 

Fetih mahallesi Buhara Parkı, Örnek Mahallesi Şehit 
Jandarma Er Fatih ÇAYBAŞI Parkı ve İçerenköy Ma-
hallesi Muhtarı Tacim AYVADAŞ Parkı futbol sahala-
rının zeminleri suni çim halı ile kaplanarak yenilendi. 

Esatpaşa Mahallesi Papatya Engelsiz Yaşam Parkı, 
Fetih Mahallesi Günaydın Parkı, Yazgülü Parkı ve İçe-
renköy Mahallesi Meskenler Parkı basketbol sahala-
rının zeminleri akrilik zemin kaplama malzemesi ile 
kaplanarak yenilendi.

Küçükbakkalköy Mahallesi Günbatımı Sokak üzeri 
parkı ile Sardunya Parkı’nın çocuk oyun alanları ile 
açık hava spor alanlarının zeminleri kauçuk malze-
me ile kaplanarak yenilendi.

Küçükbakkalköy Mahallesi Nuriye Ak Anaokulu bah-
çesindeki çocuk oyun alanı zemini kauçuk malzeme 
ile kaplanarak yenilendi. Mevlana Mahallesi Akşem-
settin Anaokulu bahçesine 1 takım çocuk oyun grubu 
konuldu. Çocuk oyun alanının zemini kauçuk mal-
zeme ile kaplandı. İçerenköy Fatih Sultan Mehmet 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki yürüme 
parkurunun bozulan zemini kauçuk tartan malzeme 
ile kaplanarak yenilendi. Ayrıca muhtelif süs havuzu 
ve göletlerin bakım onarımları kapsamında motor ve 
pompaları yenilendi.
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İlçemiz sınırlarındaki park, refüj ve yeşil alanlardaki 
kurumuş ve tehlike arz eden 
ağaçların kesimlerinin yapılıp, yerlerine yenilerinin 
dikimlerinin yapılması, mevcut ağaçların
daha sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla form 
budamaları yapılmaktadır. 

Ayrıca özel mülkiyet ile kamu kurum ve kuruluşları 
alanlarındaki kurumuş, tehlike 
arz eden ağaçların kesimi ve budanması için yapılan 
müracaatların değerlendirilerek ücretsiz budama ve 
kesim hizmeti verilmektedir. Bu arada ağaç nakilleri 
ile ilgili gelen talepler doğrultusunda ağaçların ta-
şınıp taşınamayacağı ile ilgili çalışmalar yapılmak-
tadır.

Genel çevre temizliği ve güvenliği açısından gerekli 
görülen alanlarda (Örn: Dere kenarları, boş araziler 
vb.) ot biçme ve temizleme çalışmaları yapılmaktadır.

Parklar, refüjler, vb. su bağlantısı olmayan yeşil alan-
lar ve cadde ve sokaklardaki ağaçlar düzenli olarak, 
Belediyemize ait tankerlerimiz ve bakım işlerimizin 
kapsamında da yapılmaktadır.

Tankerle sulamada sulama suyu idare tarafından 
(parklarımızdaki 8 adet mevcut su kuyusundan) kar-
şılanmaktadır.

Ataşehir ilçesini yeşil bir kimliğe kavuşturmak ama-
cıyla değişik türde bitkilerin temin edilip, mevcut 
yeşil alanlarımızın bitkilendirilmesi, çimlendirilmesi, 
çiçeklendirilmesi ve aynı zamanda doğal çevremizi 
korumayı ve geliştirmeyi benimsetmek için yaptığı-
mız ağaç dikimleri ve bedelsiz bitki dağıtım kampan-
ya çalışmalarından oluşmaktadır. 

Bu kapsamda ihtiyacımız olduğu zaman bitki alımı 
yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizin sürekli gelişmesi so-
nucu ortaya çıkan yeşil alanların hızlı bir şekilde dü-
zenlemelerini yapmak için ihtiyaca göre bitki alımına 
gidilmektedir. Üretim için zaman ve mekan darlığı, 
kalifiye eleman yetersizliği, istenilen kalitede üretim 
yapılamaması, yapılacak çalışmaların süreklilik arz 
etmesi vb. nedenlerle ve bitki üretimine gidileme-
mektedir. 

Ataşehir ilçesini yeşil bir kimliğe kavuşturmak ama-
cıyla değişik türde bitkilerin temin edilip, mevcut ye-
şil alanlarımızın bitkilendirilmesi ve aynı zamanda 
doğal çevremizi korumayı ve geliştirmeyi benimset-
mek için yaptığımız dikim ve bedelsiz bitki dağıtım 
kampanya çalışmalarından oluşmaktadır. Bu amaç-
la 2021 yılı içerisinde Ataşehir ilçesinin muhtelif alan-
larına yaklaşık 6.120 adet ağaç ve çalı dikimi yapıldı. 
Ayrıca yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 450.000 
adet mevsimlik çiçek alımı yapılıp mevsimlik çiçek 
dikimleri yapıldı.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2009 -2021 EVSEL ATIK (ÇÖP) MİKTARLARI (TON/AY)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
2009-2021 YILLARI ARASINDA ATAŞEHİR İLÇESİNDE  

TOPLANAN VE TAŞINAN  EVSEL ATIK (ÇÖP) MİKTARLARI (TON) 

YIL  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 

2009               9.506 11.048 11.649 12.923 12.949 58.075 

2010 12.178 11.168 11.552 11.148 12.049 13.287 12.796 12.927 11.655 12.833 12.617 12.627 146.837 

2011 12.264 10.515 12.136 11.783 12.923 13.675 12.910 12.674 12.032 12.480 12.426 12.866 148.684 

2012 12.275 12.030 12.532 12.830 13.550 13.763 13.287 13.257 12.766 14.471 12.915 13.858 157.534 

2013 13.217 11.804 13.048 12.856 14.014 13.845 13.853 13.007 13.313 14.281 13.239 13.486 159.963 

2014 13.058 11.719 13.267 12.784 13.901 14.792 13.711 13.429 13.984 14.176 13.359 14.492 162.672 

2015 13.863 12.602 13.347 13.119 14.084 14.519 13.765 13.909 14.948 14.547 13.750 13.659 166.112 

2016 14.186 13.196 13.848 13.578 14.130 15.115 12.891 14.146 13.928 14.197 14.060 14.284 167.559 

2017 14.003 11.969 13.467 12.925 14.036 14.205 14.121 14.201 13.758 14.159 13.755 14.124 164.723 

2018 13.663 12.135 14.021 13.539 14.660 14.351 14.282 13.300 13.224 12.302 13.240 13.915 162.632 

2019 12.669 11.307 12.442 11.738 13.095 12.725 13.186 13.766 13.569 13.804 13.732 13.999 156.032 

2020 13.929 12.760 13.232 11.210 12.185 13.809 13.921 13.135 13.660 13.612 12.636 12.687 156.776 

2021 12.635 11.332 13.113 12.095 12.389 13.986 13.486 12.938 13.369 13.560 13.515 13.663 156.081 

 

İlçemizin yeni olması dolayısıyla park, bahçelerimizdeki donatı aletlerinin ve kent  
mobilyalarının bakımsız,  eski ve kullanılmaz olması kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun talepleri doğrultusun-
da gerekli donatı ve kent mobilyalarının temin edilip dağıtımı ve montajı yapılmaktadır. 

Mevcut parklarımız ile ilçemiz sınırlarındaki okul, cami, cemevi, hastane vb. kamu  
kurum ve kuruluşlarının bahçelerinde olmak üzere çocuk oyun grubu, açık alan spor aleti, engelli spor aleti, 
sekizgen-altıgen-kare kameriye, düz ve yay pergola, basketbol potası, voleybol direği, minyatür futbol kalesi, 
yüksek aydınlatma direği, bank vb. gibi park donatı elemanları konulmuştur. 
Çocuk oyun alanları, açık alan spor alanları ve yürüyüş alanlarının zeminine beton  dökülerek kauçuk zemin 
kaplaması yapılmıştır. Bunun yanı sıra ilçemizde bazı noktalarda kurulu bulunan basketbol-voleybol sahaları 
ile tenis kortlarının zeminleri kauçuk ve akrilik zemin döşeme yöntemiyle yenilenmiştir.

a) Evsel katı atıklar toplanarak ve katı atık transfer "stasyonuna (Ata#eh"r-Küçükbakkalköy) ta#ındı.
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b) İri katı atıklar (koltuk, kanepe ve dolap gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan 
çoğunlukla iri hacimli atıklar) toplandı ve düzenli depolama (döküm) sahalarına (Şile-Kömürcüoda) taşındı. 
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Sahibi belli olan tadilat, dekorasyon ve inşaat yapımından sonra meydana gelen çuvallı moloz atıkları, ücreti 
karşılığında toplandı ve ilgili döküm sahalarına/depolama alanlarına Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde 
belirtilen standartlar dâhilinde güvenli bir şekilde nakledildi. Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında çuvallı 
molozların yükleme, nakliye ve döküm bedeli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 360.000,00 TL tahsil 
edildi.

c) Hafriyat toprağı ile inşaat / yıkıntı atıkları toplandı ve İBB’ye ait ruhsatlı döküm sahasına (Şile-Sahilköy) ta-
şındı.
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d) Cadde, sokak ve meydanlarımız el ve makine ile 
süpürüldü.

e) Cadde, Sokak Ve Meydanlarımız El Ve Makine İle 
Yıkanması
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f) Yer Üstü Çöp Konteynerlerimiz Yıkanarak Dezenfekte Edildi.
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g) İlçemiz sınırları dâhilinde haftanın 7 gününde çeşitli mahallelerde kurulan açık ve kapalı semt pazar yer-
lerinin atıkları, pazarın sona ermesinden hemen sonra pazarın kurulduğu aynı günün gecesinde toplanarak 
aktarma istasyonuna taşınır ve pazar yeri ve çevresi işçi personel ve vakumlu süpürme aracı ile tamamen sü-
pürülmesinden sonra yol yıkama aracı ile yıkanarak genel temizliği yapılmıştır.

h) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle ilçe genelinde kurulan kurban satış yerleri ile kesim 
alanlarını vatandaşların hem kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi hem de hijyenik ortamda hay-
vanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla temizlemiştir. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için sakatat ve 
gübre atığı temizlenmiş, kurban satış ve kesim alanları da dezenfekte edilerek kireçleme yapılmıştır.

81



i) Çevre Temizliği Hizmetleri kapsamında, karlı günlerde temizlik çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

j) Çevre Temizliği Hizmetleri kapsamında toplu çalışmalarla genel temizlik çalışmaları yapılmıştır.
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l) Yerüstü Konteyneri Alındı.

 
m) Çöp kutusu alındı

k) Çevre temizliği hizmetlerinde ve evsel atık kon-
teynerlerinin tamir ve bakımında kullanılan sarf 
malzemelerinin alımı yapıldı.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü beyaz masa, cimer, e-posta, fax, posta, sosyal medya, şahsen elden, telefon, whatsapp ve 
web sitesi yolları ile 2021 yılında 9332 adet bildirimde (şikâyet, talep, öneri vb.) bulunulmuştur. Müdürlük bu bildirimlerin 
9328 adedini sonuçlandırmış ve geri bildirimini tamamlamıştır. Bu bildirimler genel olarak katı atık toplama, konteyner 
talebi, konteyner şikâyeti, kötü koku, moloz atımı, sokak temizliği, çöp toplama ve çöplerin çevreye atılması yönünde 
yapılmıştır.
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Belediyenin tüm araç ve iş makineleri ile mekanik tesis ve teçhizatının; revizyonu, onarımı, işletim ve bakım 
hizmetlerinde kullanılan; yedek parça, yağ ve filtre, lastik ve akü, demir doğrama malzemesi, boya malzemesi, 
nalburiye ve hırdavat malzemeleri, bazı tesisat malzemeleri ve montaj işçilikleri, yeni araç ve iş makinesi, bazı 
yetkili servis ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. 

84

2020 yılı itibariyle Belediyemizin kendi öz kaynakları ile araç filomuzu Devlet Malzeme Ofisinden satın alma yo-
luyla kurmaya başladık. 2021 yılında filomuzu genişletmeye devam ettik. 5 adet minibüs, 3 adet tek kabin ve 4 
adet çift kabin kamyonet 2021 yılında Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmıştır. Uluslararası Lions Dernekleri Yö-
netim Çevresi Federasyonu tarafından 1 ad. Frigo Kasa Kamyonet hibe edilmiştir. Yine 2021 yılında Belediyemizin 
iştirak firmalarından ATABEL A.Ş aracılığı ile kullanım hakkı Belediyemizde olmak üzere 41 adet otomobil, 1 adet 
camlı kasa koltuklu kamyonet alınmıştır.
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KENTSEL 
YENİLEŞME



Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılında 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile ihale edilmek ve yol bakım onarım bürosu 
kapsamında yapılan faaliyetlere ait genel icmal tablosu aşağıdadır.
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2021 Yılında Ataşehir ilçesinde kamu ihale kanunu ile 2021 Yılında Ataşehir ilçesinde kamu ihale kanunu ile 
ihale edilen ihaleler kapsamında dökülen asfaltlar ihale edilen ihaleler kapsamında dökülen asfaltlar 
ile asfalt alım ihalesi ve Yol Bakım Onarım Büromuz ile asfalt alım ihalesi ve Yol Bakım Onarım Büromuz 
bünyesinde bulunan ekip ve ekipmanlarla dökülerekbünyesinde bulunan ekip ve ekipmanlarla dökülerek 
17 mahallede toplamda 31.138,20 ton asfalt serimi, 
2.500,00 m² parke yol kaplaması, 8.266,76 m² tretuvar 
kaplama, 1.700,00 metre yağmursuyu kanalı inşaatı 
yapılmıştır.
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Belediyemiz tarafından ilçemiz genelinde alt yapısı tamamlanmış (yetki alanımızda kalan yağmur suyu kanal 
inşaatı) ve bordür –tretuvar uygulaması yapılmış olan cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yapılmıştır. Alt ya-
pısı ve bordür-tretuvar uygulaması tamamlanmamış olan sokaklarda belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra 
asfaltlama çalışmalarının yapılmasına azami ölçüde özen gösterilmiştir.

İlçemizdeki okul, ibadethane, hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının acil ihtiyaçları olan bakım onarım İlçemizdeki okul, ibadethane, hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının acil ihtiyaçları olan bakım onarım 
ve yenilemeleri tamamlanmıştır.ve yenilemeleri tamamlanmıştır.

2021 yılında bakım onarım yapılan kamu kurumları ve hizmet binalarımızın listesi aşağıda belir2021 yılında bakım onarım yapılan kamu kurumları ve hizmet binalarımızın listesi aşağıda belirtilmiştir;tilmiştir;
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Atatürk Mahallesi Fazılpaşa Caddesinde yapımı de-
vam eden tıp merkezi 2 bodrum kat olmak üzere top-
lam 5 katlı olup, 7.485,02 m² inşaat alanına sahiptir. 
Proje kapsamında hafriyat çalışması tamamlanmış 
olup, istinat duvarı ve temel imalatı çalışmaları de-
vam etmektedir.

Yaklaşık 13.000,00 m² inşaat alanlı bölge parkı inşaatı 
ve park düzenlemesi işi çalışmaları tekrar başlamış 
olup, çalışmalar devam etmektedir.

2020 yılında Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hizmet 
Vakfı, İçerenköy Mahallesi’nde yapımı için projelen-
dirilen kültür merkezinin eksik kalan kaba inşaatının 
tamamlanması için protokol imzalandı. Ataşehir Be-
lediyesi ile Gönüllü Hizmet Vakfı’nı temsilen Mehmet 
İnal Aydınoğlu arasında imzalanan protokol kapsa-
mında, kültür merkezinin projelendirilip, eksik kalan 
kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Protokol kapsamında kaba inşaatı tamamlanan İnal 
Aydınoğlu Kültür Merkezinde 2020 yılında ince işler 
için ihale yapılmıştır. Yapılan ihale sonucunda yapı-
mına başlanılan mekanik, elektrik, çelik, dış cephe ve 
alçı duvar kaplama işleri devam etmektedir. Yapım 
süreci tamamlandığında sergi salonu, kafeterya, ki-
tapevi, 8 adet derslik, dans salonu, jimnastik salonu, 
kütüphane, konser salonu, konferans salonu, fuaye 
ve 657 kişilik tiyatro salonu bulunacaktır.
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AFET VE TOPLUM
DÜZENİ YÖNETİMİ



İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilme aşama-
sında yapılan inceleme ve araştırmalarda; 3572 sayı-
lı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun” 
ve “10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
gereği işyerinin insan sağlığına, çevre kirliliğine, yan-
gın, patlama, genel güvenlik ve asayiş, işçi sağlığı, 
trafik ve karayolları, imar ve kat mülkiyeti ve doğanın 
korunması ile ilgili düzenlemelere önem verilmekte-
dir. 

Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara zarar 
vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların 
kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere kanun 
ve yönetmelikler çerçevesinde denetimler Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ve Zabıta Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılmak-
tadır.    
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gıda işletmeleri 
gerek ruhsat aşamasında gerekse şikâyetlere istina-
den, ayrıca da rutin olarak denetlenmektedir.  
İşyerleri ruhsatlandırma esnasında ilgili mevzuat 
hükümlerine göre denetlenmiş, usule uygun olma-
yan durumların tespiti halinde giderilmesi için işyeri 
sahiplerine gerekli uyarılar ve takibi yapılmıştır.
2021 yılı içerisinde 1482 adet işyeri mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde mahallinde kontrol edilmiştir.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen umuma 
açık istirahat ve eğlence yerleri 10.08.2005 tarih ve 
2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmeliğin 32.maddesi hükmü gereği mü-
hürlenerek faaliyetten men edilmiştir.

Ayrıca tespiti yapılan Sıhhi ve Gayrisıhhi Müessese-
lere ruhsat almaları yönünde gerekli tebligatlar ya-
pılarak, söz konusu işyerleri ile ilgili yasal süreçler 
takip edilmiştir. 
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Belediyemizin kurulduğu tarihten 2021 mali yılı sonu-
na kadar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen işyeri ruhsatlarına ilişkin sayılar aşağı-
da gösterilmiştir.

2021 yılı içerisinde düzenlenen işyeri ruhsatlarına 
ilişkin mahalle bazında veriler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

2021 yılı içerisinde ilçemiz sınırları dahilinde bulunan 
749 adet işyerine Sıhhi Müessese, 180 adet işyerine 
Gayrisıhhi Müessese ve 61 adet işyerine Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence Yeri olmak üzere toplam 990 
adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek iş-
yeri yetkililerine teslim edilmiştir.
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2021 yılı içerisinde Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından mevzuat hü-
kümlerine aykırı işletildiği tespit edilen ruhsatlı işyerleri ile ilgili 485 adet tutanak kayıt altına alınarak Belediye 
Encümenine havale edilmiş, işyerleri hakkında alınan idari ceza kararlarının işyeri sahiplerine Zabıta Müdürlü-
ğünce tebliğ edilmesi ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanmıştır.
 
Ayrıca Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı bulunan 
ancak 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8.maddesinde belirtilen hususların tespit edilmesine isti-
naden işyerleri hakkında alınan süreli kapama kararları ve bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerle-
rinde, bu fiillerin tekrar işlendiği takdirde, işyeri ruhsatı Kaymakamlık makamının bildirimi üzerine iptal edilmesi 
işlemleri titizlikle uygulanmıştır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı dışında kalan ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzen-
lenmesi esnasında mesafe şartı aranan işyerlerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, 2021 yılında, 100 adet 
perakende alkollü içki satışı yapılan ve nargilelik tütün mamulü içilen işyeri için ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğ 
hükümlerine göre rapor düzenlenmiştir.

ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ RUHSAT ONAYI 
60

TEMEL ÜSTÜ RUHSAT İŞLEMLERİ 
54

ISI YALITIM ONAY İŞLEMLERİ 
100

ASANSÖR TESCİL BELGESİ DÜZENLEME 
135

YANDA 2021 YILINDA DÜZENLENEN YAPI TATİL TU-
TANAĞI SAYILARI BELİRTİLMİŞ OLUP;

160 ADET YAPI TATİL TUTANAĞI  DÜZENLENMİŞTİR.

2021 YILINDA TUTULAN ZABITLARDAN; 6 ADETİ RUH-
SATA BAĞLANMIŞTIR..

GÜNCEL ZABITLI YAPI SAYISI: 707 DİR.

YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENEN YAPILAR
160

YAPI TATİL TUTANAĞI OLUP UYGUN HALE GELEN 
YAPILAR

 6

YAPI TATİL TUTANAĞI SEHVEN DÜZENLENEN YAPI-
LAR

0

32. MADDE GEREĞİ ENCÜMEN KARARI UYGULAMASI
       150

42. MADDE GEREĞİ ENCÜMEN KARARI UYGULAMASI
                                        160

İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENEN YAPILAR
110

YIKIM RUHSATI DÜZENLENEN YAPILAR
4

İSKELE RUHSATI DÜZENLENEN YAPILAR
0

Encümene sevk, Savcılığa suç duyurusu, elektrik su kesme yazıları ile ilgili yasal işlemler yapılmış ve kaçak 
yapıların yıkımı ile ilgili yasal işlemler devam etmektedir.

Yaklaşık 35 adet kaçak yapılaşma teşebbüsü için 
anında müdahale edilerek yıkım gerçekleşmiş ve 
kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemiştir.
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İSKÂN ALAN YAPILARIN TOPLAM M2 Sİ

221.256 M2 DİR.

2021 YILINDA TAHAKKUK ETTİRİLİP TAHSİLATI 
YAPILAN İŞLEM ÜCRETLERİNİN TOPLAMI

11.739.230 TL
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2021 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğüne toplam 4774 adet şikâyet ve müracaat gelmiş; şikâyet ve müracaatlar 
yasal süreleri içerisinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ile çözüme kavuşturulmuştur. 
Gelen 4774 adet şikâyet ve müracaatın dağılım şekli; 

-444 97 94 Alo Zabıta hattına ve 570 50 00/1827 numaralı telefonlarımıza toplam 1214  adet talep ve şikâyet ile-
tilmiştir.

-Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatla-
rın toplamı 3164 adet,  

-Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların toplamı 7 adet,

-Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların toplamı 17 
adet,  

-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların toplamı 10 
adet,  

-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların 
toplamı 60 adet,  

-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların toplamı 28 adet, 

-Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne iletilen şikâyet ve müracaatların toplamı 
10 adettir.

-Ayrıca 684 adet CİMER, 315 adet Mail-Hizmet (INFO) masası talep ve müracaatı değerlendirilmiştir.  
Ekiplerimizce yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyet ve müra-
caatlar ile ilgili yasal işlemler uygulanarak gelen tüm müracaatlar ortalama 2 gün içerisinde sonuçlandırılarak 
çözüme ulaştırılmış; ayrıca müracaat ilgililerine geri dönüş sağlanmıştır.

4774 adet müracaat ve şikâyette yapılan değerlendirme neticesinde Zabıta Müdürlüğü yetki, görev ve sorum-
luluk alanı dışında kalan hususlar Belediyemiz ilgili Müdürlüklerine bekletilmeden aktarıldı. 4774 adet toplam 
müracaat içerisinde Yapı Kontrol Müdürlüğüne 38 adet, Veteriner İşleri Müdürlüğüne 35 adet, Temizlik İşleri Mü-
dürlüğüne 18 adet, Sağlık İşleri Müdürlüğüne 5 adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 38 adet, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğüne 39 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 10 adet şikâyet ve müracaat aktarıldı.  

Denetim ve kontrol çalışmalarımız neticesinde 2021 yılında toplam 634 adet yol ve kaldırım işgali, 128 adet gürül-
tü şikâyeti, 224 adet inşaat şikâyeti, 43 adet hafriyat ve moloz atımı şikâyeti, 144 adet seyyar satıcı şikâyeti ve 10 
adet görüntü kirliliği şikâyeti değerlendirilerek çözüme ulaştırıldı.
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Ataşehir’de halk sağlığını önemsediğimizden Ra-
mazan Ayı süresince de vatandaşların sağlıklı gıda 
tüketiminin sağlanması ve gıda ürünlerinde bu ay 
süresince herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet ve-
rilmemesi için Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 
gıda imalathaneleri ve ekmek fırınlarında denetim-
lerimize yoğunluk verdi.

2021 yılı içerisinde periyodik denetim faaliyetleri ve 
gelen şikâyetler doğrultusunda 14250 adet işyeri de-
netlendi. Yapılan denetimler neticesinde İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tes-
pit edilen 272 işyeri hakkında Zabıt Varakası tanzim 
edildi. Ruhsatsız olarak faaliyetine devam ettiği tes-
pit edilen 480 adet işyeri, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. ve 32. 
maddelerine istinaden mühürlenerek faaliyetten 
men edildi. Mührü bozarak faaliyetine devam ettiği 
tespit edilen 78 adet işyeri hakkında da düzenlenen 
mühür fekki tutanakları Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletildi. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhu-
riyetin 98. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen 
Cumhuriyet Yürüyüşü güzergâhında gerekli önlem 
ve tedbirler alınarak görev yapıldı.

Ulusal bayramlar ve resmi törenlerde Belediyemizi 
temsil ederek tören ekibimizce çelenk koyma görevi 
yerine getirildi

972021 - FAAL!YET RAPORU2021 - FAAL!YET RAPORU



İlçemiz dâhilinde vatandaşların Kurban Bayramı-
nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için; Tüm 
ekiplerimiz ile kurban süresince 7/24 görev yaptık. 
Kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimlerimizi 
gerçekleştirdik.

İlçemiz dâhilinde kurbanlık hayvan satış yerlerinde 
gerçekleştirdiğimiz etkin denetimlerimiz ile hayvan 
satış yerlerinde vatandaşların kurban bayramında 
sağlıklarını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk 
ile karşılaşmalarını önledik.

İlçemizde halk sağlığına verdiğimiz önem doğrultu-
sunda vatandaşların Ataşehir’de güvenilir ve temiz 
gıdaya ulaşmalarının sağlanması ve sağlıklı gıda 
üretiminin sürekliliğinin sağlanması için yıl içerisin-
de periyodik olarak gıda imalathaneleri ve ekmek 
fırınlarında denetim çalışmaları gerçekleştirdik. 

İlçe sınırlarımız dâhilinde yol ve kaldırım işgalleri 
ile izinsiz olarak konulan ilan ve reklam unsurlarına 
yönelik yaptığımız denetimler ile çevre ve görüntü 
kirliliğine oluşmasına mani olundu. Bu kapsamda 
gelen şikâyetler değerlendirildi.  İlçemizde çevre 
ve görüntü kirliliği ile mücadele kapsamında ilan 
reklam ekibimizce ilçe genelinde yapılan çalışmalar 
ile izinsiz olarak asılan 1925 adet afiş, ilan ve reklam 
uygulamaları kaldırıldı.

İlçemizde kurulan 15 adet semt pazarında kayıtlı 
1089 adet pazarcı esnafımızın; kayıt, devir, tahsis ve 
tezgâh ücreti tahsil işlemlerini gerçekleştirdik.
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İlçemiz dâhilinde bulunan 15 adet semt pazar yer-
lerinde, pazar tezgâh yerlerinin belirlenmesi için çi-
zim çalışması güncellendi, Ayrıca ilçemizde bulunan 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının (okul – hastane 
vb.) otoparkların ve spor komplekslerinin de çizim 
çalışmaları yapıldı.

Semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşların haklarının korunması, eksik gramajlı ürün satışını önlemek 
için semt pazarlarımızın giriş ve çıkış noktalarına elektronik terazisi konularak denetim çalışması yapıldı.

Pazar tezgâh yerlerinin kontrolleri yapılarak Pazar 
esnafına emir ve yasakları ile ilgili bilgilendirme 
çalışması yapıldı. Semt pazarlarında işgal, gürültü 
kirliliği ve etiket denetimleri periyodik olarak ger-
çekleştirildi.

2020 tarihinde açılması planlanan Çok Amaçlı Bar-
baros Semt pazarı, Koronavirüs salgını nedeniyle 
açılışı  ertelenmiş, 2021 tarihinde açılarak  kumaş 
tekstil ve meyve-sebze pazarı olarak vatandaşımı-
zın hizmetine sunulmuştur.
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Meydan, cadde, sokak, yaya geçişine engel teşkil 
edecek yerler ve kamusal alanlara inşaat malze-
meleri, ticari mallar ve benzeri unsurlarla işgalde 
bulunan veya kamu alanlarını izinsiz yapılaşma vb. 
unsurlar ile işgal ettiği tespit eden gerçek ve tüzel 
kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38/1. ( 48 
kişi ) ve 38/2. (17 kişi ) maddelerine istinaden toplam 
65 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı uygulanarak; 
işgallerin kaldırılma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ataşehir Kaymakamlığının 12.10.2015 tarih 2015/2582 
sayılı olurları gereği Çocuk Şube Müdürlüğü ve İlçe 
Çocuk Büro Amirliği Hizmetleri kapsamında temel
misyonları çocukları korumak ve kollamak ve bu ko-
nuda sokakta çalışan, çalıştırılan, dilenen, dilendiri-
len çocuklar ile ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğü
tarafından Mobil Huzur Ekip Projesi hazırlanmış ve 
oluşturulan ekipte görev yapmak üzere zabıta per-
sonellerimiz görevlendirilmiştir.

Maddi zorluklardan dolayı sokaklarda yaşayan, di-
lenmek zorunda kalan kişilere Belediyemiz Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ata-
şehir Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Müdürlüğünden alınan destekler ile çalışmalar 
yürütülmektedir. 

İlçemiz dâhilinde Mobil Huzur ekibi tarafından 
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılan çalış-
malar kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilen 
669 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 
33. maddesi ve vatandaşlarımızı rahatsız ettiği tes-
pit edilen 260 kişi hakkında 5326 sayılı kabahatler 
kanununun 37. maddesine istinaden İdari Yaptırım 
Karar Tutanağı düzenlenmiş olup; toplam 189.516,00 
TL tutarında idari yaptırım cezası uygulanmıştır.
 
Bu alanlarda dilencilik, vatandaşları rahatsız etme, 
vatandaşların huzur ve sükûnunu bozan durumların 
önlenmesi yönünde periyodik denetimler yapılarak 
ilçemizde vatandaşların kullandığı kamusal alanlar-
da sosyal hayatın düzenini bozacak olumsuzluklara 
karşı önleyici ve denetleyici hizmetler devam etmek-
tedir.

Ataşehir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Ekiplerince ortaklaşa kurulan Mobil Huzur Ekip Pro-
jesi bünyesinde Zabıta Ekibimiz Emniyet ekipleriyle 
müşterek görev alarak ilçemiz genelinde meydan, 
bulvar, cadde, camii ve okul önlerinde yapılan ça-
lışmalarda, dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara 
mani olundu. Dilencilik yaptığı tespit edilen 1657 
kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
33.maddesi gereğince Toplam 338.028 TL tutarında 
idari yaptırım cezası uygulandı.
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İlçe dâhilinde terkedilmiş kullanılamaz durumda 
olan hurda vasfında olan motorlu araçlar ve bunla-
rın mütemmim cüzleri alınarak yediemin otoparkına 
alındı. Ayrıca bunları bırakan ilgilileri hakkında 5326 
sayılı kabahatler kanunun ilgili maddesine istina-
den yasal işlem uygulandı. 

İlçemizde kamu alanlarına ve yeşil alanlara kaçak 
hafriyat ve moloz dökümü yaparak çevre kirliliğine 
sebebiyet verilmesi ayrıca izinsiz yapılan kazı ça-
lışmalarına yönelik denetim ve kontroller aralıksız 
sürdürüldü. Kaçak hafriyat ve moloz dökümü yapan 
şahıslar hakkında gerekli yasal işlem uygulanarak, 
plakasız döküm yaptığı tespit edilen araçlar Emni-
yet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçemiz dâhilinde inşaatların Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsa-
mında çalışma saatlerine riayet etmeyen ve başka-
larının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürül-
tüye neden olan gerçek veya tüzel kişilere yönelik 
denetim çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalar doğrultusunda 5326 
sayılı kabahatler kanunun 36-1 ve 36-2. maddeleri-
ne istinaden 37 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı 
düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

İlçemizde İlköğretim okullarının giriş ve çıkış saatle-
rinde personel görevlendirilerek öğrencilerin okula 
giriş çıkışlarında gerekli önlemler alındı. 

Öğrencilerin okullarına güvenle gidebilmeleri 
okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk-
ta herhangi bir kaza vb. olumsuzluğa sebebiyet 
verilmemesi; ayrıca okul çevresinde sağlıksız gıda 
vb. ürün satışının önlenmesi için oluşturduğumuz 
özel ekiplerimiz eğitim-öğretim süresince İlköğretim 
okullarında görev yaptı. 
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6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ka-
nun hükümlerinin verdiği yetki ve görev dâhilinde 
ilçemizde etiket ve fiyat tarifesi denetimleri ger-
çekleştirildi. Ayrıca ekiplerimizce 6502 sayılı kanun 
hükümleri hakkında ilçemizde bulunan bilgilendir-
me çalışması yapılarak vatandaşların ve ilçemiz-
de faaliyet gösteren esnaflarımızın tüketici hakla-
rı hususunda bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca 2021 yılı içerisinde ekiplerince yapılan kontrol 
neticesinde, ekmek fırınları, marketler ve bakkal faa-
liyetli işyerlerinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Kanununa göre fiyat tarifesi fiyat etiketi ile ilgili de-
netimler yapılarak 24 adet işyeri hakkında tutanak 
tanzim edilerek yasal işlemler yapılmak üzere İl Tica-
ret Müdürlüğüne bildirim sağlanmıştır.

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Koronavirüs ile Ulusal Mücadelenin ilk gününden itibaren denetimlerine 
aralıksız devam ediyor.  

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde; normalleşme sürecinde işyerlerinin faaliyete başla-
masıyla birlikte ağırlıklı olarak  işyeri açılış kapanış saatlerine uyulup uyulmadığı,  işyerlerinde bulunan gerek 
çalışanlar gerekse müşterilerin maske takıp takmadığı, mesafe kuralına, temizlik ve hijyen kurallarına uyulup 
uyulmadığına ilişkin gerekli denetim ve bilgilendirme  çalışması yapıldı.
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-Semt pazarlarında koronavirüs ile mücadele kap-
samında pazar girişlerinde ateş ölçümü yapılarak 
kontrollü giriş sağlandı.

Semt pazarlarımızda vatandaşlarımıza ve pazarcı 
esnafına bu süreç kapsamında maske dağıtımı ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca pazar girişlerine el dezenfek-
tan aparatı koyuldu.

Semt pazarlarında sosyal mesafenin korunması için 
tezgâh yerlerine uyarı amacıyla çizim çalışması, va-
tandaş ve esnafa konuyla ilgili gerekli bilgilendirme-
ler yapılmıştır.
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Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerinin denetim ve kontrollerine yönelik çalışmalar kapsamında ilçemiz 
genelinde bulunan Market, Fırın, Kafeterya, Kahvehane, İnternet Kafe Otel, Lokanta, Restoran, Market, Alışveriş 
Merkezleri, Semt Pazarları, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseseler olmak üze-
re ilçemiz dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinde sürdürülen etkin denetim ve kontrol çalışmaları neticesinde 
günlük 366 adet işyeri  toplam 13.359,00 adet  denetim gerçekleştirilmiştir.

     

Bu çalışma kapsamında Ataşehir Kaymakamlık makamı bünyesinde oluşturulan denetim komisyonu ekipleriyle 
müşterek olarak denetim neticeleri oluşturulan İSDEM sistemine girişleri yapılmaktadır.

-Denetim çalışmaları süresince koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan genelge ve tedbirlere uyul-
madığı tespit edilen işyerleri ve ilgilileri hakkında 1608 sayılı kanun gereğince Belediye Encümenince 8 adet ; 
5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden 28 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmiştir.

-Zabıta Müdürlüğü tüm ekipleri ile nüfusu 500.000’lere yaklaşan ilçemiz dâhilinde Koronavirüs salgının yayıl-
masının önlenmesine yönelik Ulusal Mücadelede etkin denetim,  kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını 7/24 
aralıksız olarak en üst seviyede azami dikkat ve hassasiyet ile yürütmekte olup, bu doğrultuda çalışmalarımız 
devam etmektedir.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün 2015 
yılında hayata geçirdiği Ataşehir Belediyesi İstih-
dam Merkezi; 

a)Ataşehirli işverenler ile iş arayanları buluşturan 
bir bilgi havuzu oluşturdu.
b)İş arayanlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve 
verimli sunulmasına da yardımcı oldu.
c)Çalışanlarımız iş başvurularını; Neşet Ertaş Kültür 
Evi, Ataşehir Belediyesi ABİM Hizmet Noktası’ndan 
alıp, ilgili yerlere yönlendirdi ve iş arayanların mes-
lek edindirme kurslarına kayıt yapmasını sağladı.

ABİM ile faaliyete geçtiğimiz tarihten itibaren 
30.000’e yaklaşan CV datamızla 6.175 işgücü talebi-
ne karşılık, 390 vatandaşımızın istihdamı sağlandı. 

Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi, pandemi 
nedeniyle 2021 yılı için planlamış olduğu mesleki 
eğitimleri pandemi sonrasına ertelemek durumun-
da kaldı.

Vatandaşlarımıza daha rahat ve hızlı ulaşabilmek 
için sosyal medyayı interaktif bir şekilde kullandık. 
Sosyal medya ekibimiz;  halktan gelen her türlü 
talep ve şikâyeti, geldiği mecra ne olursa olsun 
samimiyetle yanıtladı.
 
7 gün 24 saat çalışan Sosyal medya ekibimiz, 
Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın Facebook - 
Twitter ve Instagram hesaplarına ulaşan vatandaş-
larımızın taleplerine en kısa sürede yanıt verilmesini 
ve bu hesaplar üzerinden etkinliklerin duyurulması-
nı sağladı.

Sosyal Medya Şikâyet/Takip ve Talep Ekibi olarak 
BoomSonar Programı kullanmaktayız. 

1 Ocak - 31 Aralık 2021 yılı istatistiklerimiz yandaki 
gibidir:

Facebook’ta erişim içerikleri; 8.589.193 kez gösterildi.
44.379 kişi tarafından Facebook sayfamız ziyaret 
edildi.
Twitter’da içeriklerimiz 2.005.904.6 M  kez görüldü.
Twitter’da video içeriklerimiz 152.500 K kez izlendi.
Instagram’da içeriklerimiz 818.566 kez gösterildi.
191.112 kişi tarafından Instagram sayfamız ziyaret 
edildi.

Facebook’ta içerik erişimleri 5.155.320 kez gösterildi.
78.631 kişi tarafından Facebook’ta sayfamız ziyaret 
edildi.
Twitter’da içeriklerimiz 2.023.4 M kez görüldü.
Twitter’da video içeriklerimiz 205.7 K kez izlendi.
Instagram’da içeriklerimiz 550.01 kez gösterildi.
 65.811 kişi tarafından Instagram sayfamız ziyaret 
edildi.
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155 haber ve 146 etkinlik duyurusu hazırlanıp, Ata-
şehir Belediyesi’nin resmi web sayfasına eklendi ve 
basın bülteni ile davet olarak servis edildi.

Ataşehir Belediyesi hakkında basın, TV ve inter-
net mecralarında olumlu/olumsuz, toplam  25.254 
haber yer aldı. 
• Gazete ve dergilerde: 1.089
• TV’de: 286
• İnternet sitelerinde: 8.148
• Sosyal medyada: 15.714
• Çevrimiçi (YouTube): 17

Belediye Başkanımız Battal İlgezdi hakkında  basın, 
TV ve internet mecralarında olumlu/olumsuz, toplam 
3.920 haber yer aldı.
• Gazete ve dergilerde: 262
• TV’de: 50
• İnternet sitelerinde: 2.543
• Sosyal medyada: 1.058
• Çevrimiçi (YouTube): 7

Vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz, hızlı, kaliteli hizmet 
verildi ve her türlü ihbar, dilek ve şikâyet değerlendi-
rildi. Bu talep ve şikâyetlerin ilgili müdürlüklere yön-
lendirilmeleri ve sonuçlandırılmaları sağlandı.

 
 

 
GELEN ÇA!RI SAYISI: 95.244 

 
CEVAPLANAN: 89.910 

 
KAÇAN ÇA!RI SAYISI: 5.334 
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, bele-
diye hizmetlerini en iyi şekilde duyurmak için çeşitli 
müdürlüklere ait etkinliklerin tanıtımını sağladı. Bu 
amaçla billboard, poster, el ilanı, pankartlar vb. ta-
nıtım ürünleri hazırladı. Ayrıca web sitesi ve belediye 
hizmet binalarında bulunan plazmalar kullanılarak 
duyurular yapıldı.
96 Afiş 
48 Pankart 
11 Broşür 
7 Bilgi kartı
24 Rollup 
4 Sertifika 
6 Kitapçık 
6 Gazete ilanı
73 Billboard 
8 Davetiye 
4 El dövizi 
22 Kartvizit
21 Araç giydirme 
12 Görevli kartı 
62 Araç kartı 
8 Yelken bayrak
İçin tasarım ve içerik üretildi.

2021 - FAAL!YET RAPORU 109



Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü olarak dünyanın küresel boyutta dijitalleşmesine 
ayak uydurmak amacıyla hazırlıkları yapılan “dijital 
etkinlik” yapabilme yeteneği Covid-19 pandemisinin 
dünyayı etkisi altına almasıyla hızlandı. Bu minvalde 
Ataşehir Kültür adıyla oluşturulan yayın platformları 
ve sosyal medya tanıtım sayfalarıyla pek çok etkinlik 
dijitalde Ataşehirlilerle paylaşıldı. Pandeminin seyri-
nin hafiflemesiyle açık hava ve kapalı alan etkinlikle-
rine müsait bir iklim oluşsa da önemli bir dijital atılım 
hamlesi olan Ataşehir Kültür yayınlarına devam etti. 
Müzik, edebiyat, görsel sanatlar, çocuk tiyatroları 
gibi pek çok alanda önemli isimlerle yapılan çekim-
lerin yayınlanmasıyla Ataşehir’e oldukça geniş bir 
kültür sanat arşivi kazandırıldı. Aynı zamanda farklı 
konularda 4-8 hafta gibi planlamalarla oluşturulan 
ve kayıt olunarak katılım sağlanabilen atölyeler ger-
çekleştirildi. Ataşehir Kültür yayın platformları 2021 
yılı performansını ilerideki yıllarda da sürdürecek.  

Ana yayın kaynağı olan Ataşehir Kültür Youtube kanalında yayınlanan videolar toplam 267.160 kullanıcı tarafın-
dan izlenmiştir. Kanalın 2021 yılı sonu verisi olarak 5183 abonesi bulunmaktadır. Spotify platformunda yayınla-
nan podcastlar ise toplam 1239 kişi tarafından dinlenmiştir.
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Radyo Ataşehir 2021 yılında genel itibari ile belediyemizin hizmetleri hakkında Ataşehir halkına bilgi verilmesi, 
müzik arşivinin geliştirilmesi (genişletilmesi ve kalitesinin arttırılması),  sosyal medyada ve camiada Radyo Ata-
şehir’in tanıtılması, müzisyen, araştırmacı, gazeteci, akademisyen gibi birçok meslek grubunun üyelerinin radyo 
programı yapabilmesi, yayın içerikleri ve yayın akışı konusunda değerlendirme yapılması, sanatçılarla iletişimde 
bulunma çalışmaları, yeni playlistler hazırlanması, kurum ve radyo için seslendirme çalışmaları yapılması alan-
larında hizmet verdi.

Kültür ve sanat alanında yüz yirmi altı (126) radyo programını (konser, söyleşi vs.) dinleyicilerimiz ile buluşturduk,

“3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” yarışmasında “En İyi İnternet Radyosu” dalında aday gösterildik,

-Kardeş belediyemiz olan Monheim Belediyesi’nin (Almanya) resmi radyosu Radio Rakette ile ortak yayınlar ger-
çekleştirdik,

-Belediyemizin hizmetleri ile alakalı hazırladığımız spotlar ile halkımıza belediyemizin hizmetlerini anlattık,
H
-Birçok radyo platformuna dâhil olarak yayın ağımızı genişlettik.
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Ataşehir Belediyesi, pandemi döneminde kültür-sanata 
verdiği desteğe “Yeniden” adı verilen bir resim sergisiyle 
devam etti. Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Sergi ve Et-
kinlik Merkezinde bulunan sergi salonu yenilenerek, çağ-
daş sanatın temsilcilerine açıldı. Bu kapsamda, Prof. Dr. 
Marcus Graf’ın küratörlüğünde “Yeniden” sergisi kapılarını 
24 Şubat 2021’de sanatseverlere açtı.

“Yeniden” sergisi, bulunan noktadan nasıl ilerlenebile-
ceğini ve görsel sanatın “Yeni Normal”i şekillendirmede 
hangi rolü oynayabileceğini tartıştı. Sergi, dünya ile yeni 
bir ilişkinin nasıl şekillenebileceğini sorarak; doğa, kültür, 
politikalar, şehir ve diğer insanlarla olan ilişkiyi gözden 
geçirdi. Bu nedenle “Yeniden” sergisinin sanatçıları, “Doğa 
ile yeniden nasıl ilişki kurabiliriz, nasıl yeniden topluma 
dâhil olabiliriz?” ve “Dünyayla yapıcı ve olumlu bir şekilde 
bağlantı kurmada yeniden nasıl yer alabiliriz?” soruları 
üzerine eleştirel bir şekilde eserlerini hazırladılar. 

Ataşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenliği-
ne 6 bin çocuk katıldı.

Çocuklarda 23 Nisan bilincinin oluşturulması ve milli 
bayramlara olan ilgilerinin artırılması amacıyla ha-
zırlanan resim şenliğinde Çocuk Bayramı coşkusunu 
en iyi yansıtan resimler seçildi. Şenliğe katılan her 
çocuğa kırtasiye seti hediye edildi.

İlk ve orta öğretimde öğrenim gören 6-13 yaş arası 
Ataşehirli çocukların katıldığı şenlikte; ön elemede 
Ataşehir Belediyesi resim öğretmenleri tarafından 
6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarından 100 resim ana jüri-
nin değerlendirilmesi için seçildi.

Akademisyenler ve resim öğretmenlerinden oluşan 
ana jüri tarafından da Ataşehir’deki billboardlarda 
yer almak üzere her iki yaş grubundan beşer resim 
seçildi. Resim şenliğinin ana jürisinde akademisyen-
ler ve resim öğretmenleri yer aldı.

6 bin resim arasından seçilen on resim, 23 Nisan haf-
tasında Ataşehir Belediyesine ait billboardlarda yer 
alarak sergilendi. Ayrıca resim şenliğine teslim edilen 
her resim, @atasehir23nisan instagram hesabından 
yayınlanarak çocuklara yönelik bir kent belleği oluş-
turuldu.
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Pandemi nedeniyle kapalı mekân etkinlikleri tercih 
edilmediğinden dolayı Haziran ayından itibaren 
havanın ısınmasıyla açık hava etkinliklerine baş-
landı. Ataşehir’in farklı mahallelerindeki parklara 
dağılacak şekilde pek çok müzik dinletisi planlan-
dı. Dinletileri gerçekleştirecek olan müzik grupları 
seçilirken pandemi döneminde maddi güçlükler 
çeken sokak müzisyenleri ve küçük müzik grupları 
tercih edildi. 

Binlerce Ataşehirlinin keyifli vakit geçirdiği müzik 
dinletileri 2021 yılı yaz mevsimi boyunca parklarda 
devam etti. 

2021 yılı içerisinde toplamda 12 hafta olmak üzere 
“Çevrimiçi Çocuk Kitap Kulübü” etkinliği eğitmen ve 
yazar Özge Doğar tarafından gerçekleştirildi. Pek 
çok çocuk kitabının ele alındığı atölyelerde çocuklar 
önceden okudukları kitaplardan yola çıkarak soh-
bet ettiler ve el işinden çeşitli ürünler ürettiler. 

Bazı atölyelere konu alınan kitapların yazarları da 
katılarak çocuklarla bire bir sohbet etme imkânı 
buldular. 

21 Şubat tarihinde velilere yönelik “Eyvah Çocuğum 
Kitap Okumuyor!” adında çevrim içi seminer düzen-
lendi.

Atölyelerden toplamda 240 çocuk faydalandı. 
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Organizasyon Büro olarak;   “Bi Dolu Etkinlik” sloga-
nıyla gerçekleştirilen “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” 
film gösterimleri Ataşehir’in 6 ayrı parkında açık ha-
vada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak 
sinemaya hasret kalan vatandaşları beyaz perdeyle 
buluşturdu.

Film gösteriminden önce oyuncular Tuncay Akça, 
Ahmet Arıman ve Teoman Ayık ile gerçekleştirilen 
söyleşilerde, kendileri filminin kadrosuna nasıl dâhil 
olduklarını, film çekiminde yaşadıkları ilginç hikâ-
yeleri ve anılarını anlatıp izleyicilerin sorularını ce-
vapladılar. Söyleşi sonrasında oyuncular tarafından 
gerçekleştirilen müzik dinletisi ve ardından oyuncu-
ların izleyicilerle birlikte filmi seyretmeleri ile etkinlik 
bitirildi.

Ataşehir Belediyesi olarak Avrupa Şampiyonası için 
yarışan Kadın Milli Voleybol Takımının 3 ve 4 Eylül ta-
rihlerinde 2 maçı yayınlandı. Atatürk Mahallesi Park 
8’de gerçekleşen gösterimlere vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi.
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Romanya Ploieşti “Lon Luca Caragiale” Kültürevi Mü-
dürü Marian Dragomir ve öğretmenler Andronescu 
Mihaela, Macelaru Adela Romanya bölgesine ait yö-
resel kıyafetler tanıtmak amacıyla Zübeyde Hanım 
Eğitim ve Kültürevinde 6-7-8 Eylül 2021 tarihinde ser-
gilendi. “Prahova”,” Someş”,” Fāgāraş”,”Olteia” yörele-
rine ait toplam 8 kostümün her biri ipek, yün, pamuk 
ve keten materyaller ile el yapımı olarak tasarlanmış-
tır. Geleneksel düğün kıyafetleri de sergide yer aldı.

5 Kasım 2021 – Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Halide Edip Adıvar’ın ölümsüz eseri “Türk’ün Ateşle 
İmtihanı” oyunu Mustafa Saffet Kültür Merkezinde 
tiyatroseverlerle buluştu. Dilek Türker-Tiyatro Ayna 
tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Ha-
kan Altıner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Dilek 
Türker ve Tayfun Yılmaz’ın yer aldığı oyunun müzik-
leri Tuluyhan Uğurlu’ya ait.
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22 Aralık 2021 - Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Ergenlik çağında genç bir kızın hayatını anlatan 
oyunla EKN Tiyatro Mustafa Saffet Kültür Merkezin-
de izleyiciyle buluştu.

20 Kasım 2021 - Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Dolunay Soysert, Bil-
gesu Erenus’un yazdığı “Güneyli Bayan” adlı oyun ile 
MSKM’de tiyatroseverlerle buluştu.

5 Aralık Pazar – Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Ferda Kaynar, Mine Engin Tekay’ın aynı adlı öykü ki-
tabından uyarlanan “Sardunya Kokan Kadınlar” oyu-
nuyla MSKM’deydi. 

Oyunda  “Sarma”, “Şen Ola Düğün”, “Et” ve “İşbilir Ne-
zahat Abla” adlı dört kadın öyküsü anlatıldı.

Kadının toplum içerisindeki konumunun, kadın bakı-
şıyla ve ironik bir dille seyirciye aktarıldığı “Sardunya 
Kokan Kadınlar”, Türk kadınlarına seçme ve seçilme 
hakkının verildiği “5 Aralık Kadın Hakları” gününde 
saat 19.00’da Mustafa Saffet Kültür Merkezinde sah-
nelendi.
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Bavullarıyla birlikte inanılmaz bir gezgin olan adamın 
baskı ve yanlış anlama dünyasında kendi kimliğini ara-
yışını sergileyen oyunla İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Sahne Sanatları Kulübü Mustafa Saffet Kültür Mer-
kezindeydi. 

19 Aralık 2021 – Mustafa Saffet Kültür Merkezi

26 Aralık 2021 - Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Bir dünya klasiğini çocuklara öğretmek üzere yola 
çıkan Makinist Gösteri Sanatları, çocuklar için uyar-
ladığı bu trajedide küçük bir değişiklik yapar ve bu 
kez oyun mutlu sonla biter.
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13 Kasım 2021 – Mustafa Saffet Kültür Merkezi 

Ataşehir Belediyesi usta şair Ahmet Telli ile halk müziği 
sanatçısı Nurettin Rençber’in bir araya gelerek hazırla-
dığı müzikli şiir dinletisine ev sahipliği yaptı. 
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“18 Kasım 2021 – Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Müziğimize damga vuran, besteleriyle İstanbul’a ve 
aşka benzersiz bir fon müziği bırakan Selahattin Pı-
nar’ın, “Nereden Sevdim O Zalim Kadını”, “Bir Bahar Ak-
şamı Rastladım Size”, “Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp 
Sarayım” gibi efsane şarkılarının da yer aldığı albümün 
ilk tanıtım konseri MSKM’de gerçekleştirildi.



 Covid -19 pandemisi tedbirleri kapsamında 
getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yalnızca 1 tır, 1 
otobüs ve 13 ses aracı, bando ve animatörlerin yer aldı-
ğı 23 Nisan kutlaması gerçekleştirildi.
Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi’nin 
de katılımıyla 1 tır, 1 0tobüs ve 13 ses aracı, saat 13.00’te 
Trendist Migros önünden hareket ederek beraberinde 
2 özel bando ile) konvoy halinde 23 Nisan coşkusunu 
evlere taşıdı.

Saat 13.00 ile 18.00 arasında mahalleleri gezen araç ve 
animatörler, evlere kapanılan şu günlerde çocuklara 
moral verip Çocuk Bayramı coşkusunu unutturmadılar. 
Ataşehirli çocuklar da evlerinin balkon ve pencerele-
rinden Türk bayrakları sallayıp, söylenen şarkılara eşlik 
ettiler.
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nda koronavirüs salgını dolayısıyla yalnızca ses 
araçları ve bandonun yer aldığı bir kutlama ile gerçek-
leştirdik. 2 TIR, 1 otobüs ve 9 ses aracıyla Ataşehir’in 17 
mahallesinde 19 Mayıs konvoyu yapıldı. 

19 Mayıs konvoyu, bando ve müzikler eşliğinde vatan-
daşların gençlik bayramı coşkusunu artırdı.

Etkinlikler kapsamında saat 19.19’da da tüm mahalle-
lerde eş zamanlı İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi okundu.



130 2021 - FAAL!YET RAPORU

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
olarak büyük zaferin 99. yıl dönümü, “Bağımsızlık Des-
tanının Sesi Ataşehir ’de Yükseliyor” sloganıyla 40. sa-
nat yılına giren değerli müzik grubu Yeni Türkü konseri 
ile Cumhuriyet Parkında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı Parkı’nda saat 20.00’de başlayan 
konser Covid-19 kurallarına uygun ve HES kodu zorun-
luluğu ile gerçekleştirildi.
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29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsa-
mında 28 Ekim Perşembe ve 29 Ekim Cuma günleri üst 
üste programlar organize edilerek Cumhuriyet coşkusu-
nun Ataşehir’e yakışır biçimde kutlanması sağlanmıştır. 

Bu kapsamda 28 Ekim tarihinde Batı Ataşehir Cumhuri-
yet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayan Niyazi Koyuncu 
konseri ve akabinde saat 21.30’da başlayan Moğollar 
konseri düzenlenmiştir. Konserlere 15.000 kişi ile yoğun 
katılım gözlenmiştir. 
 
29 Ekim 2021 Cuma günü ise fener alayı ve konser prog-
ramı düzenlenmiştir. Saat 19.00’da Atatürk Mahallesi 
Migros (Ataşehir Bulvarı) önünden başlayan fener ala-
yı bayraklar, el dövizleri ve lazer şovlarıyla birlikte Batı 
Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürümüştür. Ar-
dından alanda özellikle gençlerin severek dinlediği pop 
müzik sanatçısı Zeynep Bastık konseri düzenlenmiştir. 
Konser yoğun ilgiyle gerçekleşmiş ve İstanbul’un dört 
bir yanından gelen halk kitlesi alanın tamamını doldur-
muştur. Katılımın 30.000 kişi civarında olduğu ölçülmüş-
tür.
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Şiir günleri, 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde Ataşehir ve 
Adalar ilçelerinde yapılan etkinliklerle gerçekleşti. Şiir 
günlerinin önemli bir bölümünü oluşturan konuk şa-
irler geleneksel olarak her yıl farklı bir ülkeden katılım 
sağladı. 2021 yılı etkinlerinde Hırvatistanlı şairler konuk 
edildi.  Erdal Eren Kültür Merkezinde açılış, panel, 
tartışma, söyleşi, şiir okuma, konser ve imza günü gibi 
etkinliklere yer verildi. Kardeş belediyemiz olan Adalar 
Belediyesi iş birliğiyle Büyükada Çelik Gülersoy Kültür 
Merkezinde de Hırvat şairlerin yer aldığı şiir okuma 
etkinliği düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi, Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim 
ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul 
Okan Üniversitesi ve Dünya Akordeon Konfederasyonu 
ortaklığı ile gerçekleştirilen “Uluslararası İstanbul Akor-
deon Festivali” 28 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Mus-
tafa Saffet Kültür Merkezinde düzenlendi.

28 Ekim Perşembe günü festivalin galası düzenlendi, 
açılışta sahne alan solo akordeonistlere Ataşehir Bele-
diyesi Gençlik Orkestrası eşlik etti.

Ulusal Akordeon Yarışması finalistlerinin de sahne aldı-
ğı galada Türk akordeonistlerin yanı sıra akordeon çal-
gısı üzerine dünyada söz sahibi olan yabancı icracılar 
da izleyenlerle buluştu.

Akordeon çalgısının Türkiye’de ve dünyadaki öneminin 
enine boyuna konuşulacağı bir panel düzenlendi. 

Festivalin konukları arasında yer alan Dünya Akordeon 
Konfederasyonu Başkanı Fredrich Deschamps etkin-
likler kapsamında düzenlenen “Akordeon Atölyesi’nde’’ 
hem başlangıç hem de ileri seviye akordeonistlerle bir 
araya gelerek deneyimlerini aktardı.
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Ataşehir’in parkları, 10 Ağustos-10 Ekim 2021 tarihleri 
arasında söyleşiler, tiyatro oyunları, sinema göste-
rimleri, şiir ve kitap günleri, müzik dinletileri ve caz 
günlerinden oluşan kültür ve sanat etkinliklerinin 
yanı sıra çocuklar ve gençlerle ilgili atölyelere de ev 
sahipliği yaptı.

70’e yakın etkinlikle Ataşehir’in parkları sanat 
alanlarına dönüştürüldü. 27-28-29 Ağustos tarihle-
rinde “Caz ve Sinema Günleri”, 10-25 Eylül’de “Tiyatro 
Kooperatifi Yaz Buluşmaları”, 10-25 Eylül’de “Ataşehir 
Kitap Günleri”, 7-10 Ekim’de ise “Ataşehir Belediyesi 3. 
Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Festivali” düzenlendi.



134 2021 - FAAL!YET RAPORU



2021 - FAAL!YET RAPORU 135

Ataşehir Belediyesi Sanat Toplulukları;
1)Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu
2)Ataşehir Belediyesi MSKM Halk Müziği Topluluğu
3)Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Topluluğu
4)Ataşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu
5)Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası
6)Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu 
7)Ataşehir Belediyesi Çocuk Müzikal Tiyatro Topluluğu
8)Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu

Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu; belediyemizin sanat eğitimlerine katılan, 18 yaş üstü bireylerle, 2018 yılında 
kurulmuştur. Topluluğumuzun üyelerine iki sene süren eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin sonunda istekli ve 
yetenekli olan öğrenciler Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na katılmaya hak kazanmaktadır. Topluluğumuz 
kimi zaman kendi yazdıkları kimi zaman da usta yazarların tiyatro metinlerini özgün bir şekilde yorumlayarak 
her sezon iki ya da üç oyunla sanatseverlerin karşısına çıkmaktadır. 

Topluluk 2021 yılı içerisinde Kaba Korsan ve Hazine Adası ve Çikolatalar Ülkesi iki çocuk oyunu ile izleyicisiyle 
buluşmuştur. Dijital içerik olarak başlayan ve normalleşme sürecinde izleyici ile buluşan “Puki Parkta” projesi ayrı 
bir etkinlik olarak değerlendirilmiş olup ayrıntılı bilgileri “Puki” başlığı altında yer almaktadır.

Yıl boyunca Cemal Süreyya Etkinlik Merkezinde ol-
mak üzere iki kere sahnelenmiştir. Biri 130 diğeri 142 
kişi olmak üzere oyunu toplamda 272 kişi izlemiştir. 
Tarihler 

14.11.2021 -  Cemal Süreyya Etkinlik Merkezi

28.11.2021 -  Cemal Süreyya Etkinlik Merkezi

Yıl boyunca iki kere MSKM ve iki kere CSEM’de ol-
mak üzere toplam dört kere sahnelenmiştir. MSKM’de 
500 kişi, CSEM’deki gösterimlerde ise 98 ve 130 olmak 
üzere 228 toplamda 728 kişi tarafından izlenmiştir.
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Anaokulu müfredatına uygun hazırlanan, eğlendiri-
ciliğinin yanında öğretici ve eğitici olan çocuk prog-
ramımızın başkahramanı Puki’dir. Puki parkta kendi 
evinde yaşayan sevimli bir kukladır.

Salgın döneminde çocuk tiyatro gruplarına destek 
olmak amacıyla, her bölümde farklı bir tiyatrodan 
konuğumuzla tanışan kuklamız Puki, yeni arkadaşla-
rıyla oyun oynarken öğrenir, öğretir ve paylaşımlarda 
bulunur.
 
“Yeni Normalleşme” süreciyle birlikte Puki Parkta 
programı, çevrim içi olmaktan çıkarak Temmuz ve 
Ağustos aylarında Ataşehir’in parklarında fiziksel 
olarak çocuklarla bir araya gelmiştir.
 
Ağustos ve Eylül 2021’de “Puki Parkta” projemiz turne-
ye çıkmış ve Rize, Artvin, Adıyaman ve Malatya olmak 
üzere dört ayrı ilde çocuklarla buluşmuştur.

Bu projemizin bir de müzikal ayağı olup çalışmaları-
na 2021 yılında başlanmıştır.“ Puki Müzikali ” prova ve 
çalışmalarına devam etmekte, gösterim tarihi olarak 
2022 Mart ayı sonunda hedeflenmektedir.

Puki tiyatrosu;

Puki Parkta etkinlikleri 18’i Ataşehir’in çeşitli parklarında, 6’sı Anadolu turnesinde olmak üzere toplamda 24 oyun 
sergilemiştir.

Parklarda ortalama 4.000 ve Anadolu turnesinde 1.000 olmak üzere Puki tiyatrosu 5.000 kadar kişiye gösterim yap-
mıştır.

Puki Parkta Youtube etkinlik verileri ayrıca tabloda verilmiştir. Puki Parkta Tiyatrosunun 27 Youtube gösterimi 82.598 
kez izlenmiştir.
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Topluluğumuz, Anadolu halk kültürünü metropol ya-
şamının içinde sürdürmek ve yaygınlaştırmak ama-
cıyla 2012 yılında kurulmuştur. Koro şefi Ahmet Yakup 
Yıldız’dır.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan topluluğumuzun amacı, 
kursiyerlerin ses eğitimi, halk müziği repertuvar ka-
zanımı ve MSKM’de yapılacak olan konserlere hazır-
lıktır.

Topluluğumuz; kursiyerlerin bir yandan ses eğitimi 
almasını, diğer yandan da kültür mirasımızın önemli 
ögelerinden biri olan musiki alanında gelişmelerini 
amaçlamaktadır. Koro şefi Hulusi Yücebıyık’tır. 

Eğitmen Simge Beşiz Özkal’dır. Çocuklara özel müzi-
kal tiyatro oyunları sergilemek amacıyla çalışmala-
rını yürütmektedir. 



Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Ata-
şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından ‘”Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” 
projesi kapsamında mahallelerinde bulunan mer-
kezlerde müzik eğitimi alan çocukların ve gençlerin 
aldıkları bu eğitimi performansa dönüştürme ve 
müzikal olarak kendini ifade edebilme düşüncesiyle 
2012 yılında kurulmuştur. Aldıkları eğitimlerde geli-
şim gösteren öğrencilerden kurulan bu orkestra; her 
yıl eğitim dönemi başlangıcında yaptığı seçmelerle 
ekibine yeni üyeler katmaktadır. Eğitmen Baran Ay-
taç’tır.

13.03.2021 Çanakkale Türküsü video çekimi - 
18.03.2021’de yayınlanmıştır. 

28.10.2021 Perşembe günü akordeon festivali kapsa-
mında gala konseri verdi.

22.11.2021 Pazartesi günü kardeş belediyemiz olan 
Monheim am Rhein Tanıtım Ofisi açılışında sahne 
aldı.

Topluluk yurt içi ve yurt dışı etkinlikler için çalışma-
lar yapmaktadır. Eğitmen Deniz Danış’tır. 

Kadıköy Meydanı’nda yapılan Kars-Ardahan Iğdır 
Tanıtım Günlerinde sahne almış ve gösteriyi 200 ka-
dar kişi izlemiştir.   

 Eğitmen Sibil Arsenyan’dır. Koro çalışmalarında ritim, diksiyon ve şarkı çalışmaları yapmaktadır. Resmi ve 
özel günlerde konser vermekte ve buna yönelik çalışmalar yapmaktadır.
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19 Mayıs 2015 tarihinde açılan Düştepe Oyun Müzesi 2021 yılında pandemi nedeniyle yalnızca 6 aylık süre zarfında 
faaliyet gösterdi. Bu sürede 3154 çocuk, 3192 yetişkin olmak üzere toplamda 6346 ziyaretçi ağırladı. Pandemi nedeniy-
le rutin olarak gerçekleştirilen atölyeler 2021 yılında yapılamadı. Okul grupları ziyaretleri müze açık olduğu günlerde 
devam etti.  
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Sanat, tasarım, felsefe, teknoloji ve daha pek çok 
alanda renkli ve farklı içerikler barındıran Çevrim içi 
Tasarım ve Beceri Atölyeleri 2020 Ekim ayında başla-
mış olup, 2021 Mayıs ayına kadar devam etti. Tasarım 
ve beceri odaklı atölyelerimiz; eğitmenin ve öğrenci-
nin Zoom programı üzerinden buluşmasıyla gerçek-
leştirildi.
5-14 yaş arasındaki farklı yaş gruplarıyla yapılan 
atölyeler;

Atölyelere; 2021 yılı Ocak ayından Mayıs ayına kadar 
toplamda 119 atölye yapılmış olup, 703 kişi katılmıştır. 
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Almanya’nın Monheim am Rhein Belediyesiyle ortak-
laşa gerçekleşen Yazarlık Atölyesi; Yazar Aygen-Sibel 
Çelik tarafından Monheim’da 24-30 Eylül tarihleri 
arasında, Monheim Sanat ve Tasarım okulunda Tür-
kiye saatiyle 09.00-12.00 arasında eğitimi yapılmıştır.  
Türkiye’de 2-3 Ekim tarihlerinde saat 13.00-16.00 ara-
sında Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevinde ger-
çekleşmiştir.
 20 Kasım’da; Monheim Sanat Okulunun öğrencile-
ri ve Ataşehir- Monheim Tasarım Okulunda yazarlık 
atölyesine gelen öğrenciler ortaklaşa WEBEX inter-
net programı üzerinden bir araya geldiler. Her iki 
grup yazdıkları öyküleri birbirlerine aktardılar. Tür-
kiye saatiyle 13.00-16.00 arasında gerçekleşmiştir. Öy-
küler kitapçık olarak dijitalde yayınlanacaktır. 

10-15 yaş grubu öğrencilerinden oluşan 23 kişi atöl-
yemize katılmıştır.

Kardeş Belediyemiz olan Monheim am Rhein Beledi-
yesinin kendi bünyesinde kurmuş olduğu Gesamt-
schule Berliner Ring Ortaokulu ve lisesinin yapmış 
olduğu; ‘Temassız İnsan Zinciri’’ konulu çalışmasına 
Ataşehir Belediyesi olarak bizlerde katıldık. Bütün 
dünyayı etkisi altına alan Covid -19 dan dolayı, bir 
araya gelemeyen, Ataşehir’de ve Monheim’da yaşa-
yan çocukların yapmış olduğu resimler ile bir araya 
geldik. İki farklı ülkede yer alan çocuklarımızın yap-
mış olduğu resimler, hem Ataşehir Belediyesi Zübey-
de Hanım Eğitim ve Kültürevinde hem de  Monheim 
am Rhein Belediyesi Sanat Okulunda sergilenmekte-
dir.
Ataşehir-Monheim Tasarım Okulundan bu projeye 
destek veren öğrenci sayısı 56’dır
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Pandemi sonrası Eylül 2021 tarihinde online kayıtla-
rını alınıp, ekim ayında yüz yüze eğitime tekrar baş-
lanmıştır. Stop Motion, 2D Animasyon, Çizgi Roman, 
Moda Tasarımı, Masaüstü Oyun Tasarımı, Flipbook, 
Sine’drama, Oyuncak Yapımı ve Fotoğrafçılık olmak 
üzere 9 ders/atölye mevcuttur. 

8-14 yaş arası çocuklara yönelik eğitimlerimiz, peda-
gojik yönden sınıflara ayrılarak yapılmaktadır. 

Atölyelerimiz, teknolojiyle geleneksel değerlerimizin 
iç içe geçtiği, hem kültürümüzü yaşattığımız hem de 
yenilikçi bir bakış açısıyla bütünleştirdiğimiz içerikle-
re sahiptir. Her çocuğun bir şekilde kendini bulduğu, 
yeteneklerini geliştirdiği, teknolojiyi doğru bir şekil-
de kullandığı ve tasarımcı bir bakış açısı kazandığı 
dolu içeriklerle çok yönlü şekilde geleceğe hazırla-
mayı amaçlamaktadır.

Ekim-Kasım ve Aralık ayı toplam kursiyer sayımız 
235’tir.
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2019 Nisan ayında faaliyete geçen merkezimiz,  2020 Mart ayında Türkiye’de ve dünyada yaşanan pandemiden 
kaynaklı 2021 yılı Eylül ayına kadar kapalı kalmıştır. 2021 Ekim ayında tekrar yüz yüze eğitimlere geçen kurumu-
muzda; 
Maker Eğitimleri; Kodlama ve Robotik-Elektronik dersleri

Yaratıcı Tasarım Odaklı Eğitimler; Çizgi Roman/2D Animasyon, 3D Modelleme-Animasyon ve Stop Motion ders-
leri mevcuttur. 

10-17 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik eğitimlerimiz, pedagojik yönden sınıflara ayrılarak yapılmaktadır. 

Yenilikçi bir bakış açısı, problem çözme yeteneklerini geliştirdiğimiz aynı zamanda teknolojiyi doğru kullanma-
ları için açtığımız derslere, Ekim-Kasım ve Aralık ayında toplam kursiyer sayımız 131’dir.
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2018 yılı Şubat ayında faaliyete geçen merkezimiz, 2020 Mart ayında Türkiye’de ve  dünyada yaşanan pandemi-
den kaynaklı 2021 yılı Eylül ayına kadar kapalı kalmıştır. 2021 Ekim ayında tekrar yüz yüze eğitimlere geçen ku-
rumumuzda; Arduıno ile Robotik, Algoritmik Düşünme ve Kodlama, 3B Yazıcı&Maker Eğitimi, Uzay ve Astronomi, 
Akıl Oyunları, Bilim Atölyesi, Drone Atölyesi ve Çocuk Hakları Atölyesi olmak üzere 8 temel dersten oluşmaktadır.

Çocukların kendilerini özgürce ifade etmeleri için kendi haklarını öğrettiğimiz atölye çalışmalarımızın yanı sıra 
teknoloji ve bilim eğitimlerimizle yenilikçi ve bilimsel bilginin temellerini oluşturuyoruz. 

7-13 yaş arası çocuklara yönelik eğitimlerimiz, pedagojik yönden sınıflara ayrılarak yapılmaktadır.
 Ekim-Kasım ve Aralık ayı toplam kursiyer sayımız 154’tür.

146 2021 - FAAL!YET RAPORU



İnovasyon Merkezi proje ortağımız Technolera ile 30 
Eylül 2020 tarihinde başlayan Ventourage diversity 
2.0 programı 2021 yılı içinde de devam etti. Program 
bünyesinde finans teknolojileri, tarım teknolojileri, 
yeşil/temiz teknolojiler, akıllı şehirler alanında star-
tuplar kapasite geliştirme, yatırıma hazırlık ve men-
törlük desteği aldı. Program Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen online “Demo Day” ile sonlandı.

Technolera işbirliği ile yürütülen, Ventourage Diver-
sity 2.0 ScaleUp Programı'nı başarıyla tamamlayan 
Fintech girişimlerinin sunum yaptığı “Online Demo 
Day” - Yatırımcı Toplantısı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinden Yasemen Koruk-
çu, Diffusion Capital Partners’dan Altan Küçükçınar, 
3 Seas Capital Partners Erkan Kurt ve Merger Mar-
ket’den Erdinç Ergenç jüri olarak katıldı.

 15.4.2021  Tarım Teknojileri Demo Day

Technolera işbirliği ile yürütülen, Ventourage Diver-
sity 2.0 ScaleUp Programı'nı başarıyla tamamlayan 
Agritech (Tarım Teknolojileri) girişimlerinin sunum 
yaptığı “Online Demo Day” - Yatırımcı Toplantısı ger-
çekleşti.

Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisinden Yasemen Koruk-
çu, Tekfen Tarım’dan Alper Tevs, Seç Marketleri’nden 
Altan Sekmen, Buba Tarım’dan Mustafa Tamer’in jüri 
olarak katıldı.

Webinarlar

Ventourage Diversity ScaleUp programı kapsamın-
da, yılın ilk Masterclass’ında Finance in Motion’dan 
Dilara Alp, tüm girişimcilerimizle “Döngüsel Ekonomi-
ler, Sürdürülebilirlik ve Etki Yatırımları” hakkında en 
güncel trendleri ve bilgileri paylaştı. SmartAgriHub, 
sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi için dijital dö-
nüşümü geliştirmek üzere AB çapında Ag Dijital İno-
vasyon Merkezleri ağını birleştirmek ve güçlendir-
mek için bir ekosistem oluşturur. Web seminerinde, 
SmartAgriHub mevcut açık çağrılar hakkında bilgi 
verecek ve Türkiye’deki Dijital İnovasyon Merkezle-
ri kendilerini tanıtacak ve Türkiye’den gelecek vaat 
eden üç agritech startup’ı tarım sektöründeki yeni-
likçi çözümlerini sundu.
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İSTKA 2021 kapsamında girişimcilik dalında mali destek programına proje iştirakçimiz Technolera ile birlikte “gre-
entech” alanında 2.126.000 TL bütçe ile proje başvurusu 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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Dijital oyun geliştirme alanında faaliyet göstermek amacıyla ortaya çıkmış girişimcilere, girişimlerini hayata 
geçirmeleri veya büyütmeleri için  iş modeli geliştirme, planlama yapabilme, ürün geliştirme, teknik ihtiyaçların 
karşılanması, pazarlama, finans, finansal kaynaklara erişim gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmek üzere; “eği-
tim ve mentorluk” hizmetleri verilen PikselUp hızlandırma Programı 30 Haziran 2021’de yapılan lansman ile baş-
ladı. Toplamda başvuran 132 ekip arasından seçilen 15 ekip 24 hafta süren program boyunca 44 saat girişimcilik 
eğitimi, 88 saat oyun girişimciliği eğitimi ve 288 seans mentorlük görüşmesi aldı. Program sonunda mezun olan 
ekiplerimizden Moon Star Games 10 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Oyun girişimleri hızlandırma programı kapsamında 
programın içeriğinin, katılımcılara katkılarının, eko-
sisteme olası etkilerinim ve katılımcılardan beklen-
tilerin anlatıldığı tanıtım etkinliği düzenlendi. Canlı 
yayında aynı anda 42 tekil izleyici sayısına ulaşılır-
ken sonradan Youtube’a yüklenen video toplam 579 
defa görüntülendi.

ÜNOG’un katkılarıyla Beykoz Üniversitesinden Kaan 
Arık 3d modelleme atölyesi gerçekleştirdi. Bu atölye 
sadece pikselup programına kabul edilen girişimci-
lere değil tüm istekli katılımcılara açık olarak yapıldı.

Ezgi Katı ile gerçekleşen atölyeye 12 kişi çevrim içi 
katılım gösterdi.

(Can Gülerer/Duygu Özuyar)
• UI Design
• VFX
• VFX ve Art Aşamaları
• Nasıl Konuşulma (ma) lı
Konu başlıklarıyla Workshop yapıldı.
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Linkedln Senior Customer Success Manager Emine 
Yeşilçimen ile ‘‘Rock Your Profile’’ eğitimi verildi, bu 
eğitimle katılımcılara Linkedln profili nasıl oluşturu-
lur ve nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı. 

Canlı yayında ekipler DemodDay’e son hazırlıklarını anlattılar ve süreç boyunca edindikleri deneyimleri izleyen-
lerle paylaştılar. 

Program sürecinde belirlenen başarı kriterlerini sağ-
layan 8 girişim, 6 ay sonunda programdan mezun 
oldu. Girişim dünyasından yatırımcıların, kurumsal 
şirket yöneticilerinin izleyeceği DemoDay’de sunum 
yapma hakkı kazandılar. DemoDay çekimlerine 8 
ekipten toplam 14 katılımcı artı eğitmen ve mentor-
lerimiz katıldı.
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PikselUp Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan 
DemoDay etkinliğinde ekiplerin sunumları yayınlan-
dı. 

Ataşehir Gençlik Orkestrası’nın müzik dinletisi eş-
liğinde başlayan açılış törenine; Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi, Monheim am Rhein Belediye 
Başkanı Daniel Zimmermann, Monheim am Rhein 
Ekonomi ve Finans Müdürü Estelle Daggeroth, Fede-
ral Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
Protokol Konsolosu Erich Schmid, Uluslararası Tica-
ret Merkezi Monheim CEO’su Gerrit Wein, Ataşehir 
Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, CHP 
Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile birçok iş insanı 
ve girişimci katıldı.

İsviçre merkezli Global AI Hub ile iş birliğinde baş-
latılan “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” Ataşehir’de 
yaşayan tüm bireylerin, yapay zekâ, robotik, kodla-
ma konularında dünya standartlarında hazırlanmış, 
hem teknik hem teknik olmayan eğitimlere Global AI 
Hub platformu üzerinden ücretsiz olarak erişim sağ-
lamasını hedefliyor.
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Her yıl olduğu gibi 2020 Eğitim-Öğretim döneminde 
de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak üniver-
siteye hazırlanan gençlerin yanında olduğumuzu 
göstermek ve eğitimlerine katkıda bulunmak için 
“üniversite hazırlık kursları” açıldı. Covid-19 salgını-
nın etkisi altında olsa da uzaktan eğitimde çok ba-
şarılı bir hazırlık dönemi geçiren kursiyerler, bunun 
ödülünü istedikleri bölümlere yerleşerek aldılar. Ne-
şet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezin-
de düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına katılan 
öğrenciler arasından 205 öğrenci, üniversite sınav-
larında başarı göstererek istedikleri bölümlere yer-
leştiler.
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Ataşehirli gençler için düzenlenen örgün eğitime 
destek programına kayıtlar 28.06.2021 tarihinde 
ATABEM adlı platformdan çevrim içi olarak başladı. 
14.09.2021 tarihinde mezun sınıflar deneme sınavı ile 
12. sınıflar 18.09.2021, 11. sınıflar 25.09.2021 tarihinde 
yüz yüze eğitime başlamıştır.                  

Kurum Kayıt olan 
öğrenci sayısı 

Çevrimiçi 
Eğitim Alan 

öğrenci Sayısı 

Üniversite 
Sınavına Giren 
Öğrenci Sayısı  

Üniversite Sınavını 
Kazanan Öğrenci 

Sayısı  

Üniversite Sınavı 
Kazanma Oranı 

Neşet Ertaş 
Kültür Evi 

 131 105   

Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi   63 100   % 54,54 

Toplam   194 205   

 

Kurum Kayıt olan 
öğrenci sayısı 

Tamamlayan 
öğrenci Sayısı 

Üniversite 
Sınavına Giren 
Öğrenci Sayısı  

Üniversite Sınavını 
Kazanan Öğrenci 

Sayısı  

Üniversite Sınavı 
Kazanma Oranı 

Neşet Ertaş 
Kültür Evi 300 166    

Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi  218 188    

Toplam  418 354    
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Yenisahra ATAMEM - MEB sertifikalı meslek eğitim-
leri:
• Kuaförlük
• Pasta Çıraklığı
• Dikiş

Vatandaşlarımızın yetenek ve becerileri doğrultu-
sunda onların yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, 
nitelik kazandırmak ve istihdam edilebilme şartları-
na katkıda bulunmak adına Meslek Edindirme Eği-
timleri düzenlenmekte. Bu eğitimler ile önceki yıllar-
da birçok vatandaşımız meslek sahibi olmuş ve bunu 
aldıkları sertifikalar ile tescillemişlerdir.

Meslek edindirme eğitimleri Küçükbakkalköy ATA-
MEM (Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) 
ve Yenisahra ATAMEM olarak iki merkezde verilmek-
tedir. 

2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde pandemi dola-
yısıyla eğitimler başlamadığı için 2021 yılında mezun 
verilemedi.

2021-2022 dönemi kayıtları eylül ayında alınmaya 
başlamış olup ekim ayında ilk dersler yapıldı. 

Küçükbakkalköy ATAMEM - MEB sertifikalı meslek 
eğitimleri:

• İngilizce ( A1 – A2 – B1 – Mesleki-Konaklama/
Seyahat-Pratik )
• Bilgisayar Kullanımı ve İşletmenliği
• Web Tasarım
• İnternet ve e-posta Yönetimi
• Aşçılık
• Pastacılık
• Yaş Pasta
• Kuaförlük
• Manikür ve Pedikür Teknikleri
• Temel Cilt Bakımı
• Kadın Sağlığı Eğitimi
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Ataşehir Belediyesinin yapmış olduğu “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” projesi kapsamında çeşitli ma-
hallelerde, 8 ayrı merkezde sanat eğitimleri verildi. 

        2021 yılı ilk çeyreğinde pandemi sebebiyle 2020-2021 kış sanat eğitimleri eğitim döneminin dersleri çevrim 
içi olarak yapıldı.

Sanat eğitimi verilen birimler;
•Mustafa Saffet Kültür Merkezi
•Neşet Ertaş Kültürevi
•İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi
•Küçükbakkalköy ATAMEM
•Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi 
•Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
•Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi
•Erdal Eren Kültür Merkezi

Verilen eğitimler; 
Çocuklar için;
•Bağlama
•Bale
•Dans
•Drama
•Gitar
•Keman
•Perküsyon
•Piyano
•Resim 
Yetişkinler için;
•Bağlama
•Dans
•Gitar
•Halk Oyunları
•Perküsyon
•Resim
•hTiyatro 

2021 yılında pandemi sebebiyle “Yaz Sanat Eğitimleri” 
gerçekleştirilmemiştir. 

“2020-2021 Dönemi Kış Sanat Eğitimleri” yılsonu etkinlikleri pandemi sebebiyle çevrim içi olarak yapıldı. Yılsonu 
etkinlikleri toplamda her biri 45’er dakikalık 6 video şeklinde yayınlandı. İçerik olarak 6 video; 73 solo, 36 grup 
performans,1 yetişkin 1 çocuk olmak üzere toplam 2 resim sergisi,3 yetişkin 3 çocuk olmak üzere toplam 6 tiyatro 
oyunundan oluştu. Yılsonu etkinliklerine 496 kursiyer katıldı.

2020-2021 Dönemi Kış Sanat Eğitimlerine toplam 1588 kişi başvurdu.

Bu kişilerden de 924 kişi eğitimlerden mezun oldu. 
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2021 yılı Ekim ayı itibariyle başlayan 2021-2022 Dönemi Kış Sanat Eğitimlerinde ise 2700 asil kayıtlı öğrenci bu-
lunmaktadır. 
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Adını Çağdaş Türk Edebiyatı’nın yaşayan önemli 
edebiyatçılarından biri olan Ahmet Telli’ den alan 
kütüphanemiz, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibari 
ile hizmet vermeye başladı. Her yıl ortalama 18.000 
kullanıcının hizmet aldığı kütüphanemiz, haftanın 
7 günü 14.800’ü aşan dermesiyle 7’den 70’e her yaş-
tan okurumuza ödünç kitap hizmeti vermektedir. 
41 kişilik kapasitesi olan yetişkin kütüphanemizde 
vatandaşlarımıza, kablosuz internet ile varsa ken-
di bilgisayarlarıyla yoksa kütüphanemizde bulunan 
bilgisayarlarla araştırma ve ders çalışma hizmeti 
vermekteyiz. 

35 kişilik kapasitesi olan çocuk kütüphanemizde 14 
yaşa kadar hizmet vermekteyiz. Çocuk kütüphane-
mizde her yaş grubuna uygun kitaplar bulunmakta 
ve ödünç verilmektedir. Yetişkin kütüphanemizde ol-
duğu gibi kullanıcılarımıza bilgisayarlarla araştırma 
ve ödevlerini yapma, bunların çıktılarını alma imkânı 
sunmaktayız. Eğitim öğretim dönemi süresince çev-
remizdeki birçok okuldan kütüphanemize ziyaret al-
maktayız. Özellikle küçük yaş gurubundaki öğrenci-
lerimize kütüphanemizi tanıtarak kütüphanecilik ile 
alakalı bilgiler vermekteyiz. Ayrıca her ay en az bir 
kez olmak üzere, çocuklarımızı yazarlarla buluştur-
mak adına çocuk söyleşileri gerçekleştirmekteyiz.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde bulunan 
Rıfat Ilgaz Kitaplığı, renkli çocuk rafları, özel okuma 
koltukları, her türü kapsayacak çeşitlilikteki 8890 
adet kitabı ve sayısı her geçen gün artan, 2663 ka-
yıtlı üyesi ile 2016 yılından bu yana insanlara hizmet 
vermektedir. 
 Vermekte olduğu “Ödünç Kitap”  hizmetiyle 
de kitapları İnsanlar için daha kolay ulaşılabilir ya-
parak, kitap okumayı bir alışkanlık hâline getirmeyi 
amaçlamakta olan Rıfat Ilgaz Kitaplığı, ayrıca dü-
zenlenen çeşitli seminerler, atölyeler, söyleşiler ile de 
insanların sanat ve edebiyata olan ilgisini arttırma-
yı, her yaştan insana, özellikle gençlere farklı bakış 
açıları kazandırıp yeni dünyaların kapılarını arala-
mayı amaçlamaktadır.
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2015 yılında hizmet vermeye başlayan Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi içerisindeki kütüphanemiz 4426 ki-
taplık dermeye ve 80 kişilik çalışma kapasitesine 
sahiptir. Kütüphanemizin dermesi çoğunlukla yetiş-
kin gruba hitap etmekle birlikte çocuk kitaplarını 
da bünyesinde barındırmaktadır. 100 kişi kapasiteli 
konferans salonu kütüphanenin içinde yer almakta 
ve zaman zaman yapılan seminerler, söyleşiler bu 
salonda gerçekleşmektedir. Gençlik Merkezi öğren-
cilerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş olmakla 
birlikte son zamanlarda çevredeki halka da hizmet 
vermeye başlamıştır. 

Ataşehir Belediyesi – Süleyman Karadağ Halk Kütüp-
hanesi, 6 Eylül 2021 tarihinde kullanıma açılmıştır. 
Kullanıma açıldığı tarih itibarıyla 6044 adet ödünç 
alınabilir, barkodlu kitabı bulunan kütüphanemizin, 
gelen bağış kitaplarla birlikte toplam kitap sayısı ar-
tış gösterebilmektedir. 

Kütüphanemiz 3 kattan oluşmaktadır. 1. ve 2. katlar 
ders çalışmak ve kitap okumak faaliyetleri için kulla-
nıma uygun olup, 3. kat tamamen çocuk alanı olarak 
çocukların kullanımına ayırılmıştır. Kütüphanemiz 1. 
katta 10, 2. katta 20, 3. katta 30 kişi olmak üzere, aza-
mi olarak 60 kişiyi, her birinin önlerinde bir çalışma 
masası alanı olacak biçimde, ağırlayabilecek kapa-
sitededir. 

Kütüphanemizde, Çocuk ve Yetişkinlere yönelik;
•Ücretsiz üyelik
•Kitap ödünç verme
•Kaynaklardan fotokopi
•Kitap okuma
•Ders çalışma
•Araştırma yapma
olanak ve hizmetleri sunulmaktadır.
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kütüphaneleri Gerçekleştirme Verileri;
 
2.070 adet kitap Rıfat Ilgaz Kitaplığından Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesine transfer edildi.

2021 yılında kütüphanelerimiz Eylül ayından itibaren oturma alanlarını açtı. 

2021 yılında Covid- 19 salgını sebebiyle kütüphanelerimiz önceki dönemlerden farklı olarak yarı kapasiteyle hiz-
met verdi.

Belediyemiz Ekim-Aralık aylarında  Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, İçerenköy Sanat Eğitim 
Merkezi ve Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevinde alanlarında uzman 3 pilates eğitmeni ve 1 zumba eğitmeni ile 
ücretsiz olarak vatandaşlarımızın yararlanması için pilates ve zumba eğitimleri verilmiştir. 
Pilates eğitimlerimize 800 asil, 164 yedek ve zumba eğitimlerimize 329 asil, 92 yedek kişi kayıt yaptırmıştır.
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Ocak ayı itibariyle ilçemizde bulunan 8 adet parkı-
mızda alanlarında 
uzman eğitmenimiz ile hijyen ve sosyal mesafe kura-
lına uyularak sabah sporları gerçekleştirildi.

Yeniçamlıca İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Spor Salonunda ve Mevlana Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda ocak 
nisan ayları arasında gerçekleştirilen Polis Meslek 
Eğitim Merkezi (Pomem) Hazırlık Kursu ile kayıt olan 
vatandaşlarımızı sınavlara hazırlanmasına katkı su-
nulmuştur.

Ataşehir Belediyesi Tenis Turnuvası
5-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Ata-
şehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvasına Türki-
ye’nin birçok farklı kentinden gelen 320 lisanslı spor-
cu çeşitli kategorilerde turnuvaya katılım sağladı. 

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediye Spor Kulübü 
arasında imzalanan sözleşme neticesinde 8-11 Nisan 
2021 tarihinde Antalya’da düzenlenen “6. Uluslararası 
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası” için belediye-
miz adına Ataşehir Belediyesi Spor Kulübüne bağlı 12 
kişilik sporcu kafilesi ile katılım sağlanmıştır.
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Ülkemizde ve dünyada meydana gelen Covid-19 salgınından dolayı 2021 yılı içinde Parkta Hayat Var etkinlikleri 
kapsamında yapılan Doğada Yaşam Atölyesi haricinde izcilik faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. 

28 Kasım 2021 Pazar günü Kayışdağı Ormanında Ata-
şehir Belediyesinin düzenlediği Dağ Çileği Toplama 
ve Yürüyüşü Organizasyonu düzenlendi. Ataşehirli 
vatandaşlar belirlenen noktada buluşup Kayışdağı 
Ormanında 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Do-
ğaseverler aynı zamanda bölgeye özgü, C vitamini 
deposu dağ çileklerini topladılar. Yürüyüş sonunda 
ikram edilen dağ çileği marmelatlarını tattılar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen çalışma kap-
samında Ataşehir'de yaşayan 13-14 yaş arası 40 ço-
cuk ilk kez raket tutarak, uzman eğitmenler tarafın-
dan tenis eğitimi alma imkânına sahip oldular.

Parkta Hayat Var açık hava etkinlikleri kapsamında 
Anne-Çocuk ve Baba-Çocuk konseptiyle planlanan 
Doğada Yaşam Atölyesi 7-11 yaş grubu çocuklar ve 
velilerle geçekleştirilmiştir ve Ataşehir ilçemizde bu-
lunan çeşitli parklarda çocuk zumba etkinliği ile bir-
likte Ataşehir’in çocukları parklarda sporun tadına 
varmıştır.
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Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sportif eğitimler, Ataşehir ilçesine bağlı okulların ve amatör spor kulüplerinin spor-
tif faaliyetlerinde de kullanılmak üzere gerekli malzemelerin alınarak spora ve sporcuya destek olunması ve katkı sunulması 
amaçlanmaktadır.

2021 yılında Ataşehir’de bulunan spor kulüplerine nakdi yardım yapılmamıştır.

Kardeş Belediyeler olarak bugüne kadar kültür, sa-
nat ve eğitim alanlarında iş birliği yapan Ataşehir 
ve Monheim am Rhein Belediyeleri arasında sektö-
rel iş birliği protokolü imzalandı. Kardeşlik bağlarını 
her geçen gün kuvvetlendiren Ataşehir Belediyesi ve 
Monheim am Rhein Belediyesi bu kez de ekonomi ve 
finans alanlarında iş birliği anlaşmasına vardı.
 İmzalanan Sektörel İş birliği Protokolüyle, 
Türk ve Alman girişimcilerin iki şehirde yapacakları 
yatırımların önünü açmak için ilk adım atılmış oldu. 
2 yıl sürecek protokol kapsamında Monheim am Rhe-
in Belediyesinin desteğiyle, Ataşehir Belediyesinin 
kurduğu İnovasyon Merkezinde bir ofis açılacak. Bu 
ofis sayesinde Türk iş insanları ve girişimcileri için 
Monheim’da, Alman iş insanları ve girişimcileri için 
de Ataşehir’de tanıtım ve yatırım fırsatları oluşturu-
lacak. 
 Proje sayesinde Ataşehir İnovasyon Merkezi 
bünyesinde işletmesini geliştiren girişimcilere, Mon-
heim bölgesindeki yatırımcılara ulaşabilmeleri veya 
yatırımda bulunabilmeleri için yılda en az iki kez 
Monheim Belediyesi tarafından Alman uzman ve da-
nışmanlar eşliğinde seminer ve atölyeler düzenlene-
cek.
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Ataşehir Belediyesi olarak yurt içinden yeni kardeş 
belediyeler edindik. Belediyelerin karşılıklı görüşme-
ler ve gerekli evraksal yazışmaların tamamlanması 
sonrası 8 yeni kardeş belediyemiz oldu. Yeni kardeş 
belediyelerimiz, Bolu Belediyesi, Malatya Hekimhan 
Belediyesi, Malatya Arapgir Belediyesi, Sivas İmranlı 
Belediyesi, Adıyaman Kahta Belediyesi, Kahraman-
maraş Nurhak Belediyesi, Artvin Arhavi Belediyesi ve 
Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi.

Ataşehir Belediyesi ve Monheim am Rhein Belediye-
si 2020 değerlendirme ve 2021 yılında yapılacak olan 
çalışmaların ön görüşmeleri gerçekleştirildi. Şubat 
ayı boyunca 4 kurum ve Monheim am Rhein Belediye 
Başkanı Sayın Daniel ZİMMERMANN ile fikir alışve-
rişinde bulunulan toplantılarda pandemi dolaysıyla 
ertelenen projelerin son durumu ve 2021 yılı içerisin-
de gerçekleştirilmesi planlanan yeni projeler değer-
lendirildi.
Toplantılar Ataşehir Belediyesinden Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü yöneticilerinin haricinde Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yöneticiler ile Mon-
heim am Rhein Belediyesinden Monheim Sanat Oku-
lu, Monheim Müzik Okulu, Otto-Hahn Gymnasium, 
Sojus 7 yöneticileri ve Belediye Başkanı Sayın ZİM-
MERMANN katılımları ile gerçekleşti.

Beraber yapacağımız çalışmaların son durumları 
görüşüldü. Haziran ayında hayata geçirilecek olan 
Kardeş Şehir Podcast Programların son hali tartışıldı.

Monheim am Rhein Belediyesi Kardeş Belediyeler 
Birimi Bölüm Başkanı Annica Patz ile iki kardeş 
belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ve gelecek-
te yapmayı planladığı çalışmalar değerlendirildi. 
Ataşehir Belediyesinden toplantıya Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Tolga Volkan ASLAN ile Dış İlişkiler ve 
Proje Sorumlusu Mehmet Berkin DURGUN katılım 
sapladı. Toplantıda her iki belediyenin ortak prob-
lemleri görüşüldü. Gelecekte bu konular üzerine 
neler yapılabileceği görüşüldü. Ortak istiraşeler 
sonrası her iki belediyeye uygun olabilecek yeni bir 
kardeş belediye bulunması yönünde ortak karar 
çıktı.
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ile kardeş belediye Monheim am Rhein Belediyesine 
ait olan Sojus 7 Derneği her yıl yaptıkları ortak etkin-
likleri bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortama taşıdı.

Bu kapsamda ilk olarak ortak podcast ve radyo 
yayınlarının ilk 07/06/2021 tarihinde iki belediyenin 
radyolarında dinleyiciler ile buluştu. Amaç her iki ül-
kenin gençlerinin birbirlerinin yerel müziklerini tanı-
ması ve iki ilçe halkının birbirlerine kültürel açıdan 
da yaklaşmasını sağlayacak olan ortak bir dil oluş-
turmak. İki belediye ortak yayınlarına dört ay boyun-
ca devam edecek.

TEB Ataşehir Ortaokulunun gerçekleştirdiği Erasmus + projesi kapsamında ülkemizde bulunan Proje ortaklarını 
( Bulgaristan, Polonya, İtalya ve Slovenya)  Belediyemizde ağırlayıp genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. 

 Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü ile kardeş belediye Monheim am Rhein Be-
lediyesine ait olan Sojus 7 Derneği her yıl yaptıkları 
ortak etkinlikleri bu yıl pandemi sebebiyle dijital or-
tama taşıdı.
 Bu kapsamda ikincisi düzenlenecek olan or-
tak podcast ve radyo yayınlarının 05/07/2021 tarihin-
de iki belediyenin radyolarında dinleyiciler ile buluş-
tu. Amaç her iki ülkenin gençlerinin birbirlerinin yerel 
müziklerini tanıması ve iki ilçe halkının birbirlerine 
kültürel açıdan da yaklaşmasını sağlayacak olan or-
tak bir dil oluşturmak. İki belediye ortak yayınlarına 
iki ay daha devam edecek.

164 2021 - FAAL!YET RAPORU



Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik iş birliği-
ne, yerel yönetimlerden büyük ve anlamlı bir destek 
geldi. 2014 yılından bu yana kültür, sanat ve eğitim 
alanlarında çalışmalar yürüten Ataşehir ve Monheim 
Belediyeleri, bu kez ekonomi ve finans alanında or-
tak bir projeye imza attılar. İki belediyenin iş birliği ile 
kurulan “Monheim am Rhein Belediyesi Tanıtım Ofisi” 
Ataşehir’de açıldı. Tanıtım ofisi hem Türk hem de Al-
man yatırımcılarına yol gösterecek, iki ülke arasın-
daki ekonomik iş birliğinin gelişimine katkı sunacak.
 Ataşehir Gençlik Orkestrası’nın müzik din-
letisi eşliğinde başlayan açılış törenine; Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Monheim am Rhein 
Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Monheim am 
Rhein Ekonomi ve Finans Müdürü Estelle Daggeroth, 
Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos-
luğu Protokol Konsolosu Erich Schmid, Uluslararası 
Ticaret Merkezi Monheim CEO’su Gerrit Wein, Ata-
şehir Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, 
CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile birçok iş 
insanı ve girişimci katıldı.
 Barbaros Mahallesi’nde açılan tanıtım ofisi 
sayesinde; Türk iş insanlarına ve  girişimcilerine, Al-
manya’nın  en hızlı  gelişen şehri Monheim am Rhein 
hakkında yatırım olanakları aktarılacak. Bu kapsam-
da Monheim am Rhein Belediyesi’nin Türkiye’de tanı-
tımını Uluslararası Ticaret Merkezi Monheim (Inter-
national Business Center Monheim) üstlenecek.

Almanya’nın Monheim am Rhein Belediyesiyle ortak-
laşa gerçekleşen Yazarlık Atölyesi; Yazar Aygen-Sibel 
Çelik tarafından Monheim’da 24-30 Eylül tarihleri 
arasında, Monheim Sanat ve Tasarım okulunda Tür-
kiye saatiyle 09.00-12.00 arasında eğitimi yapılmıştır.  
Türkiye’de 2-3 Ekim tarihlerinde saat 13.00-16.00 ara-
sında Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevinde ger-
çekleşmiştir.
 20 Kasım’da Monheim Sanat Okulunun öğrencileri 
ve Ataşehir- Monheim Tasarım Okulunda yazarlık 
atölyesine gelen öğrenciler ortaklaşa WEBEX inter-
net programı üzerinden bir araya geldiler. Her iki 
grup yazdıkları öyküleri birbirlerine aktardılar. Tür-
kiye saatiyle 13.00-16.00 arasında gerçekleşmiştir. Öy-
küler kitapçık olarak dijitalde yayınlanacaktır.
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 Önemli iş birliği hamlelerimizden biri Ataşe-
hir Kültür Çalıştayı başlığında ilçemizin kültürel ana-
lizinin akademisyenler eli ile yapılarak sonucunda 
gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız oldu. Ortaya konan 
belge gelecek yıllara ilişkin hedeflerimizde önemli 
bir kaynak teşkil edecektir.

Çalıştay önemli akademisyenler ve kültür temsilci-
lerinin katılımıyla Mustafa Saffet Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. Çalıştay sonucunda oldukça kapsamlı 
bir rapor oluştu. “Ataşehir Belediyesi Kültür Sanat 
Altyapısı Aktörleri Alan Araştırması” isimli rapor Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için önemli bir strateji 
belgesi olarak kullanılacak.

Ataşehir Belediyesi ile Monheim am Rhein Belediye-
lerinin 2021 yılında yapmış olduğu organizasyonla-
rın değerlendirilmesi ve 2022 yılında gerçekleştirme-
yi planladığımız projeleri görüşmek adına Ataşehir 
Belediyesinden bir kafile Monheim Belediyesini ziya-
rette bulundu. 10 kurum ile yapılan görüşmeler 2 gün 
sürdü.

Yeditepe Üniversitesi Automotive Team öğrencileri 
ve öğretmenleri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Gele-
cekte beraber yapılacak olan çalışmalar değerlen-
dirildi.

Yeditepe Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Ali 
BAŞ ile iki kurum arasında yapılacak olan İş birliği 
Protokolü üzerinden genel değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 
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Kent Belleği çalışmaları kapsamında 2021 yılında 21 
bölümden oluşan Ataşehir’in Sesleri -Ataşehir’in Yüz-
leri isimli çalışma çekildi. Bu çalışmada hayatını Ata-
şehir’de sürdüren sanatçılarla kente ve sanatlarına 
dair röportajlarla performanslar kayıt altına alındı. 
Her ay program olarak e- kültür merkezinde yayın-
lanıyor.

Ataşehir’de önemli bir yer tutan kuşçuların kent ve 
yaşam kültürlerine dair çekilen “Ataşehir’in Kuşçula-
rı” belgeseli 2021 yılı içerisinde e-kültür merkezinde 
yayınlandı.

Müdürlüğümüz İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) açmış olduğu hibe çağrısına bir proje ile başvurmuş bu proje 
başvurusu olumlu sonuçlanmamıştır.
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SOSYAL DESTEK   
HİZMETLERİ YÖNETİMİ
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a.Lions Derneği
b.T.C. İstanbul Valiliği Ataşehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Halk Eğitim Merkezi 
c.Gedik Üniversitesi
d.AÇEV (Anne Çoçuk Eğitim Vakfı)
e.Tomurcuk Vakfı
f.Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
g.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
h.Türkiye Soroptimist Külüpleri Derneği Pendik Şu-
besi
i.Atlas Yardım Derneği
j.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Sos-
yal Hizmet Merkezleri ile Lions Derneği arasında or-
taklaşa yürütülmekte olan eğitim ve sosyal aktivite-
ler için projeler düzenlenmektedir.

Bu protokolün amacı; çocuklarımızı ve gençlerimizi 
orta ileriki yaşlardaki vatandaşlarımızı bir meslek ve 
beceri sahibi yapmak, ailelerine ve topluma yararlı 
olmalarını sağlamak, bilgi, görgü, kültürlerini artıra-
rak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğ-
retmektir.

Belediye çalışanları ve Ataşehir ilçesinde yaşayan 
vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihti-
yaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek 
mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmaktır.

Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan engelli birey ve 
ailelerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri, yaşam ka-
litelerinin yükseltilmesi, mesleki gelişimlerine destek 
olunarak istihdam edilebilmeleri konularında taraf-
larca hazırlanacak proje, program, etkinlik ve eğitim 
programlarında iş ve güç birliği sağlamaktır.

Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan kadınların ve ai-
lelerin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyu-
cu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık ku-
rumlarından koruyucu sağlık hizmeti talep bilincinin 
artırılması, kadınların temizlik, beslenme, gebelik, 
doğum ve lohusalık süreçlerinde bilinçlendirilmesi 
için seminer ve eğitim hizmet birliği sağlamaktır.

İlçemiz sınırları içinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Akü Dolum İstasyonları 
bulunmaktadır. Aynı anda 3 aracın şarj olabildiği ve hızlandırılmış şarj sistemiyle 10-12 saat süren tam şarj 
süresini 3 saate indiren Akü Dolum İstasyonlarında, engelli vatandaşlar 15-20 dakikalık kısmi dolum yaparak 
yollarına devam edebilmektedirler. Yolda akülerinin bitmesi endişesini taşıyan tekerlekli sandalye kullanan va-
tandaşların hayatlarına daha fazla katkıda bulunan bu projeyle, akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımızın 
daha rahat ve özgür seyahat edebilmeleri sağlanmaktadır.

Ataşehir ilçe sınırlarında ihtiyaç sahibi anne, baba 
ve çocukların AÇEV tarafından verilen ücretsiz eği-
tim programları ve seminerlerin yapılmasında iş ve 
güç birliği sağlanmaktadır.



2021 - FAAL!YET RAPORU170

•Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi - Ataşe-
hir Belediyesi İletişim Noktası yanı

•Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi No:84 - Ataşe-
hir Belediyesi Kayışdağı Lions Ataevi yanı

•Mustafa Kemal Mahallesi 3404 Cadde - Deniz Gez-
miş Parkı 

Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezlerinde verilen hizmetlerle kadın, aile, çocuk refahını artırmak amacıyla deza-
vantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, kültürel ve sosyal politikalar 
üreterek ve uygulayarak toplum huzuruna katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ataşehir ilçesinde mutlu birey ve güç-
lü ailelerden oluşan huzurlu bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik 
dönüşümü gerçekleştiren, kadınlarımızın sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta da 
aktif birer birey olmalarını sağlayan sosyal, kültürel ve meslek edindirme kurslar düzenlenmektedir. 
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Ataevlerimizde tüm ilçe halkına çeşitli hizmetler su-
nulmaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşları-
mıza yönelik Kayışdağı Lions ve Mustafa Kemal Ata-
evinde Yetişkin Okuma Yazma ve İleri Okuryazarlık 
kursları bunlardan bazılarıdır.

Ev hanımlarının; sosyalleşmeleri, kendi becerilerini 
ortaya koyabilmeleri ve kaliteli zaman geçirebilme-
leri amacıyla;  Ataevlerimiz de hobi kursları verilmek-
tedir. Her yıl geleneksel olarak dönem sonu ve yılso-
nu sergileri düzenlenmektedir.
Kurslarımız; El Sanatları, Dekoratif Ahşap Boyama, 
İğne Oyası, Biçki Dikiş, Takı Tasarım ve Makine Na-
kışı’dır.

Ataevlerinde yapılan programda 3-6 ve 7-11 yaş dö-
neminde çocuklara sahip 10 babaya pandemi ko-
şullarından dolayı online eğitim verildi. Aile içinde 
demokratik davranışlar geliştirme. Baba ve çocuk-
ları arasında sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlama, 
Çocukların ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmek, 
Şiddet içeren davranışların değişmesine yardımcı 
olmak gibi konular işlenmiş ve katılımcılara sertifika 
verilmiştir.
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Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü olarak, 20 - 26 Aralık 2021 tarihleri arasında Wa-
ter Garden AVM’ve 27-31 Aralık 2021 tarihleri arası 
Bulvar 216 ‘da ‘Ataşehir Emekçi Kadınlar’a yönelik, ‘El 
Emeği Satış Standları’mız açıldı.

Kayışdağı Lions Ataevi, Mustafa Kemal Ataevi,İnönü 
Ataevi ve Mevlana Ataevi olmak üzere dört birimi-
mizde MEB onaylı sertifika verilen kursları düzenlen-
mektedir. Meslek edindirme amacıyla açtığımız kurs-
larımız bilgisayar, aşçılık ve dikiş kursu.

Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezlerimizde bulunan 
Oyun Evi aracılığıyla çocuklarımızın çocuk eğiticisi 
eşliğinde kendi yaşıtlarıyla iletişim içerisinde olması, 
sosyalleşmesi amaçlanmıştır. Çocuklarımıza drama,-
dans ve İngilizce eğitimi verilmektedir.Yıl sonunda 
oyun evi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu gösteri-
ler sergilenmektedir.
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2021 yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sı-
navı Ders Destek ve Etüt Programları İnönü Ataevi, 
Kayışdağı Lions Ataevi, Mevlana ve İnönü Ataevi ol-
mak üzere 4 merkezimizde başlamıştır. Birimlerimiz-
de 5. Sınıf 150, 6.Sınıf 132, 7. Sınıf 100 kişi, 8. Sınıf 210 
kişi eğitim görmüştür. 

Birimlerimizde kurulan Edebiyat Kulübünden 25, De-
ne-Yap-Öğren Atölyesine 21, Robotik Kodlama Kur-
suna 17, Yaratıcı Drama Eğitimine de 16 öğrenci ka-
tılmıştır.

İlköğretim düzeyindeki öğrencilerimizin eğitim ha-
yatına katkı sağlamak amacıyla Ataevlerimizde te-
mel dersler kapsamında öğretmenlerimiz tarafından 
etüt dersleri verilmektedir.

Satranç Dersin birimlerimize bağlı Kayışdağı Lions, 
Mevlana, Mustafa Kemal, İnönü Ataevinde ve Emekli 
Kültür Evinde satranç eğitimi verilmektedir.
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Okulların kapalı olduğu yaz aylarında ataevlerinde 
yaz okulları düzenlenmektedir.
7-14 yaş aralığındaki öğrenciler yaz okullarına kayıt 
edilmektedir. 

Hayal atölyesi - Eğlenceli matematik - İngilizce oyun 
–Kodlama - Hijyen eğitimi -Aşçılık –Sinema – Satranç - 
Dans- Drama - Perküsyon - Resim-Gezi - Okuma saati

Ataevlerinde Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimiz 
okuyan, düşünen, okuduğunu yorumlayabilen; 
Hayal kuran, kurgulayan ve yazıya dökebilen birey-
ler kazandırmak. 

7-17 yaş arası çocuklarla şiir, hikaye, hayal kurma, 
kurgu çalışmaları yürütüyoruz 

Deneyimsel öğrenme öğrencilerin “yaparak öğrendi-
ği” ve deneyim üzerinde yansıttığı katılımlı bir öğren-
me yaklaşımıdır. 

Ortaöğretim öğrencilerinin fen konularını deney ya-
parak daha iyi kavramalarına destek oluyoruz.
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Kadınlara psikolojik ve hukuksal danışmanlık hiz-
metlerinin verildiği, ayrıca sosyal ve ekonomik an-
lamda güçlenmeleri için hizmet ve politikaların 
üretilmesini amaçladığımız Kadın Da(ya)nışma Mer-
kezimiz 25 Kasım 2021 günü yapılan resmi açılışla fa-
aliyete geçmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ay-
rımcılık konularındaki farkındalık artırıcı çalışmalar 
yürütmeyi hedefliyoruz.

Kadın ve çocuklara başta şiddetle mücadele süre-
cinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek 
sağlıyor, ayrıca destek alabilecekleri kuruluşlara da 
yönlendiriyoruz.

Çalışma hayatımızda da eşitlik perspektifini yaygın-
laştırmak için 10 maddelik bir taahhütname hazırla-
dık.

Toplumsal Eşitlik Birimi 2020 yılı Temmuz ayında ku-
ruldu.

27 müdürlük personeline toplumsal eşitlik farkında-
lık eğitimleri düzenlendi
Her müdürlükten belirlenen bir temsilci ile kurum içi 
çalışma grubu oluşturuldu ve cinsiyete duyarlı bir 
belediye için çalışmalara başlandı.
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Kendi işini kurmuş 50 girişimci için oluşturduğumuz ortak ofiste, girişimci kadınların ihtiyaç duydukları iletişim 
ve donanım altyapısını sağlayarak şirket giderlerini düşürmelerine destek oluyoruz.  Girişimcilerin, aralarında 
işbirliği ve ortaklık geliştirmeleri için teşvik ederek, tanıtım&pazarlama, iş geliştirme eğitimleri ve danışmanlık 
hizmetinden faydalanmalarını sağlayarak işletmelerinin en hassas dönemlerini başarılı bir şekilde atlatmaları-
na yardımcı olmaktır.

Evlerinde çalışarak tekstil, cam & porselen, ahşap işleme, teraryum, takı ve aksesuar, hediyelik eşya gibi çeşitli 
ürünleri üreten ve bu ürünleri sosyal medya üzerinden tanıtıp satmaya çalışan kadınlara ücretsiz satış alanları 
tahsis edilmektedir. Bu satış noktalarından Ataşehirli ev kadınları esnaf vergi muafiyet belgesi alarak faydala-
nabilmektedir.

Yeni iş fikri olan girişimcilerin, eğitim faaliyetleri aracılığı ile girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarmaları ve 
tüketicilere farklı seçenekler sunabilen işletmeler kurmaları teşvik edilmektedir. Girişimci adaylarının yüksek 
değerli ürünler/hizmetler geliştirmeleri için desteklenerek hem ekonomik hayatta hem de sosyal hayatta daha 
etkin yer almaları sağlanmaktadır. 

Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM) bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere sosyal sermaye olarak giri-
şimciliği ve istihdamını destekleyen bir merkezdir. Merkezin amacı, Ataşehir ilçesinde, girişimci adayı ve kendi 
hesabına çalışan kadınların, yaratıcı iş fikri geliştirme, yenilikçi girişimcilik ve iş yönetimi/geliştirme, e-ticaret 
eğitimi, uygulama, destek ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile kendine güvenen ve yaratıcı kadınlar olarak 
bireysel, rekabet gücü yüksek girişimlerde bulunmaları ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirerek, 
ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin yer almalarına katkı sağlamaktır.
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AKAGİM tarafından Mart ayında başlatılan Proje Pazarı İş Fikri yarışması ile 18 ekip arasından elenerek son 12 ye 
kalan, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikirleri olan ekipler girişimcilik kampı eğitimleri ile finale hazırlandılar. 
Bu kamp içerisinde girişimci ekiplerin iş fikirlerinin olgunlaştırılması için ; iş fikri geliştirme, detaylı iş planı hazır-
lama, pazarlama eğitimleri, Pazar analizi, müşteri profili ,rakip analizi,işletmenin finansal tablo çalışması, şirket 
kuruluşu, hukuki süreçler , muhasebe süreçleri, iş planı atölyesi ve iş geliştirmek için birebir mentor görüşmeleri 
dahil olmak üzere 134 saat süren eğitimler ve atölyeler yer aldı.

Yarı final elemelerinde iş planı değerlendirmeleriyle ilk 6 ya kalan ekip etkili sunum teknikleri , sunum mentorlu-
ğu ve sunum atölyeleri ile final gününe hazırlandılar.

Müdürlüğümüzün Stratejik Planı doğrultusuna ma-
halle muhtarları ve ilgili birim müdürleri ile aylık ola-
rak istişare toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ger-
çekleştirilen bu toplantılarda mahallelerin sorunları 
çözüm önerileri ve oluşan problemlerin giderilme-
sinde müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili 
başkan yardımcısının başkanlığında, birim Müdürle-
ri ve mahalle muhtarları ile doğrudan paylaşılması 
ve çözüm süreçlerinin kısaltılması planlanmaktadır. 
Ayrıca istişare toplantılarıyla Mahalle Muhtarlarıyla 
gelişen ikili ilişkiler sonucu Belediyemizin çözüm me-
kanizmalarını daha iyi çalıştırmasından dolayı va-
tandaşlardaki memnuniyet düzeyi yükselmektedir.

Ayrıca kazanan 3 ekip,AKAGİM ortak ofise ön jürisiz kabul hakkı,12 ay boyunca AKAGİM hizmetleri desteği ve 12 
ay boyunca mentor desteği almaya hak kazanmışlardır.

Bugüne kadar 3790 kişi seminerlerimizden faydalandı. Bize bir iş fikriyle başvuran 560 kişi zenginleştirilmiş giri-
şimcilik eğitimlerimizi tamamlamıştır. 428 kadın Kosgeb Uge eğitimini tamamlamıştır. 70 kadın aldığı eğitimler-
den sonra kendi işyerini açmıştır. 49 kadınımız seramik, çini, ahşap, teraryum, dikiş ve mutfak atölyelerimizden 
faydalanmıştır. Ortak ofisimizden ise 48 işletme sahibi kadın girişimcimiz şirketini güçlendirmek için faydalan-
mıştır. 

Bu çalışmalarımıza ek olarak ücretsiz seminerler, iş hayatının önde gelen kadın girişimcileriyle buluşmalar dü-
zenlemektedir. El emeği ürün üreten 232 kadına satış imkânı sunulmuştur.

İş fikirleri ile final gününde jüri karşısına çıkan ekipler sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin değerlendirme-
leri sonucunda yarışmayı kazanan ilk 3 ekip belirlendi.
Yarışma birincisi ve 7500 TL ödülün sahibi: Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi iş fikri ile MAPLA Biotechnology
Yarışma ikincisi ve 5000 TL ödülün sahibi: Kozmetik Firmaları tek yapıda toplayan,ürün fiyat kıyaslaması yapı-
labilen bir mobil uygulama iş fikri ile ForsApp Yarışma üçüncüsü ve 2500 TL ödülün sahibi: VPOS veya kapıda 
ödeme seçenekleri ile alışveriş yapabilen, +65 yaş her birey, bu bireylerin bakımını üstlenenler, aile bireyleri, 3. 
kişiler ve +65 yaş bireylere hizmet veren özel işletme sahiplerinin her nevi ihtiyaçları olan ürünlerin satıldığı bir 
e-ticaret sitesi iş fikri ile Nerde-o.

6 ekip arasında;
Gıda Atıklarından Biyoplastik Üretimi
Sivil Toplum Perspektifinden İlham Verici Çözümler
Kozmetik Firmaları tek yapıda toplayan,ürün fiyat kıyaslaması yapılabilen bir mobil uygulama.
Büyük beden kadın iç giyim
VPOS veya kapıda ödeme seçenekleri ile alışveriş yapabilen, +65 yaş her birey, bu bireylerin bakımını üstlenen-
ler, aile bireyleri, 3. kişiler ve +65 yaş bireylere hizmet veren özel işletme sahiplerinin her nevi ihtiyaçları olan 
ürünlerin satıldığı bir e-ticaret sitesi.
Astrolojik uyumlu( sinastri) arkadaşlık sitesi yer aldı.
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Organizasyonumuza Belediye Başkanımız Battal İL-
GEZDİ, Belediye Başkan Yardımcılarımız Orhan ÇER-
KEZ, Hüseyin HIŞMAN, Abdullah DER, Sadık Semih 
KAYHAN,  Kalender ÖZDEMİR ve Ekrem KÖSE, Muh-
tarlık İşleri Müdürü Battal SARIKAYA ve 17 Mahalle 
Muhtarımız ile bir araya gelerek yerel yönetimde 
Mahalle Muhtarlarının rolünün öneminin, bugüne 
kadar yapılan ve yapılacak yatırımlarda mahalle 
muhtarlarımızla iş birliğinin önemine ve yerel yöne-
timde Belediye ve Mahalle Muhtarlıklarının birlikte 
hareket etmesinin ortaya çıkarmış olduğu sinerjinin 
vatandaş üzerinde oluşturmuş olduğu pozitif etki-
nin değeri bir kez daha ifade edildi.

İBB Beykoz Koru Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen 
toplantıya İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Baş-
kanı Taner ÇETİN, İBB Muhtarlıklar Şube Müdürü Ali 
ÖZTÜRK, Ataşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü 
Battal SARIKAYA, Ataşehir Muhtarları, İBB birimleri ve 
iştiraklerin ilgili müdürleri ile diğer kamu /özel ku-
rumların temsilcileri katıldı.

Ataşehir İlçesi muhtarlarıyla gerçekleştirilen istişare 
toplantısında muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleple-
rini ilgili kurum temsilcilerine yüz yüze iletme imkânı 
buldu. Ataşehir muhtarları mahallelerinde gerçekle-
şen proje ve yatırımlar için ilgili birimlere teşekkür 
ederek toplantıdan duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdi.

2021 yılının 01.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında sivil toplum merkezinde Müdürlüğümüz ile Ataşehir Kent Kon-
seyi birlikte gönüllük esasına göre gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar ile derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, 
sendikalara, site yönetimlerine, meslek odalarına, üniversitelere, kamu ve özel okullara, bankalara ve tiyatro 
gruplarına toplantı, genel kurul ve etkinlik çalışmaları için toplam 75 yer tahsisi işlemi gerçekleştirildi.

Erdal Eren Sivil Toplum Merkezimizden 01.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen toplam 75 yer tahsisi 
ile 2438 vatandaşımıza hizmet verildi.

Sivil Toplum Merkezimizde 01.01.2021-31.05.2021 tarihleri arasında COVID-19 pandemi sebebiyle tüm etkinlik ve 
faaliyetler iptal edildi.
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  2021 YILI MESLEK ELEMANI (SOSYOLOG-PSİKOLOG) 

  ÇALIŞMA RAPORU  

    

NO AYLAR OCAK  ŞUBAT  MART  NİSAN  MAYIS  HAZİRAN  TEMMUZ AĞUSTOS  EYLÜL  EKİM  KASIM  ARALIK TOPLAM  

1 
İncelemeye Gidilen 

421 342 490 506 288 585 452 95 264 234 199 264 4140 
Hane Sayısı 

2 
İnceleme Yapılan 

359 277 405 439 274 577 452   252 208 189 239 3471 
Hane Sayısı 

3 Taşınan Hane Sayısı 14 4 70 1 5 4     3 6     107 

4 
Dosyasının İptalini 

  3             1       4 
İsteyen Hane Sayısı 

5 Evde Bulunamayan 
Hane Sayısı 

48 57 13 62 9 4     7 20 8 25 253 

6 Kontrol İncelemesi 
(Güncelleme) 

                1       1 

7 Vefat Eden Kişi Sayısı       1                 1 

8 Adresi Bulunamayan 
Hane Sayısı 

  1 2 3 1               7 

 2021 yılı içerisinde 235 haneye eşya yardımı yapıldı.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ailelerin  talep-
leri üzerine Sosyal Marketlerimiz ’den kıyafet yardı-
mı yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara  5031 parça kıyafet yardımı yapıldı. 

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ailelerin bebek-
leri için talepleri üzerine Sosyal Marketlerimiz ’den 
bebek bezi yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı içerisin-
de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1375 paket bebek 
bezi yardımı yapıldı. 

Amacımız, evinde yemek yapabilecek imkânı olup, 
malzemesi olmayan vatandaşlarımıza erzak yardı-
mı yapılmasıdır. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğümüze yapılan başvurular doğrultu-
sunda, ihtiyaç sahibi olduğu Müdürlüğümüz Mes-
lek Elemanları tarafından tespit edilerek belirlenen 
ve tespit neticesinde Yardım Değerlendirme Kuru-
lunun onayı ile ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın adına çıkartılan 
Sosyal Market kartı ile yüklenen puan karşılığında 
marketlerimizden ihtiyaçlarını kendileri belirleye-
rek  alışveriş yapabilmekteler.

2021 Yılı içerisinde toplam 14.991 adet kuru gıda yar-
dımı yapıldı.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit ne-
ticesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı 
ile ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan yaşlı ve en-
gelli vatandaşlarımızın talepleri üzerine hasta bezi 
yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara 840 paket hasta bezi yardımı 
yapıldı.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi, 
vatandaşlarımızın adına çıkartılan Sosyal Market 
kartı ile marketlerimizden, alışveriş yapılmaktadır. 
2021 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi  406 haneye kah-
valtılık yardımı yapıldı.

Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü-
ne bağlı Aşevi Birimine Kurban Bayramı dolasıyla; 
bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız tarafından 
kurban bağışı yapılmıştır. Yapılan bağışlar ile ilçe-
miz sınırları içinde yaşayan sosyal yardım sistemi-
ne kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2021 yılı 
içerisinde ihtiyaç sahibi 1637 haneye 3274 kg et da-
ğıtımı yapıldı.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaş-
larımızın engelli sağlık raporlarına istinaden manuel 
tekerlekli sandalye yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı 
içerisinde ihtiyaç sahibi 22 vatandaşımıza manuel 
tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. 

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi , 
vatandaşlarımızın adına çıkartılan Sosyal Market 
kartı ile marketlerimizden, alışveriş yapılmaktadır. 
2021 yılı içerisinde 1381 adet eğitim materyali yardımı 
yapıldı.
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Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğümüze yapılan başvurular doğrultusunda, ihtiyaç 
sahibi olduğu Müdürlüğümüz Meslek Elemanları 
tarafından tespit edilerek belirlenen ve tespit neti-
cesinde Yardım Değerlendirme Kurulunun onayı ile 
ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan yatalak hasta ve 
engelli vatandaşlarımızın talepleri üzerine hasta 
yatağı yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde ih-
tiyaç sahibi 43 vatandaşımıza hasta yatağı yardımı 
yapıldı.

2021 yılında toplam 327 paket bebek maması dağıtı-
mı yapıldı.

Ataşehir Belediyesi olarak,  yeni bebek sahibi olan 
ailelerin sevincini paylaşmak amacıyla “Yeni Umut-
lara Merhaba” projesini hayata geçirmiştir.  “Yeni 
Umutlara Merhaba” projesi kapsamında vatandaş-
ların maddi durumlarına bakılmaksızın,yeni doğan 
ve 3 aylık bebek sahibi olan bütün ailelerin yarar-
lanacabileceği hediyemiz,Ataşehir Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ata-
şehir sınırları içerisinde ikamet eden ve yeni bebek 
sahibi olan aileler ziyaret edilerek, mutluluklarına 
ortak olmak amacıyla; “Anne Bebek” çantaları hediye 
edilmektedir.  Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez-
di’nin selamı ve mesajını içeren, doğum anısına kız 
ve erkek bebekler için ayrı ayrı hazırlanan pembe 
ve mavi renkli kartlar da çantalar ile birlikte ailele-
re teslim edilmektedir.  İçerisinde şapka, kısa kollu 
ve uzun kollu iç zıbınlar, dış zıbın, patiksiz pantolon, 
eldiven, önlük, çorap, penye bebek battaniye, bebek 
tulum, bebek ağız bezi, tırnak makası, vücut termo-
metresi, anne için bebek çantası, ailelerin maddi yü-
künü hafifletmektedir. 2021 yılı içerisinde 105 haneye 
anne bebek çantası dağıtımı yapıldı.
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Aşevimizin misyonu; sosyal ve ekonomik açıdan de-
zavantajlı durumda olup, evinde yemek yapabilecek 
imkânı olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi mü-
racaatçılara sıcak yemek ve ekmek ulaştırmaktır. 
Ayrıca covid olan vatandaşlarımızın talebi üzerine 
karantina süreci bitene kadar sıcak yemek verilmek-
tedir. 01.03.2011 tarihinden itibaren, Günde yaklaşık 
2800 vatandaşımızın evine her gün 2 öğün/ 4 çeşit 
sıcak yemek sefer taslarıyla ulaştırılmaktadır.2021 yılı 
toplam 4174 haneye, 531.006 kişilik sıcak yemek yar-
dımı yapıldı..

İlçemiz sınırları içerisinde, vefat eden vatandaşları-
mızın yakınlarının kötü gününde yanında olup, va-
tandaşlarımıza taziye dileklerinde bulunulmaktadır. 
Ayrıca;  Aşevi birimimizden vatandaşlarımızın talep 
ettiği sayıda taziye yemeği gönderilmektedir. 

Muharrem ayı dolayısıyla; ilçemiz sınırları içinde bu-
lunan vatandaşlarımıza aşure dağımı yapılmıştır. 
2021 yılında toplam 40.000 adet aşure dağıtımı ya-
pıldı. 
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                                    SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI 

                                  TOPLAM TAZİYE YEMEĞİ GÖNDERİLEN KİŞİ SAYISI 

SIRA 
 NO 

AYLAR TAZİYE YEMEĞİ BÖREK TATLI AYRAN 

1 OCAK   18  17 1020 

2 ŞUBAT   24 19 1060 

3 MART   22 22 1100 

4 NİSAN 50 26 24 1260 

5 MAYIS   13 11 420 

6 HAZİRAN   23 31 1640 

7 TEMMUZ 150 91 73 4240 

8 AĞUSTOS   120 66 4900 

9 EYLÜL   99 59 5020 

10 EKİM 400  125 74 5780 

11 KASIM   152 82 5189 

12 ARALIK 100 187 84 7240 

TOPLAM 700 KİŞİLİK 900 TEPSİ 562 TEPSİ 38.369 ADET 

 

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde 2013 yılında Esatpaşa ve 
Ferhatpaşa Mahallelerinde hizmete başla-
yan taziye evlerimiz ile ilçemiz sınırlarındaki 
vatandaşlarımızın kötü gününde yanında 
olmaktayız. 250 kişilik kapasitesi ile taziye 
yemekleri ve mevlüt yemekleri için hizmete 
başlamış olup, ileriki dönemlerde diğer 15 ma-
hallemizde de bu hizmetimizi devam ettirece-
ğiz.
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Ataşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşımın 
en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında, 
Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıy-
la her sene yapılan iftar sofralarımız kurulamadı.  Bu 
nedenle; 2021 yılı için 2,500 adet erzak kolisi yardımı  
verildi.

Ataşehir belediyesi olarak vatandaşlarımıza kandil 
programları doğrultusunda Ataşehir sınırları içe-
risinde bulunan farklı lokasyonlarda  kandil simidi 
ikramı dağıtımı gerçekleşti. 
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“Hayalinizdeki gelinliği denemeye hazır mısınız?” slo-
ganı ile hayata geçirilen gelinlik yardımı ile ihtiyaç 
sahibi gençlerin yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. 
Bağış yolu ile gelen gelinliklerini seçme imkânı sunu-
yoruz. 2021 yılında toplam 7 gelinlik bağışı yaparak 
genç çiftlerimize yardımcı olundu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak;  4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapılması Hakkındaki Kanun 
kapsamında ilçemiz sınırlarında ikamet eden ve ilçemizden askere giden er yakınlarının talepleri doğrultusun-
da dosyalarının tanzim edilerek Asker Ailesi yardımı yapılması sağlanmaktadır.

Ataşehir sınırları içinde ikamet eden 4109 Sayılı Asker Ailesi Kanununa Göre Asker Aile Maaşı için başvuru ya-
pılması için askere giden kişinin askerliğe başlama tarihinden itibaren 45 gün geçmesi gerekmektedir. Gerekli 
sürenin geçmesi ile Ön mülakat yapılır. Gerekli belgelerin tamamlanması ile asker ailesi hakkında tahkikat ya-
pılır. Tahkikat sonucunda Belediye Başkanının oluru ve Encümen kararı sonucunda Asker ailesi yardımı yapılıp 
yapılmayacağı aileye bildirilir. Sonuç olumlu ise askerin askere sevk edildiği tarihten itibaren başvuru yapan 
kişiye ve aynı hanede yaşayan 18 yaşından küçüklere maaş bağlanır.  2021 yılı içerisinde 13 aile asker ailesi yar-
dımı için başvuruda bulundu.

Başvuruda bulunan asker eşi veya annesi ise;
1- Başvuru dilekçesi
2- Asker eşinin nüfus cüzdan fotokopisi
3- Kirada ise kira kontratı
4- Aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük kişilerin E- devlet şifresi
5- Askerlik Belgesi
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•Türk Kızılay Derneği ve Temel İhtiyaç Derneği ara-
sında ortak hizmet projeleri yürütmek  amacıyla iş 
birliği protokolü imzalanmıştır. 

•Şubat ayında  Örnek  Mah.de 1.Sosyal Marketimiz 
hizmete başlamıştır. 

•Nisan ayında  Yenişehir Mah.de 2.Sosyal Marketi-
miz  hizmete başlamıştır.

•Haziran ayında Uluslar arası Lions dernekleri 118-
Y Anadolu Yakası yönetim çevresi  Federasyonu ile 
Belediyemiz arasında şartlı bağış kabulü konusun-
da meclis kararı alınmıştır.

•Şartlı bağış kapsamında Lions Dernekleri Tarafın-
dan araç bağışı yapılmıştır. 

•OKUL ÖNCESİ MOTİVASYON PROJESİ
 (13-14 yaş yaklaşık 30  çocukla tenis etkinliği, 10-12 
yaş çocuklarla Tema Parkta bir gün ,10-14 yaş aralığı 
86 çocukla atölye hazırlığı gibi aktiviteler)

•10-14 yaş arası dezavantajlı çocuklara Mustafa  Saf-
fet Kültür Merkezi’nde atölyesi resim ,boş sandalye, 
Psikodrama, Hikaye tamamlama etkinlikleri gerçek-
leşmiştir. 

•TEMA PARK ETKİNLİĞİ
•Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı dezavan-
tajlı  66 ailenin çocuklarına okul öncesi motivasyon 
etkinliği olarak Tema Parkta eğlence aktivitelerine  
katılmaları sağlanarak 10-12 yaş çocukların eğitici 
öğretmen eşliğinde profilleri belirlenerek daha ya-
kından tanınarak bir sonraki etkinliklere katılmaları 
için kolaylıklar sağlanmıştır. 

•SİNEMA ETKİNLİĞİ
•14-17 yaş arası toplam 30 çocuk sorumlu kişiler eşli-
ğinde, belirli noktalardan servislerle alınıp, Ataşehir 
Belediyesi’ne ait Merkezlerin tanıtımı, film gösterimi 
ve çocuklarla beraber çeşitli oyunlar etkinliği ger-
çekleştirilmiştir.

•YENİ YIL ETKİNLİĞİ
•26.12.2021 tarihinde  dezavantajlı çocuklar için baş-
latılan YENİ YIL ETKİNLİĞİ  kapsamında;

• Çocuklar anket uygulaması 
• Pasta kesimi
• Dans koreografi çalışması
• Karaoke 
• Dj performansını
• Kitap yazarı buluşması gibi etkinlikler yapıldı. 
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2021 Şubat ayında Örnek Mahallemiz de, Nisan ayın-
da ise Yenişehir Mahallemiz de olmak üzere 2 tane 
Sosyal Marketimiz hizmete başladı.. Ataşehir Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze yapılan 
başvurular doğrultusunda, ihtiyaç sahibi olduğu 
Müdürlüğümüz Meslek Elemanları tarafından tes-
pit edilerek belirlenen ve tespit neticesinde Yardım 
Değerlendirme Kurulunun onayı ile ilçemiz sınırları 
içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
durumlarına göre Sosyal Market kartına yüklenen 
puanlar neticesinde alışveriş yapabilmekteler.(gıda, 
kırtasiye, giyim, bebek bezi, v.b ürünler)
      Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaşlarımız;
* İhtiyaçları kendisi belirleyerek,
* İstediği ürünü görüp, dokunarak,
* Ve kendi hesabındaki puanı yettiğince,
 alışveriş özgürlüğüne kavuşacaklardır.  
2021 yılında Sosyal Marketlerimizden toplam 9302 
haneye hizmet verildi.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2021 YILI YAPILAN YARDIMLARI  

NO HİZMETİN ADI 
SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDE 

KAYITLI OLARAK  
YAPILAN YARDIM SAYISI 

 1 KURU GIDA 14.991 

 2 EŞYA YARDIMI 235 

 3 BEBEK BEZİ 1375 

 4 HASTA BEZİ 840 

 5 KAHVALTILIK 406 

 6 KURBANLIK ET 1637 

8 TEKERLEKLİ SANDALYE  22 

9 EĞİTİM MATERYALİ  1381 

10 TABLET YARDIMI 95 

11 

ANNE BEBEK ÇANTASI 
(YENİ UMUTLARA 
MERHABA PROJESİ) 105 

13 GELİNLİK YARDIMI  7 

14 KIYAFET YARDIMI  5031 

15 HASTA YATAĞI   43 

16 BEBEK MAMASI 327 

17 AŞURE 40.000 

18 KANDİL SİMİDİ 30.000 

20 ASKER AİLESİ YARDIMI  13  
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Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezinde SGK ile anlaşmalı olarak 8 Uzman Hekim, 8 Diş Hekimi, 24 Yardımcı Sağlık 
Personeli ( Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, ATT, Diyetisyen, Laborant, Radyoloji Teknisyeni, Diş Hekimi Asistanı, 
vb.) , 27 Yardımcı Teknik Personel (Hasta Kabul, Muhasebe-Faturalandırma, Temizlik  v.b.) , olmak üzere 67 kali-
fiye personel ile hizmet verildi.

Diş Hastalıkları Polikliniğinde 8 Diş Hekimi, 6 diş hekimi 
yardımcısı ile hasta muayene ve tedavi hizmeti verildi.

Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde 1 Uzman doktor ile ço-
cuk hastalıkları teşhis ve tedavi hizmeti verildi.
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Kadın Hastalıkları Polikliniğinde 1 Uzman doktor ve 
1 hemşire ile hasta teşhis ve tedavi hizmeti verildi.

Dahiliye Polikliniğinde 1 uzman doktor ve 1 hemşire 
ile hasta teşhis ve tedavi hizmeti verildi.

Dermatoloji Polikliniğinde 1 Uzman doktor ile Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında hasta teşhis ve tedavi hizmeti verildi.

   Aile Hekimliği Polikliniğinde 1 Uzman Aile Hekimi ve 1 hemşire ile 
hasta teşhis ve tedavi hizmeti verildi.

Göz Polikliniğinde 1 Uzman doktor ve 1 hemşire ile hasta teşhis ve 
tedavi hizmeti verildi.



2021 - FAAL!YET RAPORU 193

Laboratuvarımızda 2 uzman, 1 biyolog, 3 laborant ve 
1 sağlık teknisyeni ile tüm tetkiklerin analizi yapıldı.

Radyoloji Polikliniğinde 1 Radyoloji Uzmanı ve 3 rönt-
gen teknikeri ile hizmet verildi.

Üroloji Polikliniğinde 1 Uzman doktor ve 1 hemşire ile 
hasta teşhis ve tedavi hizmeti verildi.
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1 Diyetisyenimiz ile danışanlarımıza beslenme hizme-
ti verildi.

Bedensel engelli ve 65 yaş üzeri ilçe halkının yaşam 
kalitesini arttırmak ve ailelerine destek olmak için 
“Evde Sağlık Destek Hizmeti ” verilmektedir. Yaşlılı-
ğı ve bedensel engelliliği nedeniyle evinde özel tıbbi 
bakıma ihtiyacı olan Ataşehirlilerin ihtiyaçları yaşa-
dıkları ortamda karşılanmaktadır.

2021 yılında 1112 vakaya evde sağlık destek hizmeti 
kapsamında enjeksiyon uygulamaları, pansuman, 
yara bakımı ve benzeri hemşirelik hizmetleri verildi.

 1 Uzman Aile Hekimi ve 1 hemşire ile işe giriş, ehliyet, 
spor öncesi muayeneleri ve portör hizmeti verildi.



2021 - FAAL!YET RAPORU 195

Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı, Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi 2015 yılı Temmuz ayı 
itibariyle hizmet vermeye başladı.

Kadın Hastalıkları polikliniğinde 2 uzman doktor ve 
2 hemşire ile hizmet verildi.

Radyoloji Polikliniğinde 1 radyolog , 2 röntgen tekni-
keri ile hizmet verildi.

İl dışından gelip hastanelerde tedavi görmekte olan 
ve konaklama sıkıntısı çeken hastalara ve refakatçi-
lerine 14 yatak kapasitesi ile konuk evi olarak ücret-
siz hizmet verildi.
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Kadın Hastalıkları polikliniğinde 1 uzman doktor ile 
hizmet verildi.

Çocuk hastalıkları polikliniğinde 1 uzman doktor ile 
hizmet verildi.
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Ana Çocuk Sağlığı Adölesan ve Okul Çağı Psikolojik Danışmanlık biriminde 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 yardımcı 
personel ile hizmet verildi.
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Başkanlığımız bünyesinde çalışan memur, sözleşme-
li memur ve işçi personellerin muayene ve tedavileri 
yapılmaktadır.

Kurum bünyesinde 1 pratisyen hekim ile çalışan me-
mur, sözleşmeli memur ve işçi personellerin muaye-
ne ve tedavileri yapıldı. 2 adet istirahat raporu, 99 
adet periyodik muayene yapıldı.
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    Başkanlığımız bünyesinde çalışan memur, sözleş-
meli memur ve işçi personellere doktor kontrolünde 
hemşirelik hizmeti verildi.

Sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi iş yerleri ile toplumun 
ortak kullanıma açık olan yerlerin denetimi Müdür-
lüğümüz sevk ve idaresinde, Başkanlığımıza bağ-
lı Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri ile müşterek gerçekleştirilmektedir. Bireysel 
şikayetler de alınmakta ve şikayete konu bölgede 
genel çalışmalar yapılarak halk sağlığının korunma-
sı hedeflenmektedir.

Sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi iş yerleri ile toplumun 
ortak kullanıma açık olan yerlerin denetimi ilçe ge-
nelinde iki ekip ile yürütüldü. Denetim ekibinde 1 
veteriner hekim,1 biyolog, 1 gıda mühendisi, 1 çevre 
sağlık teknisyeni, 2 gıda teknikeri ve zabıta memur-
ları bulundu. 

Yataklı tedavi kurumları dışında meydana gelen 
ölümlerde defin ruhsatının verilmesi, şüpheli ölüm 
hallerinde ise durumun Savcılığa bildirilmesi işlem-
leri yapıldı. Verilen ölüm belgelerine ait mernis bel-
geleri düzenlenerek Nüfus Müdürlüğü’ne bildirildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, ilçemizde bulunan ilan, rek-
lam tanıtım elemanlarının değerlendirilmesi amacıyla Çevre Müdürlüğü’nün kurduğu komisyonda Çevre Sağlık 
Teknisyeni,  Çevre Mühendisi, Mimar ve Zabıta Müdüründen oluşmaktadır. Bu çerçevede ilçemizde bulunan 
işyerlerinin asmış olduğu ya da asmak istediği her türlü reklam ve tanıtım elemanlarını görsel kirlilik teşkil etme-
yecek şekilde değerlendirilmektedir.

1 İdari Sorumlu, 2 adet 3 yaş  grubu sınıf öğretmeni, 2 
adet 4 yaş grubu sınıf  öğretmeni ,1 adet 5 yaş grubu 
sınıf öğretmeni , 3 adet yardımcı öğretmen ,1 adet 
aşçı ve 1 adet aşçı yardımcısı , 11 personel ile  3-6 yaş 
grubu çocuklara gündüz bakım evi hizmeti verildi. 
2021 yılı içerisinde 65 çocuğa hizmet verildi.   

Sevk ve idaresi kontrolümüzde bulunan 2 (iki) adet 
hasta nakil ambulansıyla, sağlık personelimiz ile acil 
müdahale gerektirmeyen binek araçlara binemeye-
cek durumdaki yaşlı, yatalak hastaların evden sağlık 
kuruluşuna veya sağlık kurumundan eve nakil işlem-
leri İl Sağlık Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi 
doğrultusunda mesai saatleri içerisinde gerçekleşti-
rilmektedir.

Hasta Nakilleri 1 hemşire, 1 paramedik ve ilkyardım 
sertifikası sahibi 2 şoför ile yapılmaktadır.
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1 İdari Sorumlu, 2 adet 3 yaş grubu sınıf öğretmeni, 2 adet 4 yaş grubu sınıf öğretmeni, 1 adet 5 yaş grubu sınıf 
öğretmeni, 1 adet aşçı ve 2 adet aşçı yardımcısı, 12 personel ile  3-6 yaş grubu çocuklara gündüz bakım evi hiz-
meti verildi. 2021 yılı Eylül ayı itibari ile 70 çocuğa  hizmet verildi.
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Ataşehir İlçesinde sosyo-ekonomik açıdan dezavan-
tajlı olan mahallelerde yerel yönetim, yerel kamu 
kurumları ve üniversite işbirliği ile  bağımlılığın ön-
lenmesine yönelik etkin mücadelenin geliştirilerek, 
sosyal uyum ve bütünleşmeye katkı sağlanması 
amacı ile kuruldu.

1] Seramik, maket ve spor atölyesi olmak üzere 3 atölyeden oluşmaktadır.
(2) Atasehir Kaymakamlığı, Atasehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Atasehir Toplum Sağlığı Merkezi ve Ataşehir Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü.
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Belediyemize 2021 yılında ulaşan talep ve şikâyetlerin  %46 ‘sı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından giderilmiştir.
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2021 yılında İlçemizde bulunan 7953 hasta/yaralı 
kedi, 1085 hasta/ yaralı köpeğin Hayvan Sağlığı Mer-
kezimizde tedavileri yapıldı

597 hasta/yaralı martı, güvercin, Kumru, Kirpi vb. 
hayvanın Hayvan Sağlığı Merkezimizde tedavileri 
yapıldı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 
sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu Belediyelerin 
sorumluluğundadır. İlgili kanun kapsamında sahip-
siz hayvanların beslenmesi, aşılanması, kısırlaştırıl-
ması, işaretlenmesi, sahiplendirilmesi, hasta veya 
yaralı olanların tedavi edilmesi ve sonrasında sahip-
lenilmeyenlerin alındıkları ortama geri bırakılması 
görevleri yürütülmektedir.  2021 yılı içerisinde sokak 
hayvanların rehabilitasyonu amacıyla Kadıköy Bele-
diyesi’ne ait Hayvan Sağlığı Merkezinin bir bölümü 
kullanıldı.
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  Sahipsiz 83 köpek ve 4 kedi yerel hayvan koruma 
görevlilerimiz ile birlikte sahiplendirildi.

Hayvan Sağlığı Merkezimizde bulunan kafesler haf-
tada 2 gün, ekipman ve araçlar her gün dezenfekte 
edildi.

Hayvan Sağlığı Merkezinde 176 köpek ve 785 kedi kı-
sırlaştırılması yapıldı.

Ataşehir ilçemizde bulunan 176 köpeğe mikrocip ta-
kılarak kayıt altına alındı.

İlçemizde yaşayan 6783 sahipsiz hayvanın kuduz aşısı, 
2919 sahipsiz hayvanın koruyucu aşı, iç ve dış parazit 
aşısı yapıldı.
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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Çevre Orman Bakanlığı’nın çıkardığı Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmaya hayvan sever gönüllü vatandaşlar katkı sağladı. İlçe-
mizde uygun noktalara 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgilendirici pankartlar asıldı.

5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında yerel hayvan koruma görevlileri ile koordinasyon içerisinde 
ilçemizde yaşayan sahipsiz hayvanları beslenmesi sağlandı. Bu kapsamda Ataşehir İlçe sınırlarımızda Sokakta 
yaşayan hayvanların beslenmesi için 6100 kg kedi, 11200 kg köpek maması dağıtıldı.
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4 Ekim Dünya hayvanları Koruma gününde Hayvan 
Sağlığı Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz etkinlik 
içerisinde bakımevimizi ziyarete gelen ilkokul öğren-
cilerine hayvan sevgisi hayvan davranışları konula-
rında eğitim verildi.
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Dezenfeksiyon, hastalık yapıcı mikroorganizmaların (virüs, bakteri, mantar vb. ) yok edilmesidir. İlçemizde bulu-
nan 82 okul ve 78 İbadethanenin ortak kullanım alanları salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı 2010 yılından bu 
yana 10-15 günlük aralıklar ile dezenfekte edilmektedir. 
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Ülkemizde ilk koronavirüs vaka tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmasıyla beraber başlatılan dezen-
feksiyon çalışmaları 2021 yılında da periyodik olarak sürdürüldü.
Koronavirüse karşı yapılan dezenfeksiyon uygulamalarımız Dünya Sağlık Örgütü’nce önerilen ve Sağlık Bakan-
lığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlarla yapıldı.
Vatandaşlarımızdan ulaşan 2216 adet dezenfeksiyon talebi ve ekiplerimizce yapılan periyodik dezenfeksiyon 
uygulamaları neticesinde 5532 noktada dezenfeksiyon yapıldı.
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√Emniyet Müdürlüğü Ve Bağlı Karakollar
√Asm Dezenfeksiyon
√Ptt Dezenfeksiyon
√Belediye Birimleri
√Diğer Kamu Kurumları
√Mahalle Muhtarlığı
√Siyasi Partiler 
√Noter Dezenfeksiyon
√Eczane Dezenfeksiyon
√Berber & Kuaför Dezenfeksiyon
√Dernek Ve Kıraathane Dezenfeksiyon
√Minibüs Dezenfeksiyon
√Taksi Durakları
√Taksi Dezenfeksiyon
√Otobüs Durağı
√Otobüs Dezenfeksiyon
√Özel Eğitim Kurumları
√Özel Spor Klübü Ve İşletmeler
vHuzur Evi
√Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyonu
√Site – Apartman Dezenfeksiyonu
√Ptt Dezenfeksiyonu - Aile Sağlığı Merkezi Dezenfek-
siyonu

√Mahalle Muhtarlığı Dezenfeksiyonu – Ataşehir Kay-
makamlığı Dezenfeksiyonu

√Eczane Dezenfeksiyon
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Salgın hastalıkların (Sıtma, Batı Nil Ateşi, Malaria, 
Şark Çıbanı vb.) yayılmasında rol alan vektör ola-
rak adlandırılan sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, 
kene, bit, hamamböceği, fare vb. gibi canlılara kar-
şı ilaçlama çalışmaları yapıldı.  Kullandığımız ilaçlar 
Dünya Sağlık Örgütü’nce önerilen ve Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlarla yapıldı. Sal-
gın hastalıkların (Sıtma, Batı Nil Ateşi, Malaria, Şark 
Çıbanı vb.) yayılmasında rol alan vektör olarak ad-
landırılan sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, kene, 
bit, hamamböceği, fare vb. gibi canlılara karşı ilaçla-
ma çalışmaları yapıldı.  Kullandığımız ilaçlar Dünya 
Sağlık Örgütü’nce önerilen ve Sağlık Bakanlığı tara-
fından ruhsatlandırılan ilaçlarla yapıldı.

Vektör canlılara karşı vatandaşlarımızdan ulaşan 
8.120 ilaçlama talebi ekiplerimizce giderildi.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dereler Mayıs- 
Eylül ayları içerisinde düzenli olarak ilaçlandı.

- Kayışdağı / Mevlana Mahalleleri arasındaki dere,
- İçerenköy / İnönü Mahalleleri arasındaki dere , 
- Yenişehir / Atatürk Mahalleleri arasındaki dere, 
- Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan dere,
- Barbaros / Örnek / Mustafa Kemal Mahallaleri ara-
sındaki dere,
- Aşık veysel / Esatpaşa Mahalleleri arasındaki de-
relerde
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İlçemizde sivrisineklerle mücadele kapsamında 
Ocak- Şubat aylarında ilçemizde bulunan tüm rö-
garlarda kışlak mücadele kapsamında haşere ilaç-
laması yapıldı. İlçemizde bulunan rögarların tümün-
de Kasım ve Aralık aylarında kemirgen mücadelesi 
kapsamında ilaçlama yapıldı.

Haziran- Eylül ayları arasında ilçemiz sınırların-
da bulunan 17 mahallede, 7 günlük aralıklarla uç-
kun-sivrisinek mücadelesi kapsamında gece ilaçla-
ması yapıldı. Bu çalışmalar Mahalle muhtarlarımız ile 
birlikte koordine edildi.
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İlçemizde bulunan kurban satış ve kesim noktaları, kurbanlık hayvanların satış ve kesim alanlarına gelmesiyle 
birlikte salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı her gün düzenli olarak ilaçlandı ve dezenfekte edildi. Kurban Bayra-
mı sonrasında da 15 gün süresince ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız devam etti.
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Ataşehir Belediyesi Kent Bilgi sisteminde FlexCity ürünü ile 5. yılını geride bıraktı. Bilgi işlem yazılım ekibi 2.671 
(izin işlemlerinin elektronik  imzaya sunulmasıyla 1.571 kullanıcı sadece paraf işlemi yapmakta)  aktif kullanıcıya 
yerinde ve tam zamanlı eğitim ve destek sağlamıştır. %100 web uygulaması olup bilgisayarınıza her hangi bir 
uygulama kurmadan istediğiniz her yerden ve cihazdan (Masaüstü, Tablet, Mobil Cihaz) çalıştırılmaktadır.

Dijital arşiv kullanımına Ataper Ltd.Şti dahil edildi. Kurumda çalışan hizmet alımı personellerine ait her türlü 
belgenin dijital ortamda saklanmasına olanak sağlandı. 2021 yılı sonu itibariyle 2288 klasör ve 175.532 adet içerik 
sisteme ilgili kullanıcılar tarafından yüklenmiştir.

Hes kodunun otomatik sorgulanması ve ilgili müdürlere personelleri ile ilgili durumun her gün saat 09:00 otoma-
tik mail olarak gönderilmesi sağlandı.

PDKS sistemi sağlayıcı firma ile dblink yoluyla entegre olundu. Covid sonrası veri akışı durdu fakat önümüzdeki 
günlerde müdürlerimiz personelin giriş çıkışına dair aşağıdaki mail bilgisine sahip olacak
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Harita uygulaması (Netcad) ile yeni servisler paylaşılarak süreçte dilekçe, tahakkuk ve tahsilat işlemleri için oto-
masyon uygulaması ile konuşması sağlandı.

Akıllı Atık Toplama Sistemi (şimdilik 30 sensör)

30 adet yer altı konteynerına sensör takıldı. Doluluk, sıcaklık ve pil durumlarını takip edebildiğimiz sensörler 
sayesinde atık toplama maliyetlerini ve karbon salınımını azaltmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki dönemde 400 
kadar daha sensör takılması hedeflenmektedir. 

Talep üzerine Aşevi modülü hazırlandı. Önümüzdeki dönemde devreye alınacak.
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Ataşehir Belediyesi NETGIS|Server çalışmalarının devamında sistemin güncelliğinin sağlanması, kullanıcıların 
hızlı ve kolay yöntemlerle güncel verilere Netcad Masaüstü ve web tabanlı uygulamalar ile ulaşabilmesi ayrıca 
belediye farklı birimlerinin kullanabileceği diğer uygulamaların aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda:

•01.02.2021 tarihinde Netcad network ve lokal kilit lisansı güncellendi, yapılan çalışmada kurumsal ürünlerde ya-
pılan güncellemeler aşağıdaki gibidir;

•Netcad Base  4.3 > 4.5.1
•Netigma  5.3 > 6.3.1
•SDK (Keos) 5.1.6 > 5.2.1
•03.03.2021 Tarihinde İbb tarafından paylaşılan web servisleri ile paylaşılan veriler Netcad Gis/Ara menüsüne 
eklendi.
•09.03.2021 tarihinde Kent Rehberi ve Belnet haritalarına İbb web servisi ile aldığımız 360 Sokak görüntüsü eklendi.
•27.05.2021 Tarihinde kimlik verileri indirildi. Belnet menüsüne eklendi.
•14.06.2021 Tarihinde Belnet (Netigma) versiyonunu 6.1.3 den 6.2.2’ ye yükseltildi. 03.08.2021 Veritabanı Centos 8 
sürümüne yükseltildi.
Postgres 9.3 Versiyonu 12.0.0 versiyonuna yükseltilmiştir.
•27.08.2021 Tarihinde 360 Sokak Fotoğrafı Netcad ve Belnette görüntülenmeye başladı. Çekimler 1-10 Nisan tarih-
leri arasında Esc firması tarafından çekilmiştir.
•01.09.2021 İtibariyle Flexcity ile Netcad arasında beyan bazından entegrasyon yapılmıştır.
•18.11.2021 Tarihinde TBS (Taşınmaz Bilgi Sistemi) ve Gayrimenkul değerleme eğitimi Netcad firması tarafından 
verildi.
•01.12.2021 Tarihinde 360 Panoramik Sokak görüntüleme eğitimi Netcad firması tarafından verildi.
•08.12.2021 Tarihi itibariyle megsis parseller indirildi zamanlanmış görev tanımlandı.
•Yıl içerisinde kullanıcılara Belnet ve Netcad modülleri ile ilgili eğitim ve desteği verilmekte.

    
Ürün Adı Demo Lisans Genel Toplam 
    
NETCAD GIS 2 37 39 
GISARA 2 37 39 
VGA 0 10 10 
ANALİST 0 2 2 
NETCAD/360 0 1 1 
TAPU 8 0 8 
NETÇAP 15 15 30 
NETÇAP.7 0 1 1 
NETMAP 7 8 15 
3D+ 2 0 2 
NETSURF 6 10 16 
PLANET 7 3 10 
HESAP 0 3 3 
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Ürün Adı Demo Lisans Genel Toplam 

BELNET.WEB 0 1  
KEOS.ABS 0 1  
KEOS.EIMAR 0 1 1 

KEOS.KENTREHBERI 0 1 1 
KRM.E-Devlet Tapu Servisleri 1 0 1 
KEOS.PYS-İl/İlçe 0 1 1 

KEOS.VERIAKTARIM 0 1 1 
KRM.E-Devlet Numarataj Servisleri 1 0 1 

KRM.TAPU 1 0 1 

NETGIS Server Standart 0 1 1 

NETIGMA Runtime 0 1 1 

KEOS.FENISLERI 0 1 1 
KEOS.PARKBAHCELER 0 1 1 

KEOS.PLANASKI-İl/İlçe 1 0 1 

NETGIS Server 360 1 0 1 
KEOS.YAPI.FORMLARI 0 1 1 

KEOS.E-RUHSAT 0 1 1 
KEOS.E-ÇAP 1 0 1 
NETIGMA WEB API 0 1  
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Günümüz dünyasında cep telefonlarımız her daim 
bir nefes kadar yakınımızda. Biz de ilçemiz sakinleri 
ile yakın olabilmek için “Ataşehir Mobil’i geliştirdik. 
Web sitemizle entegre bir şekilde kurgulanan uygula-
mamızda web sitesinden farklı olarak çok daha hızlı 
bir şekilde bize ulaşabileceğiniz alanlar bulunmak-
ta. Mobil Denetim sekmesinden belediyemiz sorum-
luluğu kapsamında bildirmek istediğiniz durumları 
fotoğraf çekerek bize iletebilir, Pandemi döneminde 
dahi devam eden sanal etkinliklerimiz duyurularına 
erişebilir, günlük nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. 
Tüm şikâyet ve önerilerinizi bize ulaştırmanız bir te-
lefona uzanmak kadar kolay. Uygulamamızı, İOS işle-
tim sistemi için Apple Store, Android için ise Google 
Play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

İçerisinde yaşadığımız dijital dünya her geçen gün 
yeni teknolojik gelişmelere yardımcı olmaktadır. Biz 
de bu gelişmeleri halkın kullanımına yönelik, bilgiye 
erişimini kolaylaştırmak, işlemlerini kolay ve hızlı bir 
şekilde çözmeye yönelik kullanmak istedik. Bu bağ-
lamda www.atasehir.bel.tr ve onunla entegre edilmiş 
olan Ataşehir Belediyesi Mobil Uygulamayı oluştur-
duk. Site ve uygulama içerisinde Ataşehir Belediye-
si’ne dair her bilgi bulunmaktadır. Vatandaşlarımız 
sitemizden bilgi edinmenin dışında, vergi kontrolü de 
yapabilmekte hatta güvenli bir şekilde ödemelerini 
de sağlayabilmektedir. Bunun için sadece yine site 
üzerinden bir üyelik oluşturmaları yeterlidir.
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Çıkarılan dosyalar ilgili birimin evrak kayıt şefliğine 
gönderilir. Gönderilen dosyalar gönderildiği anda 
FİZİKSEL ARŞİV TALEP ekranından bulunarak istekte 
bulunan kişinin beklemede olan talebi personelde 
olarak değiştirilir ve kaydedilir. Fiziksel arşivde bu 
işlemlerle ilgilenen toplam üç personel bulunmakta-
dır.

Talep edilen dosyalar için gün içinde sık sık listeler 
alınarak kendi bölge yıl ve numarasına göre fiziksel 
arşivdeki yerinden çıkarılır.

Mükelleflerin işlem yapılacak ada parselle ilişkili dilekçeleri ilgili evrak kayıt şefliğine gider. Personeller işlem ya-
pılacak ada parselin kayıtlı dosyasını FİZİKSEL ARŞİV TALEP ekranından fiziksel arşivden talep ederler.

 
01.01.2021 

Tarihinden İtibaren 
Toplam Talep Edilen 

Dosya Sayısı 

01.01.2021 Tarihinden 
İtibaren Tamamlanan 

Dosya Sayısı 

Şu Anda İşlem 
Gören Dosya 

Sayısı 

Arşivde Bulunan 
Toplam Dosya 

Sayısı 

 
8.849 

 

 
8.342 

 

 
1.149 

 
31.788 
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-Proje tarama işlemi de tamamlanan dosya yerine gitmesi için rafa yerleştirilir. FLEXCITY üzerinden dosyanın 
durumu TAMAMLANDI yapılır.

-Fiziksel arşivdeki yerine gönderilen dosya, kendi bölge, yıl ve numarasına göre rafa yerleştirilir. Bir sonraki işle-
me kadar muhafaza edilir. Dijital arşivde bu işlemlerle ilgilenen toplam altı personel bulunmaktadır. 

-İşlemi biten dosyalar ilgili müdürlüğün evrak kayıt şefliğine gelir, personeller dosyaları arşiv yaparak işlemi 
kapatır.
- Arşive gelen dosyalar FLEXCTİY üzerinden TARAMADA olarak gösterilir.

-Evrak tarama kısmına geçen dosya son kez tarama yapacak kişi tarafından taramaya uygun olup olmadığı 
kontrol edilir ve tarama ayarları yapılarak evraklar taranır. Tarama işlemi bir sunucunun içine kendi bölge, dosya 
numarası ve yılına göre yapılır.

- Tarama işlemi biten dosya proje kontrolüne geçer. Proje kontrol işlemi daha önce taranmayan ya da yeni onay-
lanmış projelerin dijitale geçirilmesidir. Taranan her dosya tek tek proje kontrolünden geçer ve taranmayanlar 
belirlenerek taranır. 
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13.12.2016 Tarihlerin de Ataşehir Tapu ve Kadıköy Tapu 
Müdürlüğü ile belediyemiz arasında imzalanan pro-
tokole istinaden mimari projelerimiz, yönetim plan-
ları ve bağımsız bölüm planları arşiv tarafından 
taranıp Tapu Müdürlüğü sitemine yüklenmektedir. 
Yükleme esnasında belgelre ait olan tüm bilgiler ek-
randa ilgili kısımlara girilir.(proje numarası, proje ta-
rihi, ada, parsel, işlem yılı vb.)

Tahakkuk fişi kesilen mükellef veznelerden ödeme 
yapar. Görevli personel FLEXCİTY üzerinden öde-
meyi kontrol eder. Dosyayı inceleyecek olan yetkili 
fiziksel olarak ya da dijital kısımdan dosyayı ince-
ler. 01.01.2021 tarihinden itibaren toplam 4046 eksper 
dosya incelemiş olup 1.193.570.00.- TL tahsilat yapıldı.

Belediyemize dosya incelemek için eksperler, bilir-
kişiler ve çeşitli kamu kurumları gelirler. Dosya in-
celemek için gelenler belgelerini ilgili kişiye teslim 
ederler. Eğer kişinin ya da kurumun mükellef kaydı 
yoksa kurum tanımdan ya da kişi tanımdan mükellef 
kaydı oluşturulur. Kaydı yapılan mükellef için FLEX-
CİTY üzerinden inceleyeceği ada parsel için BAŞVU-
RU TAHAKKUK İŞLEMLERİ ekranından tahakkuk kaydı 
oluşturulur.

Taranan evraklar ve projeler FLEXCİTY ARŞİV YÖNE-
TİMİ modülünden sisteme yüklenir.31.12.2021 tarihi iti-
bari ile toplam 3.302.358 adet içerik yüklenmiş olup 
1.869.720 evraka belge türü belirlenmiş bulunmakta-
dır.
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MAHKEMELER ADET 
ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ 28 
İCRA HUKUK MAHKEMELERİ 33 
İŞ MAHKEMELERİ 48 
ÇOCUK MAHKEMELERİ 4 
SULH HUKUK 5 
ASLİYE TİCARET 2 
TOPLAM 120 
 

VERGİ MAHKEMESİ DAVALARI 63 
İDARE MAHKEMESİ DAVALARI 240 
TOPLAM 303 
 

MAHKEMELER ADET 
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ 1 
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 84 
SULH CEZA MAHKEMELERİ 10 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 37 
TOPLAM 132 
 

İCRA TAKİPLERİ      : 105 Adet

2021 YILINA AİT DERDEST DAVALAR                         : 555 Adet

2009-2021 YILLARINA AİT
TOPLAM DAVA SAYISI     : 6818 Adet

HUKUKİ GÖRÜŞLER                  : 17 Adet
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2021 Yılında Kurum İçinde Düzenlenen Eğitimler Oturum 
Sayısı 

Eğitim 
Saati 

İlkyardım Sertifika Güncelleme Eğitimi 1 7 
Resmi Yazışma Kuralları 6 2 
Kurum Kültürü, Aidiyet, Kamu Çalışanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 2 2 
Disiplin Soruşturması Uygulamaları 1 2 
Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi 12 1 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi 2 1 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( Online ) 1 12 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 2 1 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocukların Bedensel Söz Hakkı 1 1 
COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Toplantısı 1 1 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  1 8 
Oryantasyon Eğitimi 1 1 
İklim Değişikliği ve Ataşehir’de Hava Kalitesi Yönetimi 1 1 
360 Derece Panaromik Görüntü Eğitimi 1 1 
Deprem Bilgilendirme Eğitimi Toplantısı 4 2 
OED Eğitimi 1 2 

TOPLAM 38 45 

 

• Kurum içinde düzenlenen 45 saat hizmet içi eğitime 3.004 personelin; kurum dışında düzenlenen eğitim-
lere 342 personelin katılımı sağlanmıştır.
• 31 Mayıs 2021 ve 29 Aralık 2021 tarihlerinde Türk Kızılayı Ataşehir Şubesi tarafından Belediyemiz 7. Kat 
Konferans Salonunda 27 personelimize İlk Yardım Sertifika Güncelleme Eğitimi ve OED Eğitimi verilmiştir.
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Şehir Planlama Platformu Kuruluş Toplantısı 
Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı 
Toplantı Daveti 
Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi 

Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi 

Su Yönetimi Çevrimiçi Eğitim Serisi II 
3194 Sayılı İmar Kanunu Ceza Maddeleri ( 32.39. ve 42. Maddeler ) Eğitimi 
İstanbul Kentsel Dönüşüm Alt Komisyonu Toplantısı 
Çevre Platformu Çevrimiçi Toplantısı 
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Kapsamı Toplantısı 
Toplantı Daveti ( Minibüs Hatları İle İlgili Muhtelif Güzergah Değişiklikleri ) 
Çalıştay ( Su Tasarrufu ) 
Çevrimiçi Erişilebilirlik Atölyeleri (Kaldırımlar) 
Koordinasyon Toplantısı Hk. 
İstişare Toplantısı 
Kamu İhale Mevzuatında Güncel Değişiklikler ve Soru Cevap Eğitim Programı 
Şehirlerde Yağmur Suyu Kullanım Stratejileri 
AYKOME Toplantısı 
İlçe Belediyelerine Eğitim Daveti 
Su Yönetimi Çevrimiçi Eğitim Serisi III 
Eşitlik Birimleri Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Atölye Çalışması 
Bilgi Teknolojileri Platformu Toplantısı 
Alt Komisyon Toplantı Daveti 
Muhtarlıklara Yönelik Eğitimler 
Müsilaj Tehdidi Çevrimiçi Semineri 
Kamuda Enerji Performansı Sözleşmeleri Çevrimiçi Semineri Hk. 
Küreselden Yerele Biyoçeşitlilik Gündemi Çevrimiçi Semineri 
Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri ve Uygulaması Konulu Online Eğitim 
Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” Kapsamında 
Kapasite Geliştirme Planı İstişare Toplantısı 
Otopark Yönetmeliği Eğitimi 
Çadır Kurma Eğitimi 
İstanbul Ekosistemleri Çalıştayı Sonuç Toplantısı 
2021 Yılı Kurban Hizmetleri Toplantısı 
Çalıştay Duyurusu 
TBB Genç Dostu Şehirler Zirvesi 
İSKİ Master Plan-SÇD Taslak Kapsam Belirleme Raporu 
Belediye Hukukçuları Eğitim ve Çalışma Toplantısı   
İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Hk. 
İl Pandemi Kurulu Toplantısı 
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•Kurum içinde 24 adet eğitim yapılması planlanmış olup, 16 adedi gerçekleştirilmiştir.

•Hizmet içi eğitimler 38 oturumda gerçekleşmiş olup, müdürlüklerin programdan ortalama 9.362 saat faydalan-
maları sağlanmıştır. 

•Kurum dışında 40 adet eğitim yapılması planlanmış, 69 adet eğitim gerçekleştirilmiş olup hedef aşılmıştır.

•Kongre, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı gibi etkinliklere 333 personelin şehir içinde; 9 personelin şehir 
dışında katılımı sağlanmıştır.
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AYLAR TOPLANTI 
SAYISI

GÜNDEM 
MADDESİ

KOMİSYON 
RAPORU

ALINAN 
KARAR

ÇÖZÜLEN KASET

OCAK 3 13 9 12 3
ŞUBAT 2 10 10 10 2
MART 2 11 10 11 2
NİSAN 2 14 8 14 3
MAYIS 2 6 6 6 2

HAZİRAN 2 6 6 6 2
TEMMUZ 2 7 7 7 2
AĞUSTOS 

EYLÜL 2 4 4 4 2
EKİM 4 7 7 7 5

KASIM 2 3 2 3 2
ARALIK 2 11 11 11 2
TOPLAM 25 92 80 91 27

2021 YILI BELEDİYE MECLİSİNE AİT FAALİYETLER 

TATİL                       TATİL                       TATİL                       TATİL                       

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden görev yapmaktadır. Belediye Meclisi, her 
ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye Meclisinde görüşülmesi talebiyle müdürlüğü-
müze gelen dosyaların kaydını yapar, Meclis Gündemini hazırlar, Meclis Gündemi ve eklerini Meclis Üyelerine 
ulaştırır. Komisyon kararı, meclis kararı, tutanak özetleri zamanında yazılarak, kaset çözümleri aksatılmadan 
tamamlanmaktadır.
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AYLAR GÜNDEM SAYISI YAZILAN KARAR TOPLANTI SAYISI
OCAK 134 134 8
ŞUBAT 106 106 8
MART 124 124 9
NİSAN 120 120 9
MAYIS 118 118 6
HAZİRAN 181 181 9
TEMMUZ 73 73 6
AĞUSTOS 60 60 9
EYLÜL 128 128 9
EKİM 106 106 8
KASIM 74 74 9
ARALIK 96 96 9
TOPLAM 1320 1320 99

2021 YILI BELEDİYE ENC MENİNE AİT FAALİYETLER

 

Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine göre görev yapar. Belediye Encümeni haftanın 
Salı ve Perşembe günleri olmak üzere saat:11.00’da toplanır. Encümende görüşülmesi talebiyle müdürlüklerden 
gelen dosyaların kaydını yapar. Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündemi hazırlar ve çıkan dosyaların 
kararlarını yazar. Dosyaların ilgili birimlere sevkini sağlar ve arşivlenmesini yapar. Kararların yazımı ve ilgili mü-
dürlüklere iletilmesi geciktirilmeden yerine getirilir.

Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen 13 adet ya-
zılı ve 2 adet sözlü önerge gereği yapılmak üzere il-
gili müdürlüklerle yazışması yapılarak cevabi yazılar 
Başkanlık Makamına sunulduktan sonra üst yazı ile 
önerge ilgilisi meclis üyelerine teslim edildi.
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Müdürlük
Gösterge 

Kodu
Gösterge Adı Ölçü Birimi Hedef Gerçekle me Oran %

AMAÇ
HEDEF

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.1
veren talebi doğrultusunda, CV havuzundan 

ilgili i e vatanda  yönlendirme ora ı
%AO 80,00 99,58 124

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.10
Kurumun talepleri doğrultusunda, faaliyet ve 
hizmetlerin digital  ve basılı medyada 
duyurulma ora ı

%AO 100,00 100,00 100

Muhtarlık leri Müdürlüğü PG1.1.11 Muhtarlarla yapılan is are toplan sı sayısı Ki i 8,00 3,00 38

Muhtarlık leri Müdürlüğü PG1.1.12 19 Ekim Muhtarlar Günü Etkinliği Sayısı Adet 1,00 1,00 100

Muhtarlık leri Müdürlüğü PG1.1.13
Sivil Toplum Örgütleri ile Yapılan s are 
Toplan sı Sayısı

Adet 1,00 1,00 100

Zabıta Müdürlüğü PG1.1.14
Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan 
Dene mlerde Yakalanan Dilencilere lem 
Yapılma Ora ı

%AO 100,00 100,00 100

Zabıta Müdürlüğü PG1.1.15
Müdürlüğümüze bildirilen  Talep ve Şikayetlerin 
Ortalama Kar ılanma Süresi

%AO Gün 3,00 3,00 92

Zabıta Müdürlüğü PG1.1.16
Vatanda  Talep ve Şikayetlerinin Ortalama 
Kar ılanma Süresi

%AO Gün 14,00 13,83 99

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.2
Payda  memnuniye ni ölçmek için çe itli anket 
uygulamaları sayısı

Adet 1,00 0,00 0

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.3
Vatanda larımızın çağrı merkezine ula ılabilirlik 
ora ı

%AO 97,00 95,40 98

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.4 Müdürlüklere verilen talep ikayet  rapor sayısı Adet 12,00 12,00 100

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.5
C MER, Açık Kapı, talep, ikayet ve dilekçe 
süreçlerinin tamamlanma ora ı

%AO 100,00 100,00 100

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.6
Faaliyet ve hizmetler için yapılan tanı m lmi 
sayısı

Adet 48,00 124,00 258

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.7
Kurumun  talepleri doğrultusunda tanı m 
faaliyetlerinin kar ılanma ora ı

%AO 100,00 100,00 100

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.8
Ata ehir' de ki payda larımızın talepleri 
doğrultusunda düzenlenecek proje sayısı

Adet 1,00 0,00 0

Basın Yayın ve Halkla li kiler 
Müdürlüğü

PG1.1.9
Ata ehir Belediyesi  etkinlik ve faaliyetlerinin 
basına servis edilme ora ı

%AO 80,00 100,00 125

AMAÇ
HEDEF

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.10
Erzak yardımı talebinde bulunan 
vatanda lardan  uygun olanlarının taleplerinin 
kar ılanma ora ı

%AO 100,00 92,63 93

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.11 Kandil simidi dağı lan kandil sayıları Adet 5,00 2,00 40

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.12
lçemiz sınırları içinde vefat eden 

vatanda larımızın yakınlarının taziye ikram 
taleplerinin kar ılanma oranı 

%AO 100,00 100,00 100

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.13
A evi talebinde bulunan ya am ko ulları a evi 
hizme nden yararlanmaya uygun olan 
vatanda ların taleplerinin kar ılanma ora ı

%AO 100,00 119,69 120

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.2.2
Giri imcilik Merkezinden Faydalanan Kadınların 

ği mleri Bi rme Ora ı
%AO 75,00 70,00 93

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.2.3
Ders Desteği Sağlanan ve Yaz Okuluna Kayıt 
Olan Öğrencilerin Kursları Bi rme Ora ı

%AO 85,00 62,50 74

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.2.4
Hobi ve Meslek Kurslarına Ba layan 
Vatanda ların  Kursu Bi rme Ora ı

%AO 85,00 22,50 27

Sağlık leri Müdürlüğü PG1.2.6 Faaliyete geçirilen gündüz bakım evi sayısı Adet 1,00 1,00 100

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.7 Sosyal Sorumluluk Projesi sayısı Adet 14,00 13,00 93

Sosyal Yardım leri Müdürlüğü PG1.2.9
Ramazan ayı boyunca alınan paketli i ar 
yemeklerinin vatanda lara dağı lması ora ı

%AO 100,00 66,67 67

AMAÇ
HEDEF
Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.1
Kadın Konukevinde Kalıp Sosyal Hayata 
Entegrasyonunu sağlanan kadın ora ı

%AO 80,00 0,00 0

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.2
Kadınlara Yönelik Organize Edilen Sosyal 
Etkinliklerin Sayısı

Adet 3,00 3,00 100

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.3
ç ve Dı  Payda larla Yapılan Toplumsal E itlik 

Toplan ları Sayısı
Adet 4,00 4,00 100

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.4
Toplumsal e itlik konusunda farkındalık 
çalı masına ka lan ki i sayısı

Adet 1.000,00 600,00 60

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.5
Ata ehir'deki i letmelerde yapılan toplumsal 
e itlik alanında farkındalık çalı ma sayısı

Adet 5,00 5,00 100

Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü

PG1.3.6
Kurum yöne cileri ile yapılan toplumsal e itlik 
alanında farkındalık seminer sayısı

Adet 1,00 0,00 0

H1.2 - Vatanda  İh yaçlarıyla Örtü en Sosyal Destek Programları Geli rmek Ve Uygulamak

A1 -Vatanda  Merkezli Hizmet Anlayı ıyla İlçe Sakinlerinin Ya am Kalitesini Ar rılacak r
H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek

A1 -Vatanda  Merkezli Hizmet Anlayı ıyla İlçe Sakinlerinin Ya am Kalitesini Ar rılacak r
H1.1 - Payda larla İle imi Ve İ birliğini Güçlendirmek

A1 -Vatanda  Merkezli Hizmet Anlayı ıyla İlçe Sakinlerinin Ya am Kalitesini Ar rılacak r
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Ka ı  e A le zmetler  
M rl ğ

PG1.3.7
Kurum m rl kler e re l  erso ellere 

er le  to lumsal e tl k eğ t m sayısı
A et 100

Ka ı  e A le zmetler  
M rl ğ

PG1.3.8
Ka e a eler e Ka ı  el k Ş et 
Ko usu a arkı alık alı ması a  

ararla a  K  ayısı
A et 0

AMAÇ
HEDEF
K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.4.1
ers estek ğ t mler e  ğ t m Ala  K ler  

ers te Kaza ma Ora ı 
%AO 82

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.4.2 K t a e K ta  ayısı A et

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.4.3 K t a e ye sayısı K 118

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.4.4
a at ğ t mler e  eğ t me katıla  k  

sayısı ı  b t re  k  sayısı a ora ı 
%AO 92

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

Meslek rme ğ t mler e  ğ t me 
ba laya  k  sayısı ı  eğ t m  tamamlaya  k  
sayısı a ora ı 

%AO 0

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.4.6 O l e eğ t m s re ler e katıla  k  sayısı A et 110

AMAÇ
HEDEF
Ka ı  e A le zmetler  
M rl ğ

e Kua rl k tale ler  kar ılama ora ı %AO 0

osyal ar ım ler  M rl ğ
t ya  sa b  ata a ları  osyal Market 
zmet e  ay ala ma ora ı

%AO 1.222

osyal ar ım ler  M rl ğ

o   sal ı ı a  olayı  t ya  sa b  
ata a larımızı  e sosyal yar ım 
ağıtımları a re l   erso el m z  ye  

k t  t ya ı ı  kar ıla ma ora ı

%AO 0

Ka ı  e A le zmetler  
M rl ğ

ell lere e ya lılara y el k ze le e  
ka altı e ez  etk l k sayısı

A et 0

ağlık ler  M rl ğ et e le  o uk sayısı K 0

osyal ar ım ler  M rl ğ
A e  bebek a tası taleb e bulu a  

ata a lar a   uy u  ola ları ı  tale ler  
kar ıla ma ora ı

%AO 33

osyal ar ım ler  M rl ğ
ebek bez  taleb e bulu a  ata a lar a   

uy u  ola ları ı  tale ler  kar ıla ma ora ı
%AO 103

osyal ar ım ler  M rl ğ
ya yar ımı taleb e bulu a  ata a lar a   

uy u  ola ları ı  tale ler  kar ıla ma ora ı
%AO 97

osyal ar ım ler  M rl ğ
ğ t m Materyal  taleb e bulu a  
ata a lar a   uy u  ola ları ı  tale ler  

kar ıla ma ora ı
%AO 100

osyal ar ım ler  M rl ğ
asta bez  taleb e bulu a  ata a lar a  

uy u  ola ları ı  tale ler  kar ıla ma ora ı
%AO 106

osyal ar ım ler  M rl ğ
Tekerlekl  sa alye taleb e bulu a  

ata a lar a   uy u  ola ları ı  tale ler  
kar ıla ma ora ı

%AO 98

AMAÇ
HEDEF

e  ler  M rl ğ PG1.6.1
ere k y Ma alles  A ık or Tes s  

Tamamla ma Ora ı
z e 0

e  ler  M rl ğ PG1.6.3
ere k y Ma alles  arı A ık zme a uzu 

Tamamla ma Ora ı
z e 0

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.6.4
Ata e r l es e ze le e ek or Şe l ğ  

ayısı
A et 100

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

z l k aal yet e  ararla a  ğre  ayısı K 31

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG1.6.6
or ğ t m  ala  k  sayısı ı  b t re  k  

sayısı a ora ı 
%AO 0

AMAÇ
HEDEF
K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG2.1.10
ze le e  a atsal  K lt rel e osyal 

tk l kler  ayısı
A et 93

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG2.1.11
ze le e  tk l klere Katıla  K  ayısı ı  

l e N usu a Ora ı
%AO

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG2.1.12
 Ata e r ele yes  yes e ulu a  a at 
To lulukları  ıl er s e ze le ğ  tk l k 

ayısı
A et 240

e  ler  M rl ğ PG2.1.2
ere k y Ma alles  al Ay ı oğlu K lt r 

Merkez  Tamamla ma Ora ı
z e

K lt r e osyal ler 
M rl ğ

PG2.1.6 A ıla ak a ayısı A et 67

A2 Ke t  K lt rel e Çağ a  Ya amı e le t r le ekt r
2 1  K lt r Ke t  K ml ğ  Olu ması a Katkı Sağlamak

1   eza a ta lı e Yar ıma Mu ta  Vata a lara estek Su mak

A1 Vata a  Merkezl  zmet A layı ıyla İl e Sak ler  Ya am Kal tes  Arttırıla aktır
1   S or K lt r  Vata a  Tara ı a  İ selle t r lmes  Sağlamak

A1 Vata a  Merkezl  zmet A layı ıyla İl e Sak ler  Ya am Kal tes  Arttırıla aktır
1   Ata e r e el e Eğ t m Se yes  st Se yelere Çıkarmak

A1 Vata a  Merkezl  zmet A layı ıyla İl e Sak ler  Ya am Kal tes  Arttırıla aktır
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HEDEF
trate  el t rme M rl ğ PG6.4.2   ko trol eylem la ı a uyum ora ı %AO 100

trate  el t rme M rl ğ PG6.4.3
Kurum m rl kler  alı ma er orma sları ı 

stere  ra or sayısı
%AO

trate  el t rme M rl ğ PG6.4.4 t e uyum ra oru sayısı %AO 100

trate  el t rme M rl ğ  s re ler  tamamla ma ora ı %AO 0

trate  el t rme M rl ğ PG6.4.6
re  r skler  e kurum r sk ar tası ı  

tamamla ma ora ı
%AO 0

trate  el t rme M rl ğ PG6.4.7 re  ta ımları ı  tamamla ma ora ı %AO 0

  Kurum İ  E te rasyo u le rmek

ağlık ler  M rl ğ e ağlık estek zmet  er le  aka ayısı A et 11

ağlık ler  M rl ğ
e ağlık e osyal estek zmet  

ka samı a Ambula s zmet  er le  aka 
ayısı

A et 0

ağlık ler  M rl ğ
r t leme Merkez e 

Muaye e r t leme Te s e Te a  
zmet  er le  asta ayısı

K 102

ağlık ler  M rl ğ z akıme e  ararla a  o uk ayısı A et

ağlık ler  M rl ğ
asta Ko uk e e zmet er le  asta e 
e akat  ayısı

K

ağlık ler  M rl ğ Kem k oğu luğu l m  a ıla  K  ayısı K

AMAÇ
HEDEF

eter er ler  M rl ğ ay a  se s  temalı  ya ıla  etk l k sayısı A et 100

eter er ler  M rl ğ er le  ğ t m ayısı A et 0

eter er ler  M rl ğ
ata a ları a   ula a  s r s ek  Ke e  

Karas ek  re  are b  kayet e tale ler   
er lme ora ı

%AO 100

eter er ler  M rl ğ
l em z e bulu a  t m Okul e ba et a eler  

ortak kulla ım ala ları ı   l k 
er yotlar a eze ekte e lme ora ı 

%AO 100

eter er ler  M rl ğ Kurula  su stasyo u sayısı A et 0

eter er ler  M rl ğ Kurula  yu a sayısı A et 0

eter er ler  M rl ğ
a l  e sa s z a ya lar le l l  tale  e 
kayetler   sayılı ka u  ka samı a 
eğerle r lme ora ı

%AO 100

eter er ler  M rl ğ Kısırla tırıla  a s z ay a  ayısı A et 87

eter er ler  M rl ğ A ıla a  a s z ay a  sayısı A et 121

eter er ler  M rl ğ Te a s  a ıla  asta  yaralı ay a  sayısı A et 120

AMAÇ
HEDEF

sa  Kay akları e ğ t m 
M rl ğ

PG6.1.1 ğ t m ayısı A et 173

sa  Kay akları e ğ t m 
M rl ğ

PG6.1.2 ğ t m Katılım Ora ı %AO 117

sa  Kay akları e ğ t m 
M rl ğ

PG6.1.3 ğ t m ayısı A et 67

sa  Kay akları e ğ t m 
M rl ğ

PG6.1.4 ğ t m Katılım Ora ı %AO 82

AMAÇ
HEDEF

l  lem M rl ğ PG6.2.1
l  Tek olo ler e a t az t ya ları ı  

Kar ıla ma Ora ı
%AO 44

l  lem M rl ğ PG6.2.3 Kurumu  o a ım t ya ı ı  kar ıla ma ora ı %AO 46

l  lem M rl ğ PG6.2.4 a alla tırma s re  tamamla ma ora ı z e 40

l  lem M rl ğ e l  ark ayısı A et 0

l  lem M rl ğ PG6.2.6 arklar a  ayısı A et 0

l  lem M rl ğ PG6.2.7
akımı e r m y kseltmes  ya ıla  s stem 
r  e yazılım tamamla ma ora ı

%AO 100

l  lem M rl ğ PG6.2.8 ı  ay a lara su ula  uy ulama sayısı A et 100

la  e ro e M rl ğ PG6.2.9
Ata e r l e e el e u u  e kıymetle rme 
ya ılması akab e al azır ar ta 
tamamla ma ora ı

z e 0

AMAÇ
HEDEF

la ım zmetler  M rl ğ PG6.3.3
l e ek  or Kul ler  la ım 

Tale ler  Kar ıla ma Ora ı
%AO 46

la ım zmetler  M rl ğ PG6.3.4
Kurum  M rl kler  ez  b  tale ler  
kar ıla ma ora ı

%AO 100

la ım zmetler  M rl ğ
Okul  tk  er ek  e let Kurumları  ata a  

b ez  la ım Tale ler  Kar ıla ma Ora ı
%AO 48

la ım zmetler  M rl ğ PG6.3.6
asta Nak l  ell  b  ağlık zmetler   
la ım Tale ler  Kar ıla ma Ora ı

%AO

la ım zmetler  M rl ğ PG6.3.7 e aze la ım Tale ler  kar ıla ma Ora ı %AO

AMAÇ

A  S rekl  el m  A layı ıyla Çalı a  r Kurum Pre s b  le S rekl l k Sağla a aktır
  Kay akları Etk  Ve Ver ml  Kulla mak

A  S rekl  el m  A layı ıyla Çalı a  r Kurum Pre s b  le S rekl l k Sağla a aktır

1  reysel el m  estekleye  zmet O aklı Çalı ma A layı ı ı Yay ı la tırmak

A  S rekl  el m  A layı ıyla Çalı a  r Kurum Pre s b  le S rekl l k Sağla a aktır
2  zmet Su umu a l  Tek olo ler  Yay ı la tırmak Ve Etk le t rmek

A  Sağlık zmetler  Vata a  Ve Çe re İ t ya ları oğrultusu a Yay ı la tırıla aktır
2  ay a  e Çe re Sağlığı a Y el k Su ula  zmetler  S rekl l ğ  Sağlamak

A  S rekl  el m  A layı ıyla Çalı a  r Kurum Pre s b  le S rekl l k Sağla a aktır
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PERFORMANS 
SONUÇLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİ
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IV- KURUMSAL KABİLİYET
VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ



VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Vizyoner
Takım Çalışmasına Yatkın
Çözüm Odaklı
Dinamik 
Sosyal Demokrat, Çağdaş ve İnsan Odaklı Yaklaşım
Teknoloji Kullanımı 

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve yapılan tüm işlerde teknolojinin en üst düzeyde kullanılması 
Genç ve eğitimli çalışanların teknolojik gelişmelerin hızla uygulamaya alınmasını ve halka hızla ulaşmasını sağ-
laması 

Mevzuattaki gelişmelerin yakından izlenmesi 
Yasal yönden karşılaşılabilecek sorunlara yönelik kurum içi ve kurum dışı geniş kapsamlı hukuki görüşlerin 
alınması ve ortak çözüm önerilerinin uygulanabilmesi konusundaki hassasiyet 

1/1000 ölçekli tadilatına yönelik işlemlerin hızlı sonlandırılması.
Dönüşüm odaklı plan yapma yetkinliği 
Hizmet hızı 
Vatandaşa yönelik işlemlerin hızlı sonlandırılmasına yönelik hassasiyet 
Vatandaş taleplerinin ve şikayetlerin etkin ve hızlı değerlendirilmesi 

İlçemiz içerisinde yer alan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile diğer tüzel kişiliklerle güçlü iletişim 
Vatandaşlarla güçlü iletişim 
Kurum içi destek hizmet taleplerinin hızlı sonlandırılmasına yönelik hassasiyet 

Çevre dostu hizmet binası 
Mavi kapak, kutu kutu bisiklet vb gibi özgün/örnek alınan çevreci projeler 
Çevre bilincini yaygınlaştırmaya yönelik eğitim ve etkinlikler

Ataevi Sosyal Hizmet Merkezlerimizde kadın, çocuk ve gençler için çeşitli hizmetler sunulması 
AŞEVİ hizmetlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunması, temel insani ihtiyaçları karşıla-
ması 
Sosyal hizmet alanında farklı ihtiyaçların ve taleplerin ortaya çıkması, sonucu çözümlendirilmesi  sunulan hiz-
metlerin çeşitlendirilmesi 
Farklı alanlarda uzman meslek elamanı yetiştirilmesi ve nitelikli iş gücü sağlanmasıyla beraber istihdam katkı 
sağlamalı.
Çeşitli devlet kurumları, STK, üniversiteler vs. gibi sosyal aktörlerle ortaklaşa hizmetlerin sunulması ve projelerin 
yürütülmesi
ATAMEM’de yetişkinler için farklı meslek edindirme kurslarının sunulması
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Demografik, sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle proje veya yatırımların ilçe halkının ihtiyaçlarının uygunluğu-
nun tespitinde yaşanan zorluklar 
Kamu alanları üzerinde (Park, yol, yeşil alan vb.) bulunan gecekonduların yarattığı sosyal ve kültürel sorunlar 

Personelin sayı ve nitelik olarak birimler arasında orantılı dağılmaması.
İnovasyon sürecinin yeterince hızlı olmaması 

Dijital arşive tam olarak geçilmemiş olmamasının yarattığı işgücü ve zaman kaybı 

Belediyemiz İstanbul’un en genç belediyelerinden biri olmasına rağmen personel ve donanım açısından ciddi bir 
mesafe kat ederek diğer köklü belediyeler seviyelerine ulaşmış, gerek hizmet üretimi konusunda, gerek vatan-
daşlarla ilişkileri konusunda her geçen gün daha üst kalite hizmet verme yolunda ilerlemektedir. 
Belediyemiz Konumunun avantajı ile İstanbul’un sağlık ve eğitim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Bu sebeple 
de genç ve eğitimli nüfusun yoğunluğu belediyemizce aktif olarak sosyal medya kullanma ihtiyacı doğurmuş, bu 
bağlamda sosyal medya kanalları verimli bir şekilde kullanılmaktadır. 
İnsan ve çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla; yüksek sosyal ve çevresel duyarlılığı ile sosyal ve çevresel projeler 
üretilerek hayata geçirilmektedir. 
Yine belediyemiz yerinde kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentsel tasarıma önem verirken vatandaş memnu-
niyetini de ön planda tutmaktadır. 
Belediyemizin orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmesi için, belirlediğimiz zayıf yönlerimizin her yıl gözden 
geçirilerek yapılacak planlama ve çalışmalarla azaltılması için gerekli adımlar atılmaktadır.
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V- ÖNERİ 
VE TEDBİRLER



   Kurumumuz performans programı ile faaliyet raporlarının hazırlanması, performans yönetimi anlayışının yer-
leşmesine katkıda bulunacak bilgi sisteminin kurulması ve periyodik olarak performans analizleri yapılması ve 
değerlendirilmesi ile rasyonel bir işleyişle daha etkili ekonomik ve verimli çalışmalara devam edilmelidir. 

   Stratejik yaklaşımın, düşüncenin ve performans kültürünün hâkim kılınmasına ve kurumsal kimliğin güçlendi-
rilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesine devam edilmelidir. 
Mevcut iç kontrol sistemi dahilinde harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevleri ve diğer personelin görev ve 
sorumluluklarını irdeleyerek çalışmalarını buna göre yürütmelidir. 
Şehrin yoğun yaşamını doğal yaşamla bütünleştirmek amacıyla park ve rekreasyon alanları arttırılarak kentsel 
dönüşüm gerçekleştirilirken aynı zamanda kent tasarımı ve estetiği de göz önünde bulundurulması hassasiye-
tinin devam etmesi gerekir. 
Kentlilerimizin, güven, huzur ve konfor içinde yaşamalarını sağlamak için gerekli altyapısal tasarımlarla ilgili 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edilecektir. 

   Engelsiz Ataşehir sloganı ile çıktığımız yolda, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü yol, kaldırım, pazar 
yeri, park ve rekreasyon alanlarında düzenleme çalışmalarına devam edilerek, engelli vatandaşlarımızın mutlu, 
huzurlu ve sağlıklı bir şekilde kent yaşamına dahil olmaları hedefi vazgeçilmez olmalıdır. 

   Kültürümüzün temel değerlerinden olan paylaşımcılık ve yardımseverliğin, kentsel yaşamda sosyal dengeyi 
oluşturmaya yönelik önemli bir etken olduğu bilinciyle, kamu kaynaklarının imkanlar dahilinde, dezavantaj-
lı gruplara gerek ayni gerek maddi destekler arttırılarak devam ettirilecek, yine bu kapsamda ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın; sağlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı ve meslek edindirme faaliyetlerimiz ile 
gelen talepler doğrultusunda destek hizmetlerimiz sürdürülecektir. 

    Kurumumuzdaki tüm iş süreçlerinin otomasyona aktarılarak iş ve işlemlerin hızlı, takip edilebilir ve sağlıklı bir 
şekilde raporlanabilir olmasının sağlanmalıdır.

    ‘’Yeni Nesil Belediyecilik’’ anlayışı çerçevesinde hizmetlerimizi; Ataşehir’de hiçbir yurttaşın dışlanmadığı, ortak 
akıl ve bilimsel ölçütlerin kullanıldığı demokratik, şeffaf, katılımcı, etik değerlere bağlı, çözüm odaklı ve güler 
yüzlü hizmet anlayışını geliştirerek sürdürmek.

   Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesinin her aşamasında ekip çalışması desteklenmeli, birimler arası eşgü-
dümün ve bilgi akışının sağlanarak, araç gereç ve personel yönünden zayıf olan hizmet birimleri desteklenmeli, 
verimli çalışmayı teşvik edici uygun ortam oluşturulmalıdır.Hizmet içi eğitime önem verilerek çalışanların verim-
liliği ve kalitesinin artırılması sağlanmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğün benimsen-
meli ve adaletli görüşün hakim kılınması ilkesi aynı kararlılıkla devam ettirilmeli.

   Emek dostu ve emekten yana olma tavrını sürdürmeli ve hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışı ile yürüt-
meye devam etmelidir.

   Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sosyal hizmetlerin artırılması çalışmaları genişletilerek sürdürülmelidir. 
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri ile yoksul birey ve toplum kesimlerine yönelik ekonomik des-
tek sürdürülmelidir. Yaşlılara, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 
  
  
  
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
  
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması 
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 
  
İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ataşehir/İSTANBUL - Mart 2022) 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 
  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
  
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 
  
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  
  
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim. (Ataşehir/İSTANBUL - Mart 2022) 
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