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Sunuş

T

arihi Yarımada’da “Gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakmak” vizyonuyla oluşturduğumuz 2006-2011 yılı stratejik planımızın 2009 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet
raporunu sizlere sunuyoruz.
2009 yılında, ilçe genelinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çöküntü bölgelerinde kent dokusunun iyileştirilmesi, sosyo-ekonomik
kalkınma ve gelişmeyi sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirdik.
Çalışmalarımızdaki ana eksen, 2004’te göreve geldiğimizde belirlediğimiz “İnsan ve Kent” odaklı stratejik planlamanın sürdürülmesi
olmuştur. Biz bunu terazinin iki kefesi olarak tanımlıyoruz. Ne sadece insan, ne sadece kent tek başına anlamlıdır. Kente anlam
katan insan; insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı kentin imkânlarıdır. Sadece kenti ele alıp, burada yaşayanların isteklerini göz
önüne almasaydık, şehrin bir ruhu olmayacaktı. Biz terazinin kefesini dengede tutmaya özen gösterdik. Kentimiz için yaptığımız her
hizmetin merkezine de insanı koyduk. Böylece insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir Fatih hedefine yaklaştık.
Yaptığımız çalışmalarda ilgili kesimlerin, görüş ve düşüncelerine
başvurduk. Açıklığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke edindik. Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaparken, katılımcı bir
yönetim anlayışını hayata geçirdik. Hizmeti vatandaşımıza en hızlı
ve kaliteli bir şekilde ulaştırdık.
Kurduğumuz çözüm masalarıyla bürokratik işlemleri azaltarak; vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya çalıştık.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da çok sayıda büyük
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projeyi hayata geçirdik ve Tarihi Yarımada Fatih’e sosyal, kültürel
ve ekonomik alanda dinamizm kazandırdık.
Yenileme projeleri ile Fatih’in sosyal çöküntü alanlarının yapısını
tümden değiştirecek, alanında ilk ve örnek projelere imza attık.
2004’ten beri yaptığımız vizyon projeleri ile gerek kamusal alanda
aldığımız ödüller ve gerekse özel sektörün yaptığı araştırma ve anketlerde ilk sıralarda yer alma başarısını göstererek, örnek belediye
olmanın haklı gururunu yaşadık. Son olarak, Şubat 2010’da açıklanan bağımsız bir araştırma kurumunun yaptığı ankette, Türkiye’nin
En Başarılı 10 İlçe Belediyesi arasında 6. sırada yer aldık. Bu son
anket, sonuçları itibariyle başarılarımızın tesadüfî olmadığının, çalışmalarımızın halkımız tarafından bilindiği ve beğenildiğinin açık
bir delili olmuştur.
Elbette Türkiye çapındaki bir ankette ilk sıralarda yer almamızın
bir nedeni de, Fatih’in Türkiye’nin vitrininde yer almasıdır. Bildiğiniz üzere, 2009’da, 29 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Eminönü’nün Fatih’e katılması ile belediyemizin yetki ve sorumluluk alanı
genişlemekle kalmamış; İstanbul’un tanıtımında ve 2010 Avrupa
Kültür Başkentliği sürecinde ilçemizin üstlendiği görev de misliyle
artmıştır.
Bu gerçekten hareketle, Fatih Belediyesi olarak, ülkemize gelen konuklarımızı aydınlık ve temiz bir yüzle karşılamak için, Eminönü
bölgesinde çevre düzenleme çalışmaları da 2009 faaliyetlerimizde
önemli bir yer işgal etmiştir.
**
Hazırladığımız 2009 Faaliyet Raporu, kurumumuzun çalışmaları hakkında bilgiler içermektedir. Bu rapor, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda
hazırlanmıştır. Rapor incelendiğinde planlanan faaliyetlerin çeşitliliği ve gerçekleşme oranlarıyla örnek çalışmalar içerdiği görülecektir.
2009 Yılı Faaliyet Raporu’nu meclisimizin onayına sunarken bizi
öneri, destek ve eleştirileriyle yönlendiren meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder; katkılarının devamını dilerim.
Mustafa Demir
Fatih Belediye Başkanı
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VİZYON
Medeniyetler kenti Tarihi Yarımada’yı turizm, ticaret ve kültür değerleriyle dünyaya tanıtarak, ilçemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda
bulunmak.

MİSYON
Medeniyetimizin turizm, ticaret ve kültür değerlerinin öne çıktığı
Tarihi Yarımada’da Tarihi bir kent olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle,
geçmişi koruma ve yenileme projeleriyle geleceğe aktarırken, evrensel
çeşitliliği de koruyarak insanımızın mutluluğunu artırmak.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Geçtiğimiz yıllarda kamu idaresinin çalışma esas ve usullerine dair
çok sayıda hukuksal düzenleme yapılmıştır. Bugünlerde belediyecilik açısından, nispeten daha az sayıda kanun, tüzük, yönetmelik değişiklikleri olmaktadır. Bu dönemde, bu hukuksal düzenlemelerin uygulama sonuçları elde
edilecek ve değerlendirilecektir. Dolayısıyla yetki, görev ve sorumluluklarımıza ilişkin önceki mevzuat düzenlemelerini tekrarlamakla yetineceğiz.
Büyükşehir İlçe Belediyeleri’nin görev ve sorumlulukları temel olarak
iki belediye kanunuyla düzenlenmiştir. Bu kanunlar; 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur. Büyükşehir sınırları
içinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetki alanındaki kimi öncelikler
5216 sayılı kanundaki düzenlemelere tabidir. Bu yasa, Büyükşehir sınırları içindeki Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe ve alt kademe belediyeleri arasında
görev ve sorumlulukların dağıtılmasını düzenlemektedir. Öte yandan
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belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen başka birçok kanun da
bulunmaktadır.
Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu
5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
görev ve sorumluluklarına ilişkin 7.maddesinde, büyükşehir belediyesinin
görev, yetki ve sorumlulukları (a-z) bentlerinde sayılmaktadır. Söz konusu
görevler bentler halinde sayıldıktan sonra ilgili maddenin ikinci fıkrasında;
“Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi
kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler”
denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki büyükşehir
belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde büyükşehir
ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları dahiline girmektedir. Bu görevler
esas ve öncelikli görevlerdir.
Kanunda belirtilen “İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri”:
a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler
ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
b) Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânı’na uygun olarak, katı atıkları
toplamak ve aktarma istasyonuna nakletmek,
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri,
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme
ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin
hizmetler yapmak,
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.,
hükümleri ile bu görevler sayılmıştır.
Bu şekilde Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra, bu dağıtımda yer alan ve
münhasıran Büyükşehir Belediyesi’ne görev olarak verilmemiş olan diğer
görevlerden, 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümlerden çıkarsama
yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin 14. maddesinde;
“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve
kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yap-
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tırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir ve gıda
bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki
alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir...” denmektedir.
Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu açısından baktığımızda özellikle büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyelerinin
görev ve sorumluluklarının karma bir yapı arz ettiği ve dolayısıyla her iki kanunda da yer alan görev ve sorumluluklarının var olduğu görülecektir.
Fatih Belediyesi’ne Eminönü Belediyesi’nin Katılımı İle İlgili Hizmetler;
22/03/2008 tarih ve 26824 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.
maddesinin 2. fıkrasına göre “İstanbul İlinde Eminönü İlçesi kaldırılmıştır. Eminönü Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Fatih
Belediyesi’ne katılmıştır” denmektedir.
Yine 5747 sayılı yasanın geçici 2. maddesinin 1. fıkrasındaki “Bu Kanunla mahalleye veya köye dönüşen veya il ya da ilçe belediyesine katılan
belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve bunların hak, yetki ve görevleri ilk
genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder” hükmü kapsamında, Eminönü Belediyesi 2009 yılı 29 Mart mahalli idareler seçimine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.
29 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Eminönü Belediyesi’nin tüzel
kişiliği sona ermiş olup Fatih Belediyesi’ne katılmıştır.
5747 sayılı yasanın resmi gazetede yayınlandığı 22.03.2008 tarihinden
mahalli idareler seçiminin yapıldığı 29 Mart 2009 tarihine kadar, paylaşım,
devir ve tasfiye işlemlerini yürütmek üzere valiliklerde vali yardımcısı başkanlığında paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu ile bu komisyonun çalışmalarını
esas teşkil etmek üzere ilçelerde alt birimler oluşturularak paylaşım, devir
ve tasfiye işlemleri tamamlanmıştır. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri
ile Eminönü Belediyesi’nin tüzel kişiliği sona ermiş ve mahalleleriyle birlikte
Fatih Belediyesi’ne katılmıştır.
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Fatih Belediyesi İle İlgili Öncelikli Diğer Yasal Düzenlemeler
Bilindiği üzere belediyelerin yetki ve sorumlulukları çok sayıda yasal
mevzuatla düzenlenmiştir. Bu mevzuatlara göre en öne çıkan görevimiz, tarihi
yarımada’nın bir parçası olarak kültür varlıklarına yönelik hukuksal düzenlemelerdir.
Söz konusu yasal düzenlemelerden öncelikle 21/07/1983 tarihli 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu belirtmek gerekmektedir. 2863 sayılı Kanun hükümleriyle kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına
yönelik yerel yönetimlerin Belediye Kanunuyla paralel koruma ve onarım
faaliyetlerinde bulunmasının yasal zemini, 14/07/2004 tarih ve 5226 sayılı
kanunla 2863 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve ilavelerle hazırlanmış ve
kamu, vakıf ve hatta özel taşınmazların onarımına belediye bütçesinden
ödenek ayırmaya yasal yetkiler sağlanmıştır. Salt yetki sağlanmamış, öte yandan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikle emlak vergilerinin tahakkuklarına % 10 pay konularak gelir
sağlanmıştır.
Diğer bir çarpıcı gelişme ise 16/06/2005 tarihli ve 5366 sayılı
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” ve 14/12/2005 tarih 26023 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” un uygulama yönetmeliğidir. Böylece yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş
kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca SİT alanı olarak tescil ve ilan
edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının; bölgenin gelişimine
uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret,
kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine
karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek
korunması ve yaşatılarak kullanılmasını sağlayıcı düzenlemeler yapılmıştır.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009
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1. Fiziksel Yapı

B

elediyemiz hizmetleri; 1 adet genel hizmet binası, 2 adet ek hizmet binası (Suser, Çukurbostan), 2 adet spor tesisi (Çukurbostan, Cundi), 3
adet sosyal tesis, 2 adet kültür merkezi, 1 adet aşevi ve evlendirme
dairesinde yürütülmektedir.
Tasarruf politikamız açısından, taşıt araçları ve iş makinelerinden
ekonomik ömrünü dolduranların satılmasına yönelik politikamız devam etmektedir.
Harcama finansmanının doğrudan belediye nakit kaynağı kullanılmadan, az sayıda belediye arsasının gelir getirici amaçlarla taşınmaz kıymetlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak değerlendirilmesine devam
edilmektedir.
Öte yandan, belediye kira gelirlerinin artırılması amacıyla güncellemeler yapılmıştır. 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında
da uygulanması belediye yönetiminin elini güçlendirici niteliktedir. Dolayısıyla
özellikle taşınmaz işgallerinde ecrimisil tahakkuku sağlanmaktadır.

2. Örgüt Yapısı
Son yıllarda kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Norm Kadro çalışmalarımızda ilk olarak,
22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde belediyemize 19 adet müdürlük unvanı uygun görülmüş ve bu unvanlar kullanılarak (Ekim 2006) Belediye Meclis kararı ile 17 adet idari birim oluşturulmuştur.
Ancak 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Belediyem-
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ize 26 adet müdürlük unvanı uygun görülmüş ve bu unvanlar kullanılarak
04.06.2007 tarih ve 2007/110 sayılı Belediye Meclis kararı ile 21 adet idari
birim oluşturulmuştur. 5747 sayılı yasa gereği Eminönü Belediyesi’nin Fatih
Belediyesine katılımı neticesinde yeni hizmet birimlerinin oluşturulmasına
ihtiyaç duyulmasından dolayı 09.12.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Meclis kararı
ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü oluşturulmuş olup idaremizin organizasyon
yapısına ait şema aşağıdaki şekildedir;
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3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İnsanlık tarihinde teknik ilerlemeler; ihtiyaçlar ve taleplerle birlikte
başlamış, bir teknik gelişme diğer bir
teknik gelişmenin anahtarı olmuştur.
Şüphesiz teknik ilerlemenin en önemli
malzemesi insan ve bilgi birikimidir.
Çağı yakalamak ve zamana önderlik
etmek ise eğitimli insanlar ile
mümkündür. Giderek artan bilgi
birikimine ulaşmanın günümüzdeki en
önemli araçlarından biri de bilgisayarlardır. Yeni bilgilerin üretilmesi
kadar, mevcut bilgilerin tasnifi, analizi,
geniş kitlelere ulaştırılması bilgisayarlarla son derece hızlı ve güvenilirdir.
Bilişim, bilginin işlenmesine ve
saklanmasına yönelik araçların ve yöntemlerin
geliştirilmesi
amacıyla
kavram, yöntem ve teknolojileri bir
araya getirmeyi amaçlayan akademik ve
mesleki bir alandır. Bilgisayar teknolojisi, bilginin saklanabilmesi, biriktirilebilmesi, değiştirilebilmesi, yeniden
ulaşılabilmesi ve iletilebilmesi için
uygun ortam ve araçlar sunmaktadır.
Belediyemiz bu bilinçle bilgiye,
teknolojiye ve bilişim faaliyetlerine özel
önem vermektedir. Teknolojiyi ve bilişimi yakından takip ederek, geliştirdiği
ve uyguladığı projelerle yerel yönetimler arasında öncü konumunu muhafaza
etmektedir.
Yerel yönetimlerin otomasyon projelerinde, temel yapı olarak vatandaş-belediye, kamu kurumları-belediye ve belediye-belediye personeli arasındaki ilişkiler gözetilmektedir.
“Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi
ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma
süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah
düzeyi yüksek bir ülke olmak”, belediye hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında, ekonomik ve ileriye yönelik bir biçimde karşılanabilmesi
önem taşımaktadır.
Ülkemizdeki tüm belediyelere model teşkil edecek e-devlet’in ebelediye ayağının oluşturulması amacıyla ürettiğimiz proje ve sistemlerimiz
sadece yönetim organlarımızda değil, ilgili kamu kurumları ile İBB, TKGM,
NVİ gibi diğer kurumlarla entegre bir biçimde çalışmaktadır.
Belediyemiz, ilçemizin coğrafik özelliklerini, üzerinde yaşayan varlıkların niteliklerini, üst-alt doku ve yapısını, akıllı haritalarını, sosyoekonomik durumlarını, belediye uygulamaları için gerekli olan sayısal ve sözel
bilgilerin ilişkilendirilmesi için kent bilgi sistemini kurmuştur. Sürekli güncellenen bu sistem ile yönetim, denetim ve yönlendirme mekanizmalarının etkin
biçimde işlemesi sağlanacak ve gelecekte meydana gelebilecek durumlara
karşı bu günden geleceği planlayarak tedbir alınması amacıyla bilgi toplama,

8

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyon elde edilecektir. ‘Güncellenmeyen Kent Bilgi Sistemleri Ölmeye Mahkumdur’ düşüncesiyle yapısal ve
verisel güncellemeler yapılmakta ve Kent Bilgi Sistemimiz sürekli geliştirilmektedir. Eminönü Belediyesi’nin belediyemize katılma çalışmaları
yürütülürken bir yandan da Kent Bilgi Sistemimizin yeni versiyonu yazılmış
olup; katılan mahalleleri de içine alacak daha kullanışlı ekranlarla sistemimiz
geliştirilmiştir.
Sistemimizin sorgulama ve analiz kapasitesi de arttırılmıştır. Bu
dönemde yaptığımız sorgu ekranı (FabGIS) ile belediyemiz birçok verisini aynı
ekranda daha geniş ve kullanışlı bir şekilde sorgulama imkanına kavuşmuştur.
Teknolojik konulardaki gayemiz; vatandaşlarımız daha talep etmeden
hizmetle ilgili her alanda öncü olmaktır.
Yerel yönetimlerin hizmet alanı belediye sınırlarını aştığından
evrensel hizmetin verilebilmesi amacıyla kurumumuz bünyesinde olduğu
kadar internet kullanıcıları için de oluşturduğumuz e-belediye uygulamaları
ihtiyaçlara ve vatandaşlarımızın taleplerine göre geliştirilmektedir. Web tabanlı otomasyon sistemimiz sayesinde istenilen tüm modüller internet üzerinden vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Vatandaşlarımız dilerlerse,
internet üzerinden belediyede verilen kararları görme, gerçekleştirilen işlemleri yapma, açılan ve tamamlanan tüm ihaleleri takip etme, Kent Bilgi Sistemi’nden kent rehberine, imar planına, Fatih haritasına ulaşma, borç
sorgulama ve hesap kartı izleme imkanına sahiptir. On-line tahsilat servisimizle vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini internet üzerinden yürütme
kolaylığı sağlanmıştır.
Yeni stratejik dönemimizde hedeflerimizden biri de e-belediyecilik
kapsamında mükelleflerin internet üzerinden borç sorgulaması ve
ödemelerini yapabildiği sistemi vatandaşa daha iyi tanıtarak, sistemin kullanılma oranını arttırmaktır.
Resmi web sitemiz günlük olarak güncellenmekte, en doğru bilgi,
duyuru ve haberlerin vatandaşa erişimi sağlanmaktadır. Bu dönemde web
sitemizde içerik olarak yenilenmenin yanı sıra yapısal yenilemeye de
gidilmektedir.
Ülkemizde e-imza’yı uygulayan ilk belediye olan belediyemiz, eimza’yı ihtiyaç olan diğer uygulamalara entegre etmektedir.
Fatih Belediyesi, bilişim alanında sadece ülkemizde değil, dünyada
da ilklere imza atmaktadır. Mobil İmza’yı dünyada ilk uygulayan belediye olan
Fatih Belediyesi, Mobil İmza uygulamalarını geliştirerek Bilgi Edinme, Teklif
Verme, Bina Beyanı, ÇTV Beyanı, İlan Reklam Beyanı, Evlilik Müracaatı, İmar
Durumu Sorgulaması ve İşyeri Ruhsat Müracaatı’na uygulamıştır.
Mobil Belediye uygulamamız da Türkiye’nin ilk mobil imza destekli
uygulamasıdır. Fatih Mobil Belediye, vatandaşların cep telefonlarından Fatih
İlçesi hakkında bilgi alabilecekleri enteraktif belediyecilik işlemlerini hızlıca
ve kolayca gerçekleştirebilecekleri bir uygulamadır.
Belediyemizde kurmuş olduğumuz otomasyon sistemi, kişiden ve mekândan bağımsız bir sistem çerçevesinde yürütülmektedir. Vatandaşın ihtiyacı
olan uygulamaların web üzerinden yayınlanabilmesi, MIS ve GIS’in bütünleşik
yapısı sayesinde, çoklu ve farklı nitelikteki veriler işlenerek bilgiye ulaşma
süreci hızlandırılmakta, böylelikle bütün iş ve işlemler otomasyon sistemi
üzerinden yapılmaktadır.
Eminönü Belediyesi’nin katılım çalışmaları esnasında Eminönü’nün
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MIS verileri sistemimize aktarılmış olup; güçlü web tabanımız ve sistemimiz
sayesinde bu geçiş rahat olmuştur. Eminönü GIS verileri grafik tabanlı olmadığından Kent Bilgi Sistemimize aktarma ile ilgili çalışmalarımız halen devam
etmektedir.
Mevcut otomasyon sistemimizin yazılım kodlarına sahip olması, yazılım ekibinin sistemleri yönetiyor ve geliştiriyor olması yeni projeler üretilmesini de sağlamaktadır. Fabgis, Yeni Kent Rehberi vb. uygulamalar
belediyemizin yazılım ekibi tarafından oluşturulmuştur.
Belediyemizin tüm e-mail trafiği kendi bünyesindeki e-mail sunucusu
(Exchange Server) ile yönetilmektedir. e-mail konusunda teknolojik kolaylıklar getiren bu sistem hakkında belediye personeline de gerekli eğitim verilmiş
ve teknik destek sağlanmıştır.
Microsoft Exchange teknolojisi ile birlikte gelen mobil iletişim imkânları belediyemiz bünyesine uyarlanmış, isteyen kullanıcılara bu teknolojiyi
destekleyen cep telefonlarından e-mail alma imkânı sunulmuştur.
Belediyemizde işlenilen tüm datalar da online yedeklenmektedir.
Mevcut iş akışının ve sistemin çalışırlılığının sürekliliği için tüm serverlar replike (yedekli) çalışmakta, mevcut datalar SAN sistemi ile korunmaktadır. Ayrıca tape backup ile de on-line uzun ömürlü yedekler alınmaktadır.
Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı merkezi sistem
ile yönetilen antivirus programları kullanılmakta ve bu programlar sürekli
güncel tutulmaktadır.
Mevcut network yapımız, güvenlik için gerekli yazılımsal ve donanımsal (güvenlik duvarı ve IPS ile) tedbirlerle korunmaktadır. İnternet ve mail
çıkışlarımız filter server ile, sistemimiz ise dış networkten gelebilecek
saldırılara karşı ileri düzeyde teknolojik alt yapı sayesinde korunmaktadır.
Eğitimin sürekliliğine önem veren kurumumuz, personelin bilgisayar
yazılım ve donanım eğitimlerini de devam ettirmektedir.
Ayrıca Belediyemiz tarafından İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa ve İstanbul (Çapa) Tıp Fakülteleri’nde ücretsiz kablosuz internet erişimi
hizmeti sağlanmaktadır.
Tarih Sesleniyor, Wi-Fi Şemsiyesi, Araç Takip Sistemi projelerimiz hayata geçirilmiş olup; sürekli geliştirilmektedir. Fatih’in 3 boyutlu ölçekli ve
ölçeksiz video çekimi yapılarak Kent Bilgi Sistemine entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.
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2008 yılında; bilişim alanında Türkiye’nin en önemli ödüllerinden
olan “e-TR Ödülleri”nde, e-Belediyecilik Özel Başarı Ödülü ve “e-Belediyecilik
Jüri Özel Ödülü” olmak üzere iki ayrı ödül kazanan kurumumuz, Yerel Yönetim
Projeleri Yarışması’nın “Yönetişim Bölümü e-belediyecilik” dalında da birincilik ödülüne layık görülmüştür. Fatih Belediyesi’nin bilişim alanında kazandığı
başarılar bilişim sektörünün ve diğer kurumların da ilgisini çekmekte; panel,
konferans ve sempozyumlarda Kent Bilgi Sistemi, e-belediye uygulamaları,
mobil imza uygulamaları tanıtılmaktadır.
4. İnsan Kaynakları
01.01.2009 tarihi itibarı ile kurumumuz bünyesinde 289 memur, 2
vekil memur, 42 sözleşmeli personel ve 201 işçi personel olmak üzere toplam
534 personel görev yapmakta iken 5747 sayılı yasa ile 30.03.2009 tarihi itibarı
ile Eminönü Belediyesi’nin Fatih Belediyesi’ne katılması neticesinde memur
sayısı 649, vekil memur sayısı 4, sözleşmeli personel sayısı 42 ve işçi sayısı
369 olup toplamda sayı 1064’a yükselmiştir.
31.12.2009 tarihi itibariyle 494 memur, 1 vekil memur, 51 sözleşmeli
personel ve 285 işçi personel olmak üzere toplamda 831 personel görev yapmaktadır.

Eminönü ve Fatih Belediyesi Birleşmesi
Personel Grafiği Dağılımı

01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında emekli, nakil, istifa gibi
nedenlerle toplam 246 adet personelimizin kurumumuzdan ayrılışları gerçekleştirilmiş olup 2 memur naklen ve 9 personel sözleşmeli olmak üzere toplam
11 personel göreve başlamıştır.
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Eminönü ve Fatih
Belediyesi
Birleşmesi Toplam
Personel Sayısı

Memur Personelin Tahsil Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans

8
53
225
75
179

Belediyemiz memur personelinin %47,2’si üniversite mezunu,
%41, 66’sı lise mezunu ve %11,29’u ilköğretim mezunudur.

12

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Memur Personelin Yaş Dağılımı
41-50 yaş
31-40 yaş
23-30 yaş
51-64 yaş

257
111
30
143

5. Sunulan Hizmetler
Tabi Afetlere Karşı Faaliyetler:
Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması
amacıyla bir afette yapılması gereken modern çalışmaları kapsaması sebebiyle; depreme karşı sivil savunma bilincinin güçlendirilmesi ve bu konuda
toplumsal duyarlılığın artmasına yarar sağlayacağı düşüncesiyle mahallelerde
halka açık deprem eğitimi verilmiştir. Belediye personeline deprem eğitimi
ve kurtarma çalışması eğitimi verilmiş olup okullarda temel afet bilinci ve
deprem eğitim seminer programları düzenlenmiştir.
Büyükşehir Belediyesince kentsel yapı stoğunun güvenilir ve sürdürülebilir kılınması amacıyla yapılan çalışmalarla bağlantılı olarak Fatih ilçesindeki tüm yapıların depreme dayanıklılığı ve fiziksel durumlarına ilişkin
yapılan çalışmalarda tamamlanacak rapordan sonra, gelecekte kentsel yapı
stoklarının dayanıklılığının sağlanması çalışmaları da başlatılacaktır. Diğer
yandan başlangıçtan beri sivil toplum örgütleriyle de bu alanda çalışma yürütülmektedir. Özellikle mahalle düzeyinde yapılan bu çalışmalar tarafımızdan desteklenmeye devam edecektir.
Eğitim Kurumları:
Okullarımız geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarımızın da en
önemli gündem maddelerinden biridir. Okullarımıza yönelik tiyatro salonu,
spor salonu, çok amaçlı salon, bahçe düzenlemesi, boya, bakım-onarım çalışmaları, malzeme ve teknik donanım düzenekleri alımı gibi fiziksel iyileştirmeler artarak devam etmiş, elektrik ve su tesisatlarının bakım ve
onarımı, boya, badana gibi eğitim şartlarının iyileştirilmesi çalışmaları
yapılmıştır. Bu konuda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliği ayrıntılı fikir
vermektedir. Okulları ziyaret ederek sorunları yerinde dinleyip, durum tespiti
yapılarak, çözümler gerçekleştirilmesi eğitim kurumlarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Akıllı Tahta kampanyamız ile ilk etapta 2. ve 3. sınıflar
akıllı tahta ile donatılmıştır. Önümüzdeki yıllarda bütün okullarımızın geri
kalan sınıfları akıllı tahta ile donatılacaktır.Bu kampanya öğrencilerimizin ders
performanslarında ciddi bir fark oluşturmuştur.
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İnsan Kaynakları:
Personelimizin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç
analizi yapılarak, çalışma, yetişme ve
gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar
sağlanması, kurs, panel, konferans ve
eğitim faaliyetleri ile gerekli mesleki ve
kişisel gelişim eğitimlerinin alınması sağlanmıştır.Eminönü Belediyesi personelinin
aramıza katılımıyla iki belediye personelinin kaynaşmasını ve motivasyonunu
sağlamak amacıyla tekne turu ve iftar programı gibi etkinlikler düzenlenmiştir.
Ayrıca Belediye Başkanı ve Başkan
Yardımcılarının da katılımıyla; karşılıklı bilgi
ve birikim paylaşımının sağlanması ve
yapılacak
faaliyetlerin
planlanması
amacıyla aylık periyodlarla koordinasyon
toplantıları düzenlenmiştir. Personelin
amirlerini ve amirlerin de personelini
değerlendirebileceği bir performans ölçme
sistemi oluşturulmuş olup maksimum
düzeyde kişisel ve kurumsal gelişim hedeflenmiştir.

Fatih’te ilköğretim okullarının
1. ve 2. sınıfları “Akıllı Tahta”
ile donatıldı.
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Kentleşme:
Tarihi Yarımada’yı oluşturan Fatih
İlçesi, üç tarafı denizle çevrili olmasına rağmen, gelişimini denize yakın kıyı alanlarında
değil, tam tersi merkezi alanlarda oluşturmuştur. Tarihi süreç olarak önceleri kıyı alanları gelişmiş ve bu bölgelerde yerleşim
alanları oluşmuştur. Bu gün itibarıyla bu alanlar tarihi ve kültürel yapıların yoğun olduğu alanlar haline dönüşmüştür. Bu alanlardaki yapıların fonksiyonlarını devam ettirememelerinden, mülkiyet olarak çok
parçalı ve hisseli olmalarından dolayı sahipsizlik, terk edilmişlik ve ilgisizlik nedeniyle yıpranmış, yıkılmış, harabe haline gelmiş, köhneleşmiş ve fiziki olarak
çöküntü alanları oluşturmuştur. Ayrıca Yedikule’den Ayvansaray’a kadar olan
Tarihi Kara Surları’nın iç tarafları da aynı şartlarda ve aynı durumlarla karşı
karşıyadır. Bu haliyle bu alanlardaki yapıların tamamına yakını deprem riski taşımakta, can ve mal güvenliğini olumsuz etkilemekte ve tehdit oluşturmaktadır.
Bu durum Tarihi Yarımada’yı oluşturan Fatih’te, kısacası İstanbul’un merkezi
yerinde varoşların olmasına, olumsuzlukların gelişmesine sebebiyet vermiştir.
Bu olumsuzluklara son vermek ve bu alanları kentle ve kentliyle buluşturmak, kaynaştırmak ve bütünleştirmek amacıyla, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun gereği Yenileme Alanları olarak belirlenmesine karar
verilmiştir. Yenileme Alanı olarak belirlenen bu alanlar, Fatih Belediye Meclisi,
Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bakanlar Kurulu Kararları ile karar altına alınıp
Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasını takiben Resmi Gazete’de yayınlanması ile
kesinleşerek yürürlüğe girer.
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Kentsel Yenileme:
Yenileme Alanı’ndan amaç, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan
edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun
olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler
alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve
yaşatılarak kullanılmasıdır.
Yenileme Alanları’nda, 5366 sayılı kanun ve yönetmeliği, 2863 sayılı
kanun ve yönetmeliği ilkeleri içeriğinde geliştirilerek oluşturulan projeler ve standartlar gereği uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalarda öncelikli hedef, tarihi ve kültürel yapılar ile birlikte bu yapıların dışındaki alanların da bu yapılarla
özdeşleşmiş ve bütünleşmiş bir şekilde projelendirilmesi, yapılması ve yaşatılmasıdır. Bir diğer amaç ise bütünleşik, halkın rahat ve ortak kullanımına sunulacak olan sosyal donatı ve rekreasyon alanları ile yeşil alanların, parkların ve
otopark alanlarının oluşturulmasıdır.
Projeler, bölge halkıyla, üniversiteler ile meslek odalarıyla ve ilgili
STK’lar ile istişare edilerek geliştirilmektedir. Bu aşamada bölge halkına yönelik
projeler de oluşmaktadır. Bölge halkının sosyal, kültürel, ekonomik ve iktisadi
gelişimine yönelik projeler geliştirilmekte ve uygulamaya konulmaktadır.
Ayrıca üç tarafı denizle çevrili Fatih halkının, kıyılarda bulunan hız yolları ve demir yolu nedeniyle denizle buluşması önlenmiştir. Bu projeler ile halkın
denize, kıyıda bulunan yeşil alanlara ve rekreasyon alanlarına ulaşımını sağlamak ve kolaylaştırmaktır da amaçlanmıştır. Dolayısıyla halk maksimum şekilde
denizden ve kıyı yeşil alanlarından istifade etmiş olacaktır.
Bu projeler Fatih’i, layık olmuş olduğu tarihi ve kültürel yerine oturtacak,
yarınlara taşıyacak, Fatih’in gelişimini, modernizmini ve çağdaşlaşmasını
sağlayacaktır. Fatih’i İstanbul’da özenilen, aranılan, yaşanılan ve yaşanılacak
olan bir kent merkezi haline gelmesini sağlayacaktır.

Emir Buhari Tekkesi

Tarihi Eserlerin Onarımı ve
İşlevlendirilmesi:
İstanbul Tarihi Yarımada’da, Fatih
Belediyesi sınırları içinde yer alan tarih, kültür
ve sanat eserlerinin, bulundukları çevre ile
beraber korunması, sağlıklı hale getirilmesi ve
yenilerek hayata kazandırılması için anıt eser
niteliğindeki
birçok
yapının
rölöve,
restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Anıtlar Kuruluna
sunulmuştur. Sinanpaşa Medresesi ve Ekmekçizade Medreselerine ait projeler hazırlanmaya başlamıştır.
Kayıp tarihi eserlerin ihya edilmesi
amacıyla; 21.05.2005 tastik tarihli 1/1000
ölçekli Tarihi Yarımada koruma amaçlı uygulama imar planlarında tespiti yapılarak hazırlanmış olan Emir Buhari Tekkesi Harem
Yapısının projeleri onaylatılmıştır. Tarsus
Mescidinin de ihya edilmesi için rölöve,
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Sultanahmet’te Ramazan Şenlikleri’ni
2 milyona yakın kişi ziyaret etti.

restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve Anıtlar Kurulu’na sunulmuştur.
Belediyemiz sınırları içinde kalan özel mülkiyetli sivil mimarlık örneği
yapıların yok olmalarının önlenmesi ve hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Denetim Şefliği tarafından
yapılan çalışmalarda statik açıdan sakıncalı durumda olduğu tespit edilen
metruk yapıların rölöve projelerinin hazırlanmasına devam edilmiştir. Bu
amaçla 2009 yılı içinde metruk yapılardan 6. ve 7. Etap sivil mimarlık örneği
yapılar tespit edilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır.
Aynı şekilde yapı denetim görevlilerince tespit edilmiş olan sivil mimarlık örneği yapıların rölöve projeleri ile birlikte restitüsyon, restorasyon
projeleri hazırlanmış ve onaylanmak üzere Anıtlar Kurulu’na sunulmuştur.
2009 yılı ve daha önceki yıllarda hazırlanan tüm han, hamam, sarnıç,
cami, medrese, tekke ve çeşme gibi eski eserlerin projelendirme ve Anıtlar
Kurulundan onaylatılma çalışmalarına devam edilmektedir.
Sosyal Yaşamın Canlılığı ve Halkın Birlikteliğinin Pekiştirilmesi:
Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kenti tanıtmak, sevdirmek; deniz
kültürünü yaygınlaştırmak ve sevdirmek, öğrencileri tarihi miras ve korunması
konusunda bilinçlendirmek, kentlilik ve aidiyetlik duygusunu geliştirmek amacıyla; alanında uzman kişiler tarafından verilen konferanslardan oluşan Fatih
Sohbetleri, Fatih’te yaşamış tarihimizin ve edebiyatımızın önemli isimlerini
anlatan seminerler, Deniz Kültürü Festivali, semt gezileri, kurumlar, mahalleler, okullar ve muhtarlıklar arasında spor turnuvaları, Balık Festivali, Bahara
Denizle Merhaba Etkinlikleri, Fetih Şöleni, Ramazan Ayı Etkinlikleri, Nasreddin
Hoca Anma Şenlikleri’yle ilgili karikatür sergisi, tiyatro topluluğumuz tarafından yapılan sokak gösterileri, Komşuluk Haftası etkinlikleri, Şairler Bulu-
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şuyor etkinliği, halk konserleri, Türk Sanat müziği konserleri, halka yönelik
yapılan Aile İçi İletişim Seminerleri, Sağlık Seminerleri, Depreme Hazırlık ve
Afet Bilinci Seminerleri, göz taramaları ve öğrencilere yapılan kulak burun
boğaz sağlık taramaları, çeşitli başlıklar altında Türkiye genelinde makale yarışmaları ve ilçemiz dâhilinde ilköğretim ve liselerin katılım sağladığı şiir, makale, hikaye, resim ve karikatür yarışmaları yapılmıştır.
Sosyal Belediyeciliğin Gereği Olarak:
Halka yönelik yapılan Aile İçi İletişim Seminerleri, Sağlık Seminerleri,
Depreme Hazırlık ve Afet Bilinci Seminerleri düzenlenmekte, ücretsiz göz,
kulak, burun boğaz sağlık taramaları, ücretsiz ambulans hizmeti, gıda ve
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerleri çalışanlarının kapılarına giderek
portör tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca sağlık ocakları yapılarak ilk elden
hizmet alınması sağlanmakta; sağlık bilincinin gelişimine katkıda bulunmaya
dönük materyaller hazırlanmaktadır. Ayrıca, Barınma, kömür, giyim, gıda, kira
yardımları ve aşevinden günlük 1500 aileye sıcak yemek yardımları yapılmaktadır. Meslek edindirme ve el sanatları kurslarında halkımıza meslek
kazandırılmaktadır. Bilgi evlerinde ise öğrencilerimize bir çok konuda eğitim
hizmeti verilmektedir.
Çevre ve Temizlik:
Son yıllarda gittikçe artan çevre sorunları ortaya çıkmakta, atıkların
toplanmasının yanısıra gürültüye ve kirliliğe yol açan çok farklı kirlilik unsurları oluşmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi ile doğru orantılı
olarak maliyet faktörü de artış göstermektedir. Atıkların toplanmasına ayrılan
bütçenin azaltılması amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına ivme
kazandırılmıştır.
Bu kapsamda; atık ve geri dönüşüm bilinç düzeyini yükseltmek üzere
Fatih ilçesindeki tüm okullara eğitim verilerek, geri dönüşümün önemi anlatılmış ve farkındalığın yükseltilmesi amaçlanmıştır. İlçemiz genelindeki
ilköğretim okulları ve çevre gönüllüleri ile işbirliği yapılarak çevre yürüyüşü,
geziler ve konferanslar düzenlenmiştir. Tıbbi atıkların toplanması, atık
akümülatör, atık lastik, atık pil, elektronik atık ve tehlikeli atıklar ve ambalaj
atıklarının toplanması faaliyetlerinin yürütülmesi için çeşitli noktalara atık
konteynerleri, atık pil kutuları ve geri dönüşüm poşetleri gibi atık toplama
metaryalleri dağıtılmıştır.Gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan bilgilendirme
çalışmalarıyla atıkların usulüne uygun şekilde toplanması ve geri dönüşüme
katılması amaçlanmıştır.
Çevre Haftası kutlamaları, anonslu bilgilendirme çalışmaları ve
muhtarlarla temizlik günleri toplantıları düzenlenmiştir.
Katılımcı Yönetim:
Kurumumuzun sunmuş olduğu sosyal hizmetlerin çeşit ve kalitesinin
artırılması amacıyla kamu, sivil toplum ve gönüllü katılımcılar desteğinde
sokak eksenli çalışmaların yapılması ve Toplumsal Bütünleşme Projesi kapsamında kurulan 11 adet komisyon ile işbirliği çalışmalarına ihtiyaca göre eksiksiz destek sağlanmıştır.
Mali Yönetim:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince faali-
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yetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını sağlamak ve gelir gider denkliğini sağlayarak yeni gelir
kaynakları oluşturmak temel mali felsefemiz olmuştur. Bu kapsamda gelirlerin
arttırılmasına yönelik; vatandaşa vergi ödeme zamanları ve şekilleri ile ilgili
olarak broşür, afiş, pankart hazırlanmış ve işyerleri ruhsat denetimleri yapılmıştır.
Turizm:
İstanbul’un en köklü yerleşim merkezlerinden biri olan Fatih İlçesi,
büyük bir tarihi ve kültürel mirasın ev sahipliğini yapmaktadır. Farklı mezheplerin ve medeniyetlerin dünyada benzeri olmayan ibadethanelerini, saraylarını, zindanlarını, mektep, külliye ve eşsiz deniz ve kara surlarını sınırları
içinde barındıran Fatih İlçesi, tüm dünya insanlarının ulaşmak ve görmek için
harekete geçebilecekleri güzelliğe ve öneme sahiptir. Bu merkezlerin ve gün
yüzüne çıkarılmayan metruk yapıların da yenileme çalışmalarıyla turizme
kazandırılması devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası alanda açılan turizm fuarlarında stand açılması,
tanıtım CD’leri hazırlanması, çeşitli dillerde ilçemizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve turizm haftası etkinliklerinin düzenlenmesi ile yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasına
yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca; tarihi ve turistik değerlerimizin korunması ve tanıtımı amacı ile geziler yapılmış ve seminerler
düzenlenmiştir.
Teknoloji:
Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkeleri
yeni ekonomik süper güçler haline getirmektedir. Bilişimin
gücünün farkına varan tüm gelişmiş ve geri kalan ülkeler,
teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile
planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi
toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne
çıkarmaktadırlar. Çünkü ülkelerin zenginlikleri para ile ya da
doğal kaynaklarının zenginliği ile değil bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir.
‘Bilen daha iyi yönetir’ düşüncesiyle ilçemiz ile ilgili
her türlü bilgiye daha kolay ulaşmak ve hizmetlerimizde kullanmak üzere belediyemiz Kent Bilgi Sistemi’ni kurmuş; sistemin geliştirilmesi, sürekli yaşayan bir sistem haline
getirilmesi için yapısal ve verisel güncellemelere önem verilmiştir.
Belediyemiz bünyesinde olduğu kadar internet kullanıcıları için oluşturduğumuz e-Belediye uygulamaları da
ihtiyaca ve vatandaş taleplerine göre geliştirilmektedir.
e-belediyecilik uygulamaları ile 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmet hedefimize ulaşılmıştır. Web
sitemiz günlük olarak güncellenerek en doğru bilgi, duyuru ve
haberlerin vatandaşa erişimi sağlanmaktadır.
Belediyemiz ülkemizde elektronik imza ve mobil imza
kullanan ilk belediye olmuş; dünyada da mobil imzada birinci,
e-imza hizmetinde ikinci belediye olma onuruna erişmiştir.
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Fatih, Mobil Belediye ile Türkiye’nin ilk
mobil imza destekli mobil belediye uygulamasını
da gerçekleştirmiştir.
Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi’nden oluşan Bilgi İşlem Otomasyonumuz da
e-İmza ve Mobil İmza ile entegre olmuş durumdadır. Tüm bu uygulamalar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaşmış ve belediyemiz de zamandan,
emekten ve maliyetten tasarruf etmiştir.
Türkiye’de ve dünyada bilişim konusunda
öncü rol üstlenen kurumumuz, vatandaş henüz
ihtiyaç duymadan çağın ötesinde hizmet sunmayı
amaçlamaktadır. Teknolojinin takipçisi olan
belediyemiz yeni teknolojik gelişmeleri sistemine
entegre etmede sınır tanımamaktadır. Bu
dönemde Microsoft’un yeni geliştirdiği silverlight
teknolojisi kullanılarak, Coğrafi Bilgi Sistemimizin
3.versiyonu kendi yazılımcılarımız tarafından
yazılmaya başlanmıştır. Bu proje önümüzdeki
dönemde prestij projemiz olarak hayata geçirilecektir.
Belediyemiz; vatandaşlara verilecek her
türlü hizmetin kalite ve hızının, teknoloji ile doğru
orantılı olduğunun bilincindedir. Bu amaçla,
dünyadaki tüm teknolojik gelişmeler Fatih
Belediyesince yakından takip edilmektedir.
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye
Başkanı’nın görev ve yetkilerine ilişkin 38. maddesinin (a) bendi uyarınca, “Belediye teşkilâtının en
üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare
etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak” belediye başkanının görev ve yetkisindedir.
Belediye Başkanı en üst amir olarak idareyi sevk
ve idare ederken gerektiğinde bazı yetkilerini yardımcılarına devredebilir. Başkan yardımcıları bağlı müdürlüklerle görevlerini
ifa ederken Belediye Başkan’ına karşı sorumludurlar.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama yetkileri birim müdürlerine verilmiştir. Destek hizmetleri birimlerine ortak alımları gerçekleştirme imkânı sağlanmış olup ihale sürecinin etkin ve verimli
yürütülmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri
Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerin, yapım işi yürüten hizmet birimlerinde (Fen İşleri Müd. gibi) gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemler ise Belediye Encümeni kararıyla sonuçlanmaktadır.
Harcama öncesi kontrol ve muhasebe işlemleri hâlihazırda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Birimlerin harcamaya ilişkin işlemleri ayrıca süreç içindeki personel ve yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Disiplin
konusu işlemler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce inceleme yapılmaktadır.
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“Tarih Sesleniyor” projesi ile
Tarihi eserlerle ilgili bilgiler
cebinize geliyor.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Fatih Belediyesi’nin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri ile GZFT (GüçlüZayıf-Fırsat-Tehdit) analizi doğrultusunda belirlediği ve öngördüğü süre içinde
varılmasını planladığı hedefleri 14 stratejik amaç başlığı altında toplanmıştır.
Hedeflerin olabildiğince somut olmasına çalışılmış ve faaliyet bazında uygulamaya dönük tablolara yer verilmiştir.
1. AFET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ–1: Afetlere karşı önlemler alınarak, binaların, yaşam alanlarının ve dolayısıyla ilçe halkının depreme karşı güvenliğini sağlamak.
Hedefler:
1.1. Depreme Karşı Sivil Savunma Bilincinin Güçlendirilmesini Sağlamak,
1.2. Kentsel Yapı Stokunu Güvenilir Ve Sürdürülebilir Kılmak İçin Fizibilite
Raporları Hazırlamak,
1.3. Adres Bilgi Sistemini Kurmak (Büyükşehir Belediyesi ile İşbirliği),
2. EĞİTİM KURUMLARI
STRATEJİK AMAÇ–2: Eğitim kurumlarına sosyal ve kurumsal nitelikteki çalışmalarla destek sağlanarak eğitimde başarı oranını artırmak.
Hedefler:
2.1. Okullarımıza Yönelik Kurumsal Destek Çalışmalarını Artırmak,
2.2. Okullarımıza Yönelik Sosyal Bilinç Düzeyi Geliştirme Çalışması Yapmak,
2.3. Okullarımıza Yönelik Yarışma Etkinlikleri Düzenlemek,
3. İNSAN KAYNAKLARI
STRATEJİK AMAÇ-3: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarının yükseltilmesi.
Hedefler:
3.1. Hizmet İçi Eğitim Verilmesi İhtiyacını Karşılamak ve Motivasyonu Arttırmaya Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak,
3.2. İstihdam Edilen Memur Sayısının 280’e, Kadrolu İşçi Sayısının 181‘e
Düşürülmesine Yönelik Çalışma Yapmak,
3.3. Personel Hizmetlerini Elektronik Ortam Üzerinden Yürütmek,
3.4. Personelin, Belediyenin Her Alanında Çalışmalarına İlişkin Öneriler Sunmasını ve Yönetime Katılımlarını Sağlayıcı Modeller Geliştirmek,
4. KENTLEŞME
STRATEJİK AMAÇ-4: Tarihi kimliğe ve dokuya sahip ilçemizde bu kimlik ve
dokuyla uyumlu, Kentsel tasarım rehberleri doğrultusunda tarihi yarımadaya
yakışacak nitelikte binaların yapılmasını ve çarpık yapılaşmanın önlenmesini
sağlamak.
Hedefler:
4.1. Belediye Kültür Merkezini Yapmak (Büyükşehir Belediyesi İşbirliği),
4.2. 160 Adet Tehlike Arz Eden Tescilli Metruk Binanın Onarımlarının Sağlanması Ve Diğer Tescilsiz Metruk Binaların Tahliye Ve Yıkımını Yapmak,
4.3. Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmaları Önlemek,
4.4. Parklar ve Çocuk Oyun Grupları Yapmak ve Yıllık Onarımlarını Gerçek-
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leştirmek,
4.5. Tüm Meydan, Park, Sokak ve Ana Arterlerin Aydınlatılması Sağlayıcı
Uygulama Projelerini Yapmak ve Uygulamak,
4.6. Cadde, Sokak, Meydan Yayalaştırma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları
Yapmak,
4.7. Bütün Havai Hatları Etaplar Halinde Yeraltına Almak,
4.8. Fatih İlçesinde Yeni Altyapı Yatırımlarını Gerçekleştirmek ve Mevcutların Onarılmasını Sağlamak (Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile),
4.9. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını 2.3 m²’den 2.5 m²’’ye Çıkarmak,
5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME
STRATEJİK AMAÇ–5: Yıpranan tarihi kent dokusunun yenilenerek korunması
ve yaşatılmasını sağlamak ve göç olgusundan etkilenmiş bölgelerde mevcut
yaşam koşullarını iyileştirmek.
Hedefler:
5.1. Hatice Sultan ve Neslişah Mahallelerinin (Sulukule) 5366 Sayılı Kanuna
Göre Yenileme Alanı İlan Edilerek TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi İşbirliğiyle
Kentsel Dönüşümünü Sağlamak,
5.2. Fener-Balat Semtleri Sahil Kesimi Kentsel Yenileme Projesini Gerçekleştirmek,
5.3. Ayvansaray Türk Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi 64 Parselden
Oluşan 1,5 Hektar Büyüklüğünde Olan, Kara Surları İle Haliç Kıyı Şeridi
Arasında ve Anemas Zindanlarının Yanında Bulunan Ayvansaray Türk Mahallesi’ndeki Yok Olmaya Yüz Tutmuş Tescilli Ahşap Binaları Onarmak,
5.4. Bölgenin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasının Gerçekleştirilmesi İle Çöküntü
Bölgesi Olmaktan Kurtarmak,
5.5. Zeyrek Bölgesindeki 180 Adet Eski Eser Tescilli Binanın Ayakta Duran 150
Adedinin Projelerini Yaparak Restorasyonunu Gerçekleştirmek,
5.6. İstanbul Karasurları – Sur Boyu Yenileme Alanı Projesi’ni Gerçekleştirmek,
5.7. Ereğli Mahallesi Kentsel Yenileme Projesini Gerçekleştirmek,
5.8. Marmara Sahil Şeridi Yenileme Alanını Projesini Gerçekleştirmek,
5.9. Hüsambey, Kırmasti, Kırkçeşme Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesini
Gerçekleştirmek,
5.10. Davutpaşa Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa ve Davutpaşa Camileri Kentsel
Yenileme Projesini Gerçekleştirmek,
5.11. Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Yenileme Projesini Gerçekleştirmek,
5.12. Darüşşaffaka Lisesi ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesini
Gerçeleştirmek,
5.13. Molla Aşkı Mahallesi Haliç Sahili Kentsel Yenileme Projesini Gerçekleştirmek,
6. TARİHİ ESERLERİN ONARIMI VE İŞLEVLENDİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ–6: Yerel sakinlerin katılımını ve sahiplenmesini teşvik ederek onarılmış ve korunmuş tarihi eser sayısını artırmak.
HEDEFLER:
6.1. İlçe Sınırları İçindeki Çeşmelerin Onarımını Sağlamak (İSKİ İle İşbirliği),
6.2. Kayıp Tarihi Eserlerin İhya Edilmesini Gerçekleştirmek,
6.3. Tescilli Sivil Mimari Eserlerinin Hak Sahiplerinin Kültür Bakanlığından
Yardım Alarak Mülklerinin Korunmasının Sağlamasına Destek Vermek
(Gönüllü Kuruluşlar-Kültür Bakanlığı İşbirliği),
6.4. Projelerin Uygulanmasında, Sürdürülebilir Katılımcılıkla Toplumsal
Destek ve Bilinçlendirme Sağlamak,
6.5. Fatihte Yaşamış Önemli Şahsiyetleri Genç Nesillere Tanıtmak,
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6.6. Fatihte Yaşayanların Kentlilik Bilincini Geliştirmek, Kenti Tanıtmak ve
Sevdirmek,
6.7. Deniz Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Sevdirmek,
6.8. Öğrencileri Tarihi Miras ve Korunması Konusunda Bilinçlendirmek (Milli
Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak),
7. SOSYAL BELEDİYECİLİK PROGRAMI
STRATEJİK AMAÇ–7: Fatih’te toplumsal dönüşümle toplumsal bütünleşmeyi
gerçekleştirmek.
HEDEFLER:
7.1. Toplumsal Bütünleşme Projesinin Hayata Geçirilmesini Sağlamak,
7.2. Fatih’te En Az Altı Alanda İşlevsel Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Bulunmak Sanat Etkinlikler Düzenlemek,
7.3. Kadın Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar Yapmak,
7.4. Halkla İlişkileri Güçlendirici Sistemli Çalışmalar Yapmak,
7.5. Halka Yönelik Sağlıkla İlgili Destek Hizmetlerini Artırmak (Sağlık Müdürlüğü ve TBP Komisyonu ile işbirliği),
7.6. Sağlık Bilincinin Gelişimine Katkıda Bulunmak,
8. ÇEVRE VE TEMİZLİK
STRATEJİK AMAÇ–8: Çevre ve görüntü kirliliğini önleyerek sağlıklı ve
kaliteli bir kent yaşamı oluşturmak.
HEDEFLER:
8.1. İlçede Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Olarak Temizlik Faaliyetleri
Hakkında Bilgilendirici,
8.2. Çalışmalar Düzenlenmesini Sağlamak,
8.3. Çöp Toplamada Standardın Arttırılması ve Atık Ev Eşyalarını Öğüten
Makine Teminini Gerçekleştirmek,
8.4. Görüntü Kirliliğini Önlemek,
8.5. Evsel Katı Atıkları Kaynağında Ayrıştırmak ve Organik Maddeler İle Geri
Kazanımlı Maddeleri Ayrı Toplamak,
8.6. Tehlikeli Atıkları Kaynağında Ayrı Toplamak ve Bertaraf Etmek,
9. GÜVENLİK
STRATEJİK AMAÇ–9: Caydırıcılık niteliğini gözeterek insan ve mal güvenliğini
artırıcı önlemler almak.
HEDEFLER:
9.1. Güvenlik Tedbirleri Geliştirme Amacıyla Diğer Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak,
10. KATILIMCI YÖNETİM
STRATEJİK AMAÇ–10: Hizmet yönetimi anlayışını yerleştirmek ve kararlılıkla
uygulamak.
HEDEFLER:
10.1. Hizmet Üretimi, Yönetimi ve Etkinliği İle Pazarlamasında Vatandaş
Odaklı Davranmak,
10.2. Ticaret Erbabının Belediyedeki İşlemlerinin Sürecine Ve Mesleki Bilgilerinin Güncellenmesine Dair Toplantılar Düzenlenmek,
10.3. Gönüllü Katılım Grupları Oluşturmak ve Sosyal İçerikli Projeleri
Desteklemek,
11. MALİ YÖNETİM
STRATEJİK AMAÇ–11: Gelirlerin artırılması ve giderlerin azaltılmasına yönelik
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çalışmalar yaparak etkin bir mali yönetim sistemi kurmak.
HEDEFLER:
11.1. Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak,
11.2. Giderlerin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak,
11.3. Yeni Yatırımlar Yaparak Gelir Kaynakları Elde Etmek,
12. YENİDEN YAPILANMA
STRATEJİK AMAÇ–12: İdari yapıyı esnek ve yalınlık temelinde yeniden yapılandırmak ve buna uygun yeni bir çalışma mekanı oluşturmak.
HEDEFLER:
12.1. Araç, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinin Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilebilmesi Amacıyla Özelleştirilmek,
13. TURİZM
STRATEJİK AMAÇ–13: Fatihteki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, ilçenin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının
yapılmasını ve sürdürülebilir kullanımla yılın her
mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlamak
HEDEFLER:
13.1. Yerli ve Yabancı Turist Sayısının 2004 Yılı
Rakamlarına Göre 2010 Yılına Kadar %50 Oranında
Artırılmasını Sağlamak,
14. TEKNOLOJİK GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇ–14: Fatih Belediyesi’nin kurum içi
ve kurum dışı faaliyetlerinde teknoloji kullanım
oranını
artırmak
ve
Fatihlilerle
iletişimi
güçlendirmek.
HEDEFLER:
14.1. Bilgi İşlem Teknolojileri Üzerinden Kurum İçi
ve Kurum Dışı Faaliyetlerde Teknolojinin Payını Arttırmak.
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Belediyenin temel politikalarının ve önceliklerinin başında kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, işlevlendirilmesi ve cazibe merkezi haline
getirilmesi yer almaktadır. Klasik belediye hizmetlerinden başka daha uzun soluklu bir strateji ve politika
çizgisinde fiziksel dönüşümün de sağlanması gerekmektedir. Özellikle yenileme projeleriyle dönüşüm
sağlanacaktır. Nitekim stratejik planda da bu politikaya hizmet edecek önemli projeler geliştirilmiştir.
Stratejik plandaki temel amaçların elde edilmesi ekonomik açıdan kentin cazibe merkezi haline
gelmesine, ticaret ve turizmin temel ekonomik faaliyet alanı olarak belirmesine yol açacaktır.
Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal problemlerin giderilmesi ve toplumsal kaynaşmanın güçlendirilmesi amacıyla da yeşil
alanların arttırılmasından sanat etkinliklerine kadar
birçok boyutta çalışmalar yürütülecektir.
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Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Mali Bilgiler

1.Bütçe Uygulama Sonuçları

S

tratejik planın 2009 yılına yansımasının gereği olarak 2009
yılında bütçede kaynakların tahsisi yapılmıştır. Öte yandan yıl içinde
stratejik amaçların yazılması sonrasında gelişmelere göre yapılması
gerekli bazı faaliyet-projeler için
gerekli kaynaklar bütçenin ilgili tertiplerinden aktarma yapılması sağlanmıştır.
Geçmiş yıllar bütçe tertiplerinde
bütçe
sınıflandırması
ekonomik kodların birinci düzeyinde,
2009 yılı için 115.000.000 TL olarak
hazırlanan 2009 yılı bütçemiz gelirde
104.316.660,89 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %
90,71; gider de ise 112.873.139,65 TL
olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme
oranı % 98,15’dir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin
Açıklamalar
Bilânço
Bilânço, genel yönetimin ve
kapsama dâhil her bir kamu idaresinin
belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren
tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilânçonun aktif
hesaplarını ve alacak kalanları da bilânçonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif
ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir.
Cari Oran
Cari oran, firmanın kısa sürede borç ödeme gücü hakkında bilgi vermektedir. Genel olarak, oranın yıllar içinde büyümesi, firmanın cari borç
ödeme gücünün yükseldiği anlamına gelir.
Cari Oran=Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar 122.162.965,55 /
145.694.671,32 = 0,84
Belediyemizin kısa süreli borçlarını ödeyebilme gücünü ve sermayesinin yeterli olup olmadığını gösterir. Oranın yüksek olması belediyenin
likidite durumunun kuvvetli olduğunu, bununla birlikte oranın aşırı yüksek olması belediyenin sahip olduğu fonları yeterli verimlilikte kullanamadığına
işaret eder. Kamu kurumları için kabul edilen oran 0,50 olup, belediyemiz
açısından 2009 yılı için sağlanan değer 0.84 olmuştur. 2006 yılı için 0,8 olan
bu oranın 2007 yılında 1,22’e yükseldiği, 2008 yılında 1,01’e düştüğü, 2009
yılında da 0,84’e düşse de standart oran olan 0.50’nin üzerinde olduğundan
kurumumuzun borç ödeme gücünün yeterli seviyede olduğu görülmektedir.
2006 yılında bu oranın ileriki yıllarda kısa vadeli borçlarda sağlanacak
düşüşlerle 1’e düşürülmesi amaçlanmaktadır denmişken, 2007 yılında oran
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1,22 iken 2008 yılında bu oranın 1,01 düşürülmesi, 2009 yılında da 0,84’e
düşürülmesi kısa vadeli borçların son olarak 0,84 katı dönen varlığı olduğunu
gösteren sonuçlara ulaşılması önemli bir başarı göstergesidir.
Borçlanma Oranı
Belediyenin aktif yatırımlarının finansmanında kullandığı borcun, öz
varlığa göre ne durumda olduğunu gösteren bu oranın büyük olması, ortaklığın
öz varlıktan çok borçla çalıştığı anlamına gelir. Yüksek borçluluk, firmanın
borç ödeme gücünü olumsuz etkileyerek finansal riskini arttırabilir. Toplam
Borçlar/Öz Sermaye = 37.528.750,36 / 83.904.955,82=0,45
2006 yılında 0,19 olan oranımız 2007 yılında 0,26; 2008 yılında da
0,34 ; 2009 yılında da 0,45 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum geçmişten gelen
borçlanmaların yapılandırma çerçevesinde toplam belediye borçları içinde
tespit edilmesinden ve 5747 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Eminönü Belediye Başkanlığından devir alınan borçlardan kaynaklanmaktadır.
Belediyenin toplam borcunun öz varlığına oranı, işletme sermayesi
ve yatırım finansmanının ne ölçüde dış kaynaklardan ne ölçüde iç kaynaklardan karşılandığını gösterir. Borçlanma oranının yüksek veya düşük olmasının
olumlu veya olumsuz olarak nitelendirilmesi, belediyenin olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu (bir anlamda kar marjı) ile borçlanma maliyetinin seviyesine göre değişiklik gösterir.
Özkaynak Oranı
Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren
öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 83,904.955,82 /
261.173.476,20=0,32 olarak gerçekleşmiştir. Kamu mali analizi için ölçüt
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kabul edilen oranın en az 0,10 olması koşuldur. 2006 yılında 0,59 olan oran,
2007 yılında 0,61; 2008 yılında ise 0,46; 2009 yılında ise 0,32 olarak gerçekleşmiştir.
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kapsama dahil her bir kamu
idaresinin bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde
ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında
detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.
Bütçe uygulama sonuçları tablosu, bütçe gelir ve gider hesapları,
hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubundaki
hesaplardan üretilir. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen tabloya
mahsup dönemi işlemleri de dâhil edilir. Tablo, dönemler arası karşılaştırma
yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak
şekilde hazırlanır.
Giderlerin toplam bütçenin % 98’i kadar gerçekleştiği, buna karşın
gelirlerin ise % 91 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bütçe gerçekleşme
oranlarındaki farkın yani gidere ilişkin kısmının bilançoda görüleceği üzere
gider olarak tahakkuk eden ancak çeşitli nedenlerle ödenmeyen veya vadesi
gelmediğinden ödenmeyen tutarlar olup ertesi yılda özellikle bütçe emanetleri hesabına devrettiği 2009 bilançosundan görülmektedir.
5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca hesaplanan “Belediyenin
yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213
sayılı “Vergi Usul Kanunu”na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.” hükmü
uyarınca yapılan çalışmalar neticesinde 2008 yılı sonu itibariyle bu oranın altında olduğu aşağıdaki verilerden de anlaşılmaktadır. Ancak 5747 sayılı yasa
ile tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize katılan Eminönü Belediyesi’nin devrinden sonra 2009 yılında bu oran % 27,20 ye yükselmiştir.
Yıllara göre personel giderlerinin gerçekleşen bütçeye oranı

Faaliyet Sonuçları Tablosu:
Faaliyet sonuçları tablosu, belediyenin bir faaliyet döneminde elde
ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi
ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri
gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.
Bütün gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri dönemin faaliyet sonuçları
tablosunda gösterilir. Dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak
üzere; son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanan
faaliyet sonuçları tabloları raporun sonunda tanımlanmıştır.
Tabloya bakıldığında analitik bütçenin ekonomik sınıflandırmasında
gider türlerinde kullanılan ödenekler ve elde edilen gelirlerin ayrıntılı harcama kalemleri görülmektedir.
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HALKTAŞ A.Ş. Mali Tabloları Analizi
Brüt satış gelirleri 2006 yılında 6.519.455,36 YTL, 2007 yılında
9.195.157,62.-YTL, 2008 yılında 5.876.509,00 YTL 2009 yılı 7.932.612,15 TL
olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründe yaşanan daralma Halktaş’ı da etkilemiştir olmasın rağmen 2009 yılında yükselme eğilimi yakalamıştır.
2005 yılında Cari oranı (dönen varlıklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar) incelendiğinde 1.486.027,00 / 2.140.783,00=0,694 değerindeyken
2007 yılında bu oran 2.541.864.43,43 / 2.749.480,68=0,92 oranına, 2008
yılında da 1.533.624/2.281.036=0,67 oranına düşmüş bu oran 2009 yılında
1.297.528/1.645.205,83 =0,79 oranına tekrar çıkmış ve kabul gören sınırlar
içinde olduğu görülmektedir.
Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren
öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0,10 olması gerekirken
878.248,88/2.559.064,38=0.34 olarak gerçekleşmiştir.
Bu oranın 2008 yılında 0,15 olması ve 2009 yılında 0,34 e çıkmış olması ile şirketin sermayesinin güçlendiği izlenmiştir.
HALKTAŞ’a ait mali tablolar raporun sonunda bulunabilir.
3- Mali Denetim Sonuçları
2009 mali yılında; Sayıştay’ca 2008 yılı hesaplarımızın mali denetimi yapılmıştır.

28

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri

Özel Kalem Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu,
Fatih Belediyesi’nin “Akıllı Tahta”
projesinin açılış programına katıldı.

Ö

zel Kalem Müdürlüğü; Başkanlık Makamının sekretarya hizmetleri (telefon, mail, faks, tüm randevu ve görüşmeleri, yurtiçi ve yurtdışı gezi
programları, protokol hizmetleri (çiçek, kurabiye, yemek verilmesi
vb.), sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve kardeş belediyelerle ilişkilerin sürdürülmesi, Belediye Başkanına gönderilen e-maillerin yanıtlanması
ve belediyeye e-mail ile yapılan başvuru, dilek, talep v.b. işlemlerin takibini
yapmaktadır.
Randevulu görüşmeler
1092 adet randevulu görüşme yapılmıştır.

.

Randevusuz görüşmeler

. 820 randevusuz görüşme gerçekleştirilmiştir.
İmzaya sunulan dosyalar

.Diğer müdürlüklerden Başkanlık Makamına imzalanmak üzere gönderilen
8400 adet dosya incelenerek imzaya sunulmuştur.
. 2009 yılında Özel Kalem Müdürlüğü’ne gelen 260 adet evrak incelenerek
neticelendirilmiştir.
Telgraf, SMS, Çiçek ve Çelenk Gönderimleri
2009 yılı içerisinde bilgilendirme, taziye ve kutlama amaçlı 62.262 kısa
mesaj, 1040 adet telgraf, toplantı, düğün, açılışlara da yaklaşık 1000 adet
çiçek ve çelenk gönderilmiştir.

.
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Başkanlık Koordinasyon Toplantısı
Her hafta Belediye Başkanı, Başkan
Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve
Danışmanların katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlenmektedir.

.

Meclis Üyeleri ile toplantı
Her ayın ilk haftası Meclis
Üyeleriyle yemekli bilgilendirme
toplantıları düzenlenmektedir.

.

Sergi ve işyeri açılışları

. 2009 yılında 53 işyeri ve sergi açılışı
gerçekleştirilmiştir.
Düğün ve Nikah Törenleri
Çeşitli tarihlerde Fatih Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR tarafından 30
çiftin nikahı kıyılmıştır.

.

Protokol Törenleri
Ulusal, dini bayramlar ve kutlama
törenlerine Fatih Belediye Başkanı
Mustafa DEMİR tarafından katılım
sağlanmıştır.

.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Düzenlediği Toplantılar
Fatih Belediyesi Gazeteciler
cemiyeti işbirliğiyle Bab-ı Ali şenlikleri
düzenlenmiştir.

.

Deneyim Paylaşım Programları
Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR, İstanbul Kara Surları Atölye
çalışması nedeniyle İstanbul’da bulunan 25 kişilik Strasbourg Mimarlık
Okulu
Master
öğrencilerine
restorasyon projelerini anlatmıştır.

.

.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR “Yerel Yönetimlerde Demokrasi
ve Gençlik Söyleşisi”nde, öğrencilere
siyasi deneyimlerini aktarmıştır.
Diğer Programlar
Truman Enstitüsü akademisyenleri
Fatih Belediye Başkan Mustafa
DEMİR’i ziyaret etmiştir.

.
.

Fatih Belediye Başkanı ve AK Parti
Fatih Adayı Mustafa DEMİR, 29 Mart

Bakan Günay Fatih’te
Turizmcilerle Buluştu.
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği'nin
(TUROB)’un Holiday Inn Topkapı Hotel'de gerçekleşen aylık öğle
yemeği buluşmasına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı.
Turizm sektörünün üst düzey yöneticileri ve TUROB üyesi
otelcilerin biraraya geldiği toplantıda konuşan TUROB Başkanı
Timur Bayındır, Ocak ayında gelen turist sayısındaki yüzde 4'lük
düşüşün yılın geneline ilişkin bir ipucu veremeyeceğini anlattı.
Bayındır, "11. ayın sonunda hala rakamlar böyle olursa o zaman
durum vahim demektir. Bundan sonrası için dikkatli olup, çalışmalarımızı titizlikle sürdürmemiz gerekiyor. Hepimiz için inşallah
hayırlı olacak, ümitliyiz" diye konuştu.
Timur Bayındır'dan sonra kürsüye çıkan Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay da, "2009, 2008 kadar kolay olmayacak.
Klasik olarak geçen yıl yaptığımız tanıtım kampanyalarını yine
ocak ayında başlattık. Buna ek olarak son dönemlerde Türkiye'ye
ilgisi yükselmiş olan bazı ülkelere de ivmesi artan tanıtımlar
gerçekleştiriyoruz. Sayın Başbakan'ın Davos'taki çıkışından sonra
Ön Asya ülkelerinin Türkiye'ye ilgisi arttı. Bu ilgiyi turizmde nasıl
değerlendiririz diye çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de tarihi eserleri
restorasyonundaki gayretli çalışmalarıyla turizme destek verdiğini
belirtti.
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Özel Kalem Müdürlüğü

2009 Yerel Seçimleriyle ilgili Fatih’te
seçim hazırlıklarının dostluk havası
içinde geçmesi için rakibi partilerin
ilçe merkezlerini ziyaret etmiştir.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR, AK Parti ilçe yöneticileri ve
yardımcıları ile gerçekleştirdiği MHP,
CHP ve SP Fatih İlçe Merkezileri ziyaretlerin “diğer ilçelere de örnek
oluşturması” dileğinde bulunmuştur.

.

AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin TANRIVERDI, Fatih Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR’i makamında
ziyaret etmiştir.

Bakan Egemen Bağış,
Başkan Demir'i ziyaret etti

.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir’e nezaket
ziyaretinde bulunarak seçim başarısından ötürü
kutladı.
Egemen Bağış, Fatih Belediyesi’nde Başkan Mustafa
Demir tarafından karşılandı. Fatih’in Türkler tarafından Avrupa’da fethedilen en önemli yerlerden olduğunu dile getiren
Bağış, “Ben de Avrupa Birliği sürecinde, bu noktadan
Fatihlilerin gönlünü ikinci kez fetheden Sayın Başkanımız
Mustafa Demir’i kutlamak için geldim” dedi. Fatih’in kendi
seçim bölgesi olduğunu belirten Bağış, “Hayırlı olsun demeye
geldim. Kendisi de bizi konukseverlikle karşıladı. Teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Mustafa Demir de Bakan Egemen Bağış’a, ziyareti nedeniyle teşekkür ederken “Kendi bölgemizin ve kabinemizin en
genç bakanı. Bizi onurlandırdı” dedi.

Mart 2009 yerel seçimlerinde
tekrar başkan seçilen Mustafa DEMİR,
düzenlenen bir törenle mazbatasını
teslim almıştır. Mazbata töreni Fatih
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir. İlçe Seçim
Kurulu Başkanı Hakim Yılmaz
ÖZGÜR’ün elinden mazbatasını alan
Mustafa DEMİR, salondakilere selamlama konuşması yapmıştır.

.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR, kahvaltı programları düzenlenerek esnafları ve semt pazarlarını
ziyaret etmiştir.

. Muhtarlar toplantısı yapılmıştır.
. Fatih Belediyesi ile Almanya’nın

Wiesbaden Belediyesi arasında geçen
yıl imzalanan ‘Kardeş Şehir Protokolü’ kapsamında spor, şehircilik ve
eğitim alanlarında işbirliği yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış
olup imza törenine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart CUNTZ da
katılmıştır.

.

Avrupa ülkelerinden İstanbul Lisesi’ne değişim programıyla gelen öğrenciler
Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’i ziyaret etmiştir.

. Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’i ziyaret etmiştir.

. Devlet Bakanı Dr. Cevdet YILMAZ, Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’i
32
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makamında ziyaret etmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Ömer DİNÇER, Fatih Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR’in konuğu olmuştur.

.

. Yerel medya güçbirliği toplantısı düzenlenmiştir.
. Tarım Bakanımız Sn. Mehdi EKER, Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’i
makamında ziyaret etmiştir.

. Roosevelt Üniversitesinden bir grup akademisyen ve öğrenci, Fatih Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR’in misafiri olmuştur.

. Bangladeş Cumhurbaşkanlığı Heyeti
Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR’i makamında ziyaret etmiştir.

. Almanya Hessen Eyaleti Başbakanı
Roland KOCH eşi Anke KOCH, bölge
milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, gazetecilerden
oluşan bir heyetle birlikte İstanbul’da
Fatih Belediyesi’ni ziyaret etmiştir.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR
tarafından ağırlanan heyet, gün
boyunca Fatih’teki tarihi mekanları
ve önemli turistik bölgeleri de ziyaret
ederek bilgi edinmiştir.

.

Eğitim camiamızın öğretmenler
günü yemekli bir toplantıyla kutlanmıştır.

.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR, Gençlik Meclisi Üyesi öğrencileri ile bir araya gelmiştir.

.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Kemal
KARPAT, Fatih Belediye Başkanı
Mustafa DEMİR’i makamında ziyaret
etmiştir.

Fatih Belediyesi’nin Kanada çıkarması
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kanada’da
yapılan ve “Ziyaretçisi en kalabalık Türk Festivali”
denilen Toronto Türk Festivali’ne Fatih Mehter
Takımı ile birlikte katıldı.
Mustafa Demir ve Mehter Takımı, Kanada Türk
Dostluk Vakfı tarafından bu yıl dördüncü kez yapılan festivale, Festivali düzenleyen Kanada Türk Dostluk Derneği
tarafından davet edildi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, onur konuğu
olarak katıldığı Toronto Türk Festivali’nde Toronto ve
çevresinde yasayan Türk ve diğer milletlerden insanlara
hitaben bir konuşma yaptı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir ayrıca festival sırasında çeşitli etkinliklere katıldı ve
başka ülkelerden gelenlerle temaslarda bulundu.
Toronto’da Mehter takımı, 31 Temmuz günü Ontario
Eyalet Parlamentosu önünde bir konser verdi ve buradan
Dundas Caddesi’ne ve oradan da dünyanın en uzun caddesi
olan Yonge Caddesi’ne kadar yürüdü.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Müdürlükler Bazında BİMER Başvuruları

B

asın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
Belediye sınırları içinde ilçe halkının
yönetime katılımını sağlamak, halkın
farkındalığını artırmak, yerel yönetimleri ve
yerel demokrasiyi güçlendirerek sorunların
çözümünü sağlamaktadır. Ayrıca günlük çıkan
gazeteleri ve haftalık dergileri takip edilerek
Fatih ile ilgili haberlerin değerlendirme yapmaktadır. Yerel yönetimleri ve belediyemizi ilgilendiren haberleri dosyalayarak Başkanlık
Makamına sunmakta, Belediyemiz tarafından
gerçekleştirilecek çalışmaları en seri şekilde
fax ve telefon gibi iletişim araçlarıyla gazete,
ajans ve televizyon kuruluşlarına iletmekte,
kamuoyuna gelişmeleri yansıtmakta ve Basın
Yayın çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda halk meclisleri, toplumsal bütünleşmeyi sağlayan faaliyetler, okullarımıza
yönelik çalışmalar ve sosyal-kültürel aktiviteler yaparak ilçe halkı ve belediyemiz
arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Bilgi Edinme
4982 Sayılı kanun gereği, kanunda yer
alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya
belge bilgi edinme başvuruları, kanunda ve
yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre

34

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırılmıştır.
2009 yılı içerisinde 80 adet yazılı bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.
Başvuru sahiplerinin talepleri doğrultusunda gereği yapılarak 15 gün içinde
ilgilisine bilgi verilmiştir.
BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)
Başbakanlığın 20 Ocak 2006 tarih ve 2006/3 sayılı genelgesi doğrultusunda “Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık” İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün Belediyelerce oluşturulan Halkla
İlişkiler Müracaat (BİMER) Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet göstermektedir.
2009 yılı içinde 374 adet BİMER başvurusu alınmış olup ilgililerin is-

BİMER
Başvurularının
Müdürlükler
Bazında Dağılımı
(2009)

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

35

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

36

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Müdürlükler Bazında FABİM
Aranma Durumu

tekleri doğrultusunda çalışmalar yapılarak gerekli kurum ve ilgililerine bilgi
verilmiştir.
FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi)
Bilgisayar teknolojisi ve yazılımı ile telefon alt yapısının imkanları
birleştirilerek geliştirilmiş olan Fatih Belediyesi İletişim Merkezinin (FABİM)
444 0 176 numaralı telefonuna müracaat edenlerin istekleri en kısa zamanda
çözüme ulaştırılmıştır.
Şikayet ve başvuruların geri bildirimleri; Fatih Belediye Başkanı
Mustafa DEMİR tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.
Basın Danışmanlığı
Basın Danışmanlığı, esas itibariyle Fatih Belediyesi ile medya arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu çerçevede medyada; Fatih Belediyesi ve
Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ile ilgili haberlerin yayınlanmasını, yayınlanacağı öğrenilen haberlerde belediyenin de görüşlerinin yer almasını, projeler ve icraatlarla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna yayılmasını amaçlar. Basın
Danışmanlığı faaliyetlerinin bir ölçüsü de gazete, dergi ve televizyonlarda
yayımlanan haber sayısıdır. Bu bağlamda 2009 yılında Basın Danışmanlığı’nın
yürüttüğü çalışmalarda Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR
ile direkt ilgili;

. 1912 adet yazılı medya (gazete,dergi)
. 1380 adet görsel medya (televizyon)
. 1540 adet internet medyası
. 50 adet radyo programı
olmak üzere toplam 4.882 adet haber yer almıştır. Ayrıca yazılı ve görsel
medyada Fatih İlçesi ile ilgili 14.391 adet genel haber yayınlanmıştır.
20 adet basın toplantısı ve 80 adet röportaj gerçekleştirilmiştir.

.

Fatih Belediyesiyle ilgili yayımlanan haberlerin içeriklerine
bakıldığında, haberlerin büyük çoğunluğu ulusal gazete ve televizyonlarda
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Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, çeşitli konularda basın
toplantıları düzenledi ve basın
mensuplarının sorularını
yanıtladı.

yer almış olumlu haberlerdir.
Basın Danışmanlığı, gazete, televizyon ve ajanslarla geliştirdiği ilişkiler sayesinde, etkinliklerimizin kendi kamera görüntülerimiz ve fotoğraflarımızla haber haline getirildikten sonra yayımlanması sağlamıştır. Aynı
zamanda elektronik ortamda basın, televizyon ve radyo takibi, Ajanspress
Medya Takip Merkezi tarafından yapılan Internet ve CD ortamındaki haber bilgileri aktarılmıştır. Yine 2009 yılı içerisinde Fatih Belediyesi’nin Tanıtım Filmi
ve Tarihi Mekan Fotoğrafları çekilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından günlük 16
adet gazete okunarak öncelikle Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi, diğer
belediyeler ve Merkezi Hükümetin yerel yönetimler hakkında yapmış olduğu
çalışmaların haber kupürleri kesilerek haber dosyası hazırlanmıştır. Haber
dosyaları günlük olarak Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlüklere sunulmaktadır. 2009 yılında yaklaşık 10.000 haber kupürü kesilerek
dosya haline getirilmiştir.
Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları, ilgili personel ve birimlerin
gerekli basın hizmetleri ile CD kayıt ve fotoğraf çekimi, kamera çekimi ,çekilen fotoğrafların çoğaltılması, ilgili müdürlüklere dağıtılması ve arşivlenmesi
yapılmıştır.
Tanıtım
Belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve teknik faaliyetlerin
tanıtımı ile duyurusu yapılmaktadır. 2009 yılında;
22.500 adet broşür
2127
adet vinil
3136
adet afiş
24.000 adet bez afiş
10.000 adet gezi bileti
41.000 adet davetiye, 40.000 adet zarf ve kutlama kartları
120.000 adet “Fatih’e Hayat Veren 212 Proje” kitabı
15.000 adet “Fatih’i Keşfedelim” boyama kitabı

.
.
.
.
.
.
.
.
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Halk Meclisi Yapılan Yerler

71.500 adet Suriçi’yi tanıtan “Bugünkü Fatih” adlı kitapçık
basımı yapılmıştır.
Bu kitaplar programlarımıza konuk olarak katılan ve
Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’i ziyarete gelen misafirlerimize verilmiştir. Alışveriş Merkezi Asitane Historia’nın içine
3x4 ebadında mobistand kurularak sosyal faaliyetlerin tanıtımı
ve duyurusunu yapan çeşitli broşür, gazete vb. malzemelerin
dağıtımı yapılmıştır.
Halkla İlişkiler Çalışmaları
Belediyemiz için kamuoyu oluşturulması, ilçe halkının
haklarının savunulması, yaşadıkları mahalleye sahip çıkmaları,
halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme amacıyla mahallelerimizde;
Halk meclisi toplantıları düzenlenlenmiştir.
Halkın memnuniyetini ölçmek için toplam 7250 denek
üzerinde 3 defa anket çalışması yapılmıştır.
Halk günleri toplantıları Belediye Başkanı Mustafa
DEMİR’in katılımı ile mahalle sakinlerinin evlerinde organize
edilmiştir.
Esnaflar yerinde ziyaret edilmiş ve sorunları hakkında
bilgi alınmıştır.
Sosyal yaşamın temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları ve dernekler ziyaret edilerek yaşamış oldukları ilçe
hakkında ve belediyemiz çalışmaları hakkında karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulmuş ve ihtiyaçları doğrultusunda destek
verilmiştir.

Halk Günleri Kapsamında Yapılan Ev Toplantıları

Sosyal Faaliyetler
İlçemizde vefat eden 1.064 kişinin, aileleri evlerinde
ziyaret edilmiş olup talepleri doğrultusunda lahmacun ve
ayrandan oluşan ikram paketleri verilmiş ve Fatih Belediye
Başkanı adına taziye mesajı gönderilmiştir.
Belediyemiz tarafından nikâhları kıyılan 3.185 çiftimize Fatih Belediye Başkanı adına tebrik kartı gönderilmiştir.
Ayrıca;

. 6.264 adet erzak yardımı
. 12.235 adet giyim yardımı
. 2500 adet aşevi (sıcak yemek)
. 5.000 kişinin katılımı ile sokak iftarları
(Karagümrük Meydanı, Balat Ayan Caddesi, Kocamustafapaşa
Sümbül Efendi Cami avlusu)
Şehit ailelerine iftar yemeği ve Ramazan –Kurban Bayramında çikolata dağıtımı
12.000 kişinin katılımı ile Bayram Sabahı Kahvaltısı
12 adet camide 14.500 adet aşure dağıtımı
Belirli Gün ve Haftalarda 15.000 adet pilav dağıtımı
(Gazi Osman Paşa’yı anma, Fatih Sultan Mehmed’in doğum günü, Fetih Kutlamaları ve Ahilik Haftası)
3.119 kişinin katılımı ile Çanakkale Gezisi
4.046 kişinin katılımı ile Boğaz Gezisi

.
.
.
.
.
.
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Esnaf Toplantıları Yapılan Yerler

. 1.045 kişinin katılımı ile Edirne Gezisi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Okullara Yönelik Çalışmalar
Belediyemiz, ilçemizdeki ilköğretim, lise, özel okul, azınlık okulu ve
özel eğitim birimlerinden oluşan eğitim kurumlarından faydalanan öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve okul aile birliği üyelerimiz
ile tanışmak, okullarında yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi almak ve
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ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin kültürel,
sosyal ve teknik açıdan yapmış
olduğumuz hizmet ile projelerden
haberdar etmek ve bu çalışmaları yaparken yaşadıkları ilçeye sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR’in katılımı ile
ilçemizdeki
okullar
ziyaret
edilmiştir. Eksiklikler yerinde tespit
edilerek ihtiyaçları doğrultusunda
yardımlar yapılmıştır.

. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okul müdürleri ve
öğretmenlere çiçek, çikolata ve
kalemden oluşan hediye paketleri verilmiştir.

. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclislerinde ilçemizi tem-

Kapalıçarşı esnaf ziyareti

sil eden çocuk ve gençlerimiz belirlenmiş ve yıl içerisinde periyodik olarak
yapılan toplantılara katılımları sağlanmıştır.

. Okul müdürleriyle kahvaltılı sohbet düzenlenmiştir.
. Okul aile birlik başkanlarına yemek düzenlenmiştir.
. Vasıfçınar İlköğretim Okulu çok amaçlı spor salonu açılışı yapılmıştır.
. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Dernek, Vakıf ve Spor Külüplerine Yapılan Ziyaret Yerleri
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile 10 Kasım
Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anma töreni İlçe
Kaymakamlık Makamı ile birlikte koordineli
şekilde yürütülmüştür.
Okullarda yapılan törenlerde alanlar
süslenmiş, etkinliklerin duyurusu yapılmış,
ilçe genelinde bayraklama-afiş asımı yapılmış
ve fener alayı düzenlenmiştir.
Kültürel Faaliyetler
Çeşitli fuar, sunum, söyleşi, sempozyum, festival, şenlik vb. programların
duyurusu, daveti ve alan süslemesi yapılmış
olup katılımcılara ikramda bulunulmuş ve
basılı malzemelerden oluşan hediyeler
dağıtılmıştır. 2009 yılında;

Melek Hatun Sağlık
Ocağı, törenle hizmete
açıldı.
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. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında Sanat Merkezi açılışı
. Filistine yardım kampanyası broşür dağıtımı
. Osmanlının 710. yılı sohbet programı
. Sevgililer günü konser programı
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. Sağlık Ocakları açılış törenleri (Melek Hatun, Çarşamba, Balat)
. Seyitömer Mahallesi Sağlık Ocağı temel atma töreni
. Dönem sonu Meclis Üyelerine plaket takdimi
. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 5000 adet karanfil dağıtımı
. Dönem sonu Mahalle Muhtarlarına plaket takdimi
. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama konseri
. “18 Mart Çanakkale Zaferi Resim Sergisi” açılışı ve çorba dağıtımı ( Fevzi-

Fatih Belediyesi’nin sponsorluğuyla Haliç’te gerçekleşen
Offshore yarışları tüm dünyaya
naklen yayınlandı.

paşa Cad.)

29 Mayıs’ta Sultanahmet’te
düzenlenen Fetih Konseri’nde,
Tuluyhan Uğurlu ve Fatih
Belediyesi Mehter Takımı birlikte
sahne aldı.

. 23 Nisan Çocuk Bayramı
. Ali Emiri Sempozyumu
. Ekonomi Zirvesi 2009
. Dünya Engelliler

“ Çocuk Şenliği” organizasyonu

Haftası
“Gönülden Gönüle Sevgi Konseri”

. Dünya OFFSHORE 225. Şampiyonası (Haliç)

.

556. Fetih Kutlamaları
Öncesi İstanbul paneli)

(Fetih

. Tuluyhan Uğurlu ve Mehter Takımı
Konseri

. Edirnekapı’dan Anıt Park’a Fener
Alayı

. Kardeş şehir Almanya’nın Wiesbaden şehrinden gelen heyete
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yemek organizasyonu

. Bab-ı Ali Şenlikleri
. Muhtarlara kahvaltılı bilgilendirme toplantısı
. Muhtarlara Ramazan Bayramında çikolata dağıtımı
. Geleneksel sünnet şöleni
. Ramazan ayında ‘Ramazan Kültürü’ kapsamında çeşitli
Sultanahmet Meydanı’nda
düzenlenen Ramazan Şenlikleri yurdun heryerinden ziyaretçi çekti. İftar öncesi ve
sonrası düzenlenen programlar konukların beğenisini
kazanırken, gündüz kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı
düzenlenen sohbet programları da Fatihlilerin ilgisini
topladı.
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etkinlikler yapıldı.

. Fener Balat Rehabilitasyon toplantısına destek
. Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in Toronto gezisi organizasyonu
. Kadıçeşme Semt Konağı temel atma töreni
. CEBİT 2009 Fuarına katılıma destek
. Şiir İstanbul Programı
. Tanzimat Sempozyumu
. Balık Festivali
. Almanya Hessen Eyalet Başkanı karşılanması
. Uluslararası Kısa Film Festivali yarışma ve gala gecesi
. Hekimoğlu Alipaşa Parkı açılışı
. Tarihi Yarımada Platformu toplantısı düzenlenmiştir.
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Toplumsal Bütünleşme Faaliyetleri
Fatih İlçesinde uygulamaya koyduğumuz “Toplumsal Bütünleşme Programı” Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in önderliğinde 11 komisyon ve
aktif 250 gönüllünün desteği ile daha yaşanılabilir bir Fatih için çalışmaktadır.
Sosyal İşler Komisyon Çalışması
İlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 6.264 adet erzak
yardımı yapılmıştır.

.
.

İlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 12.235 adet giyim
yardımı yapılmıştır.

. İlçemizde ikamet eden 200 aileye eşya yardımı yapılmıştır.
. İhtiyaç sahibi, nişanlanacak çiftlere nişanlık yardımı, yeni evlenecek
çiftlere ise 40 adet gelinlik yardımı yapılmıştır.

.

Yetimlerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle 236 aileye 100
TL değerinde çek dağıtılmıştır.

.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in katılımıyla 6 noktada 150’den
fazla hanımın katıldığı ev toplantıları düzenlenmiştir.

Sağlık Komisyonu Çalışması
İBB Kadın Sağlığı Merkezi işbirliğiyle 5000’den fazla hanıma sağlık taraması
yapılmıştır.

.
.

İstanbul Şehir Hastanesi
işbirliğiyle 3000’den fazla
öğrenciye sağlık taraması
yapılmıştır.

Başkan Mustafa DEMİR’in
katılımıyla gerçekleştirilen ev
toplantılarında hanımlar,
problemlerini ve isteklerini
Başkana yüzyüze anlatma
fırsatı buldular.

.

Sigortası olmayan 45 aileye ücretsiz ilaç temin
edilmiştir.
Gazze’ ye 6000 civarında
ilaç yardımı yapılmıştır.

.
.

30 vatandaşımızın acil
sağlık hizmetleri karşılanmıştır.

.

İlçemizde ikamet eden
200 kişiye sağlık taraması
yapılmıştır.

.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
işbirliği ile toplam 1.400
kişiye 13 adet Sağlıklı
Beslenme Semineri düzenlenmiştir.
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Fatihliler tekne gezileri ile
Boğaz’ı keşfettiler.

. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde 500 kişiye sağlık semineri düzenlenmiştir.
. Kızılay işbirliği ile 1300 kişinin katıldığı kan alma kampanyası düzenlenmiştir.
. Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi işbirliği ile Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet
uzmanlarının katılımıyla 700’den fazla kişiye Ergenlik Semineri düzenlenmiştir.

. İBB Hızır Acil Servis işbirliği ile ilçemizdeki 17 okulda 1500 veliye İlk Yardım
Semineri düzenlenmiştir.
Turizm ve Kültür Komisyonu Çalışmaları
4046 vatandaşımızın katılımı ile 10 adet tekne ile boğaz gezisi düzenlenmiştir.

.
.

3119 vatandaşımızın katılımı ile 73 adet Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli
Park Gezisi düzenlenmiştir.

. 1045 vatandaşımızın katılımı ile 24 adet Edirne Gezisi düzenlenmiştir.
. 3465 vatandaşımızın katılımı ile 68 adet dini mekan gezisi düzenlenmiştir.
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.

3765 vatandaşımızın katılımı ile 88 adet Panorama 1453 gezisi düzenlenmiştir.

. 15 vatandaşımızın katılımı ile Pera Müzesi gezisi düzenlenmiştir.
. 53 vatandaşımızın katılımı ile Modern Sanat Müzesi gezisi düzenlenmiştir.
. Develi Restoranda Geleneksel Türk Yemekleri yarışması düzenlenmiştir.
. Sevgililer Günü nedeniyle 40 yıldır evli olan 10 çiftimize Yedikule Sosyal
Tesislerinde akşam yemeği eşliğinde çiçek verilmiştir.
Eğitim ve İstihdam Komisyon Çalışmaları
Komisyon Başkanları ve Eğitim Komisyon üyeleri ile gezi düzenlenmiştir.

.
. Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği ile “Hanımlardan Hanımlara Ramazan Kültür Sohbetleri” düzenlenmiştir.

.

Toplumsal Bütünleşme Merkezinde hanımlara özel kütüphane oluşturulmuştur.
Zararlı Maddelerle Mücadele Komisyonu
Bağımlılığı Engelleme Vakfı işbirliğinde liselerimizde 250 öğrencinin katılımı
ile “Bağımlılığı Engelleme Semineri” düzenlenmiştir.

.

Özürlüler Komisyonu Çalışmaları
30 zihinsel engelli vatandaşımızın çalıştığı, Türkiye’de bir
ilk olan özürlüler iş atölyesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Başkan Demir, engelli çocuklarla
birlikte atölyede doğalgaz
kelepçesi bağladı.

.
.

Engelliler hakkında 50 kişinin
katılımı ile “Engellilerin Yasal Hakları Semineri” düzenlenmiştir.

.

124 engelli vatandaşımıza
ihtiyaçları doğrultusunda yardım
yapılmıştır.

.

250 engelli aile ile Fatih ormanlarına pikniğe gidilmiştir.
Genç ve Yaşlılar Komisyonu
Komisyon üyelerimiz ile birlikte
huzurevinde yaşayan 80 yaşlımız
ziyaret edilmiştir.

.
.

07-14 yaş grubu gençlerimiz ile
Fatih İlçesindeki spor kulüpleri ziyaret edilmiştir.

.

İhtiyaç sahibi 161 yaşlımıza
erzak ve kahvaltılık yardımı
yapılmıştır.
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3500 kişiye
Prof. Dr. Orhan Kural
tarafından “Çevre” seminerleri verildi.

.

TV programcısı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sibel ÜRESİN tarafından 400’ü
aşkın izleyicinin katıldığı 33 seminer düzenlenmiştir.
Sivil Savunma Komisyonu
22 ilkokulda 2000 velinin katılım sağladığı “Temel Afet Bilinci Semineri”
düzenlenmiştir.

.

Tüketici Haklarını Koruma ve Çevre Komisyonu
Prof. Orhan KURAL tarafından okullara yönelik 3500 kişinin katılımı ile 35
adet seminer düzenlenmiştir.

.
.

Çevre Komisyonu üyeleri ile Çukurbostan yeşil alana 50 adet fidan dikilmiştir.

. Dernek Ziyaretleri yapılmıştır.
Spor Komisyonu
01.01.2009-01.05.2009 Salı ve Perşembe günleri 25 hanıma spor dersi verilmiştir.

.

Dış İlişkiler ve Proje Üretme Komisyonu
İsveç ve Sudan Sivil Toplum Kuruluş liderleri ağırlanmıştır.

.
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T

arihi değerleriyle bir kültür
mozaiği olan ilçemizde bu
dokuyu korumayı ve yenilemeyi amaçlayan Etüt Proje
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen
çalışmalar 3 temel başlık altında
toplanmıştır. Bu çalışmalar;

. Yenileme Alanları Çalışmaları,
. Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunup Yaşatılmasına Yönelik
Faaliyetler,

.

Münferit Projeler, olarak
tanımlanmıştır.
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Fener-Balat Yenileme Alanı
sahil kesimi

A - Yenileme Alanları

Neslişah ve Hatice Sultan
Mahalleleri Yenileme Alanı

Tarihi Yarımada içinde yer alan Fatih, uzun yıllardır plansızlık
dolayısıyla ilgisiz ve bakımsız kalmıştır. İlçemiz sınırları dahilinde bulunan
yapılar, tarihi süreç boyunca şehrin gelişimine ayak uyduramadığı gibi,
mülkiyetin fazla dağılımından dolayı da sahipsiz ve ilgisiz kaldığından yıpranmış, yıkılmış ve köhneleşmiş bir hale gelerek çöküntü alanları oluşturmuş olup
bu durum şehrin merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eder bir hale
gelmiştir.
Bu oluşumlara son vermek ve bu alanları yenileyerek korumak ve
yaşatılarak kullanabilmek için “5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun” kapsamında ilçemizde tespit edilmiş olan alanlar Fatih Belediye
Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bakanlar Kurulu’nca kabul edilip Resmi
Gazete’de yayınlanmak suretiyle “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiştir.
A1. Neslişah Ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Yenileme Alanı
Edirnekapı ile Vatan Caddesi arasında, Kara Surları bitişiğinde ve Sur
Koruma Bandı sınırları içerisinde yer alan Yenileme Alanı’nın büyüklüğü
90.942,16 m²’dir. Proje Alanı’nda 12 ada, 378 parsel yer almaktadır. Tescilli
eserlerin 45’i sivil mimarlık örneği, 15’i anıt eserdir. Belediyemize ait olan
13 bin m²’lik alan da ihtiyaç duyulan sayıda konut üretilebilmesi için projeye
dahil edilmiştir.
Fiziksel mekanın yenilenmesi ile alandaki mülk sahiplerinin mülkiyet
haklarını kullanabilmesi esasına dayanan bir model ile mekandaki çöküşün
önüne geçerek, alanı tekrar kente entegre etmek hedeflenmiştir.
91 bin m² alana sahip olan bölgede amaç sadece mekansal yenilemenin yapılması değil, aynı zamanda yeşil alan, park, oyun alanı, ticaret ve
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kültür merkezi gibi ortak
kullanım alanlarının da oluşturularak, bölgede yaşayan
halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.
Yenileme Alanı için
02.11.2007 tarihinde onaylanmış olan Avan Projeye
göre Yenileme Uygulama
Projesi hazırlanmış ve onaylanmak üzere İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’ na sunulmuştur. Yenileme Alanı içinde kalan
tüm tescilli SMÖ yapıların
Röleve,
Restitüsyon,
Restorasyon projeleri de
hazırlanmış olup bunların bir
bölümüne onay alınmıştır.
Sulukule, Yenileme
Alanı sayesinde kentle kurduğu ilişki ve entegrasyonla önemli bir turizm ve
kültür aksını bünyesinde barındıracaktır. Sur boyunun önemli bir turizm ve
kültür güzergahı üzerinde olan Sulukule, aynı zamanda Tekfur Sarayı, Anemas
Zindanları, Ayvansaray ve Fener-Balat Kültür güzergahının da tamamlayıcı bir
parçasıdır. Bu kültür aksıyla yarışan bir rol yerine, bu alanlardan beslenen bir
yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.
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A2- Balat Karabaş, Tahta Minare
Ve Atik Mustafa Paşa Mahalleleri
(Fener-Balat Semtleri) Yenileme
Alanı
Balat Karabaş, Tahta
Minare ve Atik Mustafa Paşa Bölgelernin sahil kesimini içine alan
ayrıca Molla Aşkı ve Abdi Subaşı
Bölgelerinin bazı kısımlarını da
içeren
alanın
büyüklüğü
279.345,00 m²’dir. Proje Alanı’nda
59 ada, 909 parsel bulunmaktadır.
Tescilli eserlerin 34’ü anıt eser,
195’i sivil mimarlık örneğidir.
Proje alandaki kültürel
ve tarihsel mirasları korumayı ve
gelecek kuşaklara aktarmayı
hedefleyen bir anlayışla, alanın fiziksel yapısının yenilenmesi, çevresel
şartların iyileştirilmesi ve potansiyeline uygun bir biçimde kent ile entegrasyonu sağlanacaktır.
Fener-Balat
Yenileme
Alanı’na ait proje çalışmaları 2007
yılında başlatılmış olup hazırlanan
Avan Proje onaylanmak üzere Yenileme Kurulu’na sunulmuştur.
Toplam 19 yapı adası ve bir
sahil rekreasyon planı halinde hazırlanan avan projeleri en son 09.10.2009
tarihinde yenileme kurulundan onaylanmıştır.
İstanbul siluetindeki belirleyici parametrelere sahip bu alanın
canlandırılması ve çevresel şartların
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düzeltilmesi, sadece kültürel varlıkların iyileştirilmesi ve gün yüzüne
çıkarılması
ile
değil,
yaşam
koşullarının iyileştirilmesi ve iş imkanlarının sağlanması ile gerçekleşecektir.
A3- Kürkçübaşi Mahalleri
(Bulgurpalas Bölgesi) Ve Davutpaşa
Mahallesi Yenileme Alanı
Proje Alanlarında toplam 6
ada, 194 parsel yer almaktadır. Yenileme Alanlarındaki tescilli eserlerin
13’ü anıt eser, 21’i sivil mimarlık
örneğidir.
Kürkçübaşı Mahallesi (Bulgur
Palas Bölgesi) ve Davutpaşa Mahallesi
Yenileme Alanı ile ilgili avan proje
hazırlanmış İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ na sunulmuştur.
Bulgur Palas Bölgesi’nin
Proje Alani Seçilme Nedeni: Marmara Denizi kıyısındaki bütün mevkilerden görülebilen bir konuma sahip
olan Bulgur Palas yapısının konumsal
ve yapısal özelliklerinden yeterince
faydalanılamaması, yapının uyumsuz
ve düşük kaliteli bir çevrede bulunmasıdır.
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A4- Atik Mustafa Paşa Mahallesi
(Ayvansaray) Yenileme Alanı
Proje Alanı: Anemas Zindanları’nın çok yakınında bulunan
Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Haliç
kıyısındaki Kara Surları içinde yer almaktadır. Proje Alanında toplam 4
ada, 69 parsel bulunmaktadır alanın
büyüklüğü 19.440 m²’dir. Tescilli
Eserlerden 4’ü anıt eser olup 14’ü
sivil mimarlık örneğidir.
Yenileme alanlarında yenileme uygulama projesi İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’ na sunulmuş Alan kapsamında yenileme
alanında bulunan 14 adet tescilli
SMÖ yapının Röleve, Restitüsyon,
Restorasyon projeleri hazırlanmış ve
aynı kurula sunulmuştur. Henüz onay
aşamaları tamamlanmamıştır. Projenin bölge halkına tanıtımı
yapılmıştır.
Atik Mustafa Paşa Yenileme
Alanı Yenileme Uygulama Projesi
kapsamında yeni yapıların mimari ve
kentsel konseptleri de ele alınacak
ve bu konsept mahalledeki özgün
tarihsel yapıların özelliklerini daha
fazla vurgulamayı amaçlayacak şekilde olacaktır.
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A5- Hüsambey, Kirkçeşme ve Şeyh
Resmi Mahalleleri Yenileme Alanı
Hüsambey ve Kırkçeşme Yenileme Alanı büyüklüğü 45.761,20
m², Şeyh Resmi yenileme alanının
büyüklüğü 27.503,92 m²’dir. Hüsambey ve Kırkçeşme Yenileme Alanı 6
ada, Şeyh Resmi Yenileme Alanı 2
adadan oluşmaktadır. Yenileme alanlarında toplam 13 anıt eser, 14 SMÖ,
1 adet öneri sivil mimarlık ve 13 adet
ihya edilecek örneği mevcuttur.
Proje Alanlarımızdan Hüsambey ve Kırkçeşme Bölgesi ilk İstanbul’dan bize kalan surları bünyesinde
barındırması, Şeyh Resmi Bölgesi ise
tarihi ve sosyal önem arz eden, gerek
Fatih Belediyesi Başkanlık Binası’nın
Darüşşafaka
Lisesi’ni
içermesi
dolayısı ile oldukça önemlidir.
Alanın konumsal ve yapısal
özelliklerinden kaynaklanan potansiyelleri çevresiyle birlikte değerlendirilecek ve kentsel kalitenin
arttırılması
yoluyla
yenileme
amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Proje hazırlanmış olup proje
ile ilgili revizyon çalışmaları devam
etmektedir.
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A6- Küçük Mustafa Paşa Ve
Haraççı Kara Mehmet Mahalleleri
Yenileme Alanı
Küçük Mustafa Paşa ve
Haraççı Kara Mehmet Bölgelerinin
alanı 84.414,38 m²’dir. Yenileme
Alanı 24 ada, 193 parselden oluşmaktadır. Tescilli eserlerin 10 adedi anıt
eser, 14 adedi sivil mimarlık
örneğidir. Ayrıca 1 adet öneri anıt
eser, 1 adet öneri sivil mimarlık
örneği ile 13 adet ihya edilecek yapı
bulunmakta olup projelendirme
çalışmaları devam etmektedir.
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A7- Yedikule Yenikapi Sahil Şeridi Yenileme Alanı
Hacı Evhaddin, İmrahor İlyasbey , Hacı Hüseyin Ağa, Sancaktar
Hayrettin, Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa ve Kürkçübaşı Bölgelerinden oluşan
alanın büyüklüğü 1.194.928,42 m²’dir.Yenileme Alanı 3 etap halinde projelendirilecektir.
Etap: Hacı Evhaddin, İmrahor İlyasbey,
Etap: Hacı Hüseyin Ağa, Sancaktar Hayrettin, Kasap İlyas,
Etap: Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa ve Kürkçübaşı
bölgelerinden oluşmaktadır.
Mevcut tarihi eserler iyileştirilmek ve hayata kazandırılmak suretiyle
çevreleriyle değerlendirilmesi ve sahil boyunca kullanılabilmesi için öncelikle
olarak semt sakinlerinin daha sonra tüm İstanbulluların kullanabileceği,
fonksiyonel ve kullanılabilir alanlar sağlanması şeklinde uygulamalar yapılacaktır.
Yenikapı-Yedikule Sahil Şeridi Yenileme Alanı ilan edilmesinin nedeni;
Marmara sahil şeridi boyunca yer alan mahalle sakinlerinin, sahilin doldurulması nedeniyle denize ulaşamaması, sahili yeterince kullanamaması ayrıca
bazı alanlardaki kentsel kalitenin düşmesi ve sahilde yer alan fonksiyon yetersizliği gibi sebeplerden dolayıdır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

.
.
.
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A8- II. Etap-Yedikule Yenikapi Sahil
Şeridi (Haci Hüseyin Ağa,
Sancaktar Hayrettin, Kasap Ilyas
Mahallesi) Yenileme Alanları
Hacı Hüseyin Ağa, Sancaktar
Hayrettin, Kasap İlyas Bölgelerinin
büyüklüğü 221.060,86 m²’dir. Yenileme Alanı 9 ada, 105 parselden
oluşmaktadır.
Yenikapı-Yedikule
2.Etap Yenileme Alanıyla ilgili olarak
2007 yılında proje çalışmaları
başlatılmıştır. Alanda toplanan veriler
neticesinde hazırlanacak olan Avan
projeleri tamamlanmıştır.
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A9- III. Etap-Yedikule Yenikapi
Sahil Şeridi (Yali, Kasap Ilyas,
Çakirağa, Kürkçübaşı Mahallesi)
Yenileme Alanları
Yalı, Kasap İlyas, Çakırağa ve
Kürkçübaşı Bölgelerinden oluşan
alanın büyüklüğü 540.324,55 m²’dir.
Yenileme Alanı 29 ada, 676 parselden
oluşmaktadır. 4 adet anıt eser, yaklaşık 120 adet sivil mimarlık örneği,
11 adet öneri sivil mimarlık örneği ile
takribi 4435,24 m² alan büyüklüğünde anıt eser niteliğinde sur duvarı bulunmaktadır.
Yenikapı-Yedikule 3.Etap Yenileme Alanıyla ilgili olarak 2007
yılında proje çalışmaları başlatılmıştır.
Alanda toplanan veriler neticesinde
hazırlanacak olan Avan proje kısmen
tamamlanmış ve Yenileme Kurulu’na
iletilmiştir. Onay işlemleri devam etmektedir.
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A10- Beyazitağa (Sur 1), Ereğli Mahalleleri Yenileme Alanı
Beyazıtağa ve Ereğli Bölgelerinden oluşan alanın büyüklüğü 91220,16
m²’dir. Yenileme Alanı toplam 13 ada, 114 parselden oluşmaktadır. Tescilli
eserlerden 1 adet anıt eser, 2 adet kayıp anıt eser ve 2 adet ihya edilecek
yapı bulunmaktadır.
Fatih İlçesi’nin batı sınırını oluşturan Kara Surlarını içeren bu alanın
tarihi dokusunu koruyarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması
amacıyla yenileme alanı ilan edilmiştir.
Alanın konumsal ve yapısal özelliklerinden kaynaklanan potansiyeller
düşünülerek yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Avan Proje tamamlanmak
üzere olup Yenileme Kurulu’na sunulacaktır.
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A11- Süleymaniye Yenileme Alanı
Süleymaniye, 24.05.2006 tarih 10.501 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararınca Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir.
Aynı zamanda Yenileme Alanı olan bu bölgede İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ve KİPTAŞ ile ortaklaşa
projeler yürütülmektedir.
1. Etap Alanı
Tescilli Yapı
Tescilsiz Yapı

: 348.502 m²
: 427
: 365

2. Etap Alanı
Tescilli Yapı
Tescilsiz Yapı

: 155.984 m²
: 134
: 472

3. Etap Alanı
Tescilli Yapı
Tescilsiz Yapı

: 101.762 m²
: 167
: 402

4. Etap Alanı

: 68.532 m²

İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
5. Etap Alanı
: 263.938 m²
Üniv., Külliye, Müftülük
Toplam Alan
:938.718 m²
Toplam Tescilli Yapı
: 728
Toplam Tescilsiz Yapı
: 1239

Proje Çalışma Alanı:
Yapı Adası:
Bina Sayısı (Eski Eser Bina):
Bina Sayısı (Yeni Bina):
Anıt Bina Sayısı (Cami, Çeşme, Han, Sarnıç):

10.2 Hektar
40 Adet
326 Adet
401 Adet
26 Adet

Kiptaş Ile Ortak Yürütülen Proje
Çalışma Alanları
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi Tarihi Çevre Koruma
Müdürlüğü’nce 5 etapta yürütülen
çalışmaların 1. etabının 140.896
m²’lik bir alanında KİPTAŞ ile ortak
çalışılmaktadır. Belediyemiz ile Kiptaş tarafından yürütülmekte olan söz
konusu alanda 5 adet ada avan projesi onaylanmıştır.
Ayrıca
alanda
bulunan
tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapılara
ait 63 adet rölöve projesi, 51 adet
restitüsyon projesi, 30 adet
restorasyon projesi onaylatılmıştır.
Onaylı ada projeleri içinde yer alan
tescilsiz 15 adet yapının da uygulama
projeleri onaylanarak tamamlanmıştır. Yenileme kurulundaki onay
aşamaları devam etmektedir.
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A12- Kapalıçarşı Ve Çevresi
Yenileme Alanı
Kapalıçarşı ve Çevresi,
26.11.2007 tarih ve 2007/12893 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yenileme
Alanı ilan edilmiştir.
Kapalıçarşı‘nın temeli 1461
yılında atılmıştır. Dev ölçülü bir
labirent gibi, yaklaşık 39.000 m² olup
66 sokak ve 3600 civarında dükkân
mevcuttur. Kapalıçarşı ile bağlantılı
toplam 120 odalı 38 han bulunmaktadır.
Kapalıçarşı Yenileme Alanı
içinde haritada görülen alanda “Kapalıçarşı 1. Etap Yenileme Alanı Yenileme Avan ve Uygulama Projesi”
hizmet
işi
ihale
edilerek
başlatılmıştır.
Alanda öncelikle analiz ve
çatı restorasyonuna yönelik çalışmalar başlatılmış olup, tüm projelerin 3 yıl içinde tamamlanması
hedeflenmektedir.
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A13- Nişanca Ve Çevresi Yenileme Alanı
Nişanca ve Sultanahmet Bölgesi, 03.07.2007 tarih ve 2007/12375
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu
bölgede; Nişanca Mahallesi, Katip Kasım Mahallesi, Muhsine Hatun Mahallesi,
Küçük Ayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Mahallesi yer almakta olup çalışmalarımız devam etmektedir.
TAŞINMAZ KÜLTÜR
VARLIKLARININ
KORUNUP
YAŞATILMASINA
YÖNELIK
FAALIYETLER
B1- Zeyrek Sarnıcı (Fil Damı)
Mülkiyeti Piri Mehmet
Paşa Vakfına ait olup, Fatih
Belediyesi
tarafından
restorasyonu yapılmak üzere
kiralanmıştır.
Zeyrek Sarnıcı için
21/11/2005 tarihinde proje
ihalesi yapılarak rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul
IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan
28/06/2006 tarihinde onaylanmıştır. Restorasyon yapım ihalesine
çıkılmış, 21/12/2006 tarihinde sözleşme imzalanarak restorasyon
süreci başlamıştır. Sarnıcın restorasyon sırasında yeni çıkan verilere
göre projeleri güncellenerek Anıtlar Kuruluna sunulmakta ve onaylanan projeler doğrultusunda Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Zeyrek Sarnıcı’nın üst kotunda Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü
denetiminde kazı yapılarak Piri Mehmet Paşa Mescidi’nin temel izlerine ulaşılmıştır. Pervitich Haritası’nda mescidin ve medresenin varlığı gösterilmiştir. Hazırlanan tüm projeler Anıtlar Bölge Kurulu’na sunulmuştur.
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B2-Sümbül Sinan Tekkesi
Sümbül Sinan Tekkesi, Ali
Fakih Mahallesi 1.177 ada, 77 parsel
üzerinde bulunmaktadır.
21/11/2005 tarihinde proje
ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ndan 21/06/2006 tarihinde
onaylanmıştır.
24.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen yapım
ihalesiyle
restorasyon süreci başlamıştır.
2007 yıl sonu itibariyle ana
yapıya ait restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Daha
sonra yapının bir parçası olan
hamamın restorasyonu ve
çevre düzenlemesi işleri yıl
içinde tamamlanmıştır.
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B3- Emir Buhari Tekkesi
Emir Buhari Tekkesi, Atik Mustafa
Paşa Mahallesi’nde, 2871 ada, 1 parsel üzerinde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar
İdaresi’ne ait olan tekke yapısı, 2005 yılında
tahsis edildiğinde sadece 3 duvarı ayakta
kalmıştı.
Emir Buhari Tekkesi, Nakşibendi
tarikatını İstanbul’a getiren ve “Emir
Buhari” olarak anılan Buharalı Şeyh Ahmet Efendi (ö:1516) tarafından 151213 (H.918) yılında kurulmuştur. Adı geçen şeyhin gömülü olduğu, Fatih’teki
Emir Buhari Tekkesi’nden sonra İstanbul’da faaliyete geçen ikinci Nakşibendi
tekkesidir.
Emir Buhari Tekkesi’nin projeleri 28.06.2006 tarihinde Anıtlar Kurulundan onaylatılmış ve 22.11.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile
Restorasyonuna başlanmıştır. 1 yıl içinde çalışmalar tamamlanmış olup, şu
an mescit olarak kullanılmaktadır.
Emir Buhari Tekkesi arsası üzerinde bulunan harem-selamlık yapısı
daha önce yanarak yok olduğu için bu alan zamanla gecekondular tarafından işgal edilmiştir. Varlığı Pervititich haritasında da tespit edilen bu parsel
üzerindeki yapılar yıkılmış ve kazı çalışmaları yapılarak yapının temel izlerine
ulaşılmıştır. Harem-selamlık yapıları için kazı yapılarak temel izlerine
ulaşılmış ve hazırlanan projeler Anıtlar Kurulundan onaylatılmıştır. Emir
Buhari Tekkesi’ne ait harem-selamlık yapısının rekonstrüksiyonu için İl Özel
İdaresi’nden ödenek temin edilmiş ve 23.07.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile yapım süreci başlatılmıştır. Restorasyonların tamamlanması ile Emir
Buhari Tekkesi kompleks bir yapı olarak hayata kazandırılacaktır.
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B4- Fatih Başkanlık Binası
Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Tesisat Projeleri hazırlanmış olup, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 19.01.2007 tarihinde onaylanmıştır. Fatih Başkanlık Binası için 30/10/2007 tarihinde yapım ihalesi
düzenlenerek başlayan restorasyon çalışmaları 2009 yılı sonunda, ödenek
elverdiği ölçüde tamamlanmıştır.
B5- Tarihi Fener Karakolu
Tarihi Fener Karakolunun basit onarımı için İl Özel İdaresi’nden
ödenek temin edilmiş ve cephe onarım çalışması tamamlanmıştır.
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B6- Balat Kültür Evi
Tevkii Cafer Mahallesi’nde
bulunan Sivil Mimarlık Örneği
Yapı’nın Restorasyon çalışmalarına İl
Özel İdaresi katkıları ile tamamlanmıştır. Balat Kültür Evi restorasyonunda mevcut özgün duvarlar
korunmuştur.
B7- Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi
1824 yılında II. Mahmut’un
kendisini isyancılardan kurtaran Cevri
Kalfa adına yaptırdığı sıbyan mektebi
İstanbulun en büyük sıbyan mektebi
olma özelliğindedir. İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanan yapıda.
restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir.
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B8- Hırka-ı Şerif Muhafızlık Konağı
Restorasyonu
Geçirdiği yangın sonucu kullanılamaz hale gelen yapının
restorasyon çalışmalarına İl Özel
İdaresi’nden katkı sağlanmıştır.
Restorasyon çalışmalarına başlanmak
üzere yapım ihalesi yapılmış ve
16.10.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile restorasyon süreci
başlamıştır. (Üstte)
B9- Hadım Hasan Paşa Medresesi
Restorasyonu
Alemdar Mahallesi 35 ada 9-10
parselde bulunmaktadır.
İl
Özel
İdaresinden katkı
s a ğ l a n a r a k
restorasyon ihalesi
yapılmıştır. (Altta
ve solda)
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B10- Beşikcizade Tekkesi Restorasyonu
Davutpaşa Bölgesinde 1816 ada, 42 parselde bulunmaktadır. İl Özel İdaresinden katkı sağlanarak
restorasyon ihalesi yapılmıştır. (Sağda)
B11- Rüstempaşa Medresesi Restorasyonu
Sururi Mahallesi 3000 ada, 19 parselde bulunmaktadır. İl Özel İdaresinden katkı sağlanarak
restorasyon ihalesi yapılmıştır. (Sağ, ortada)
B12- Murat Molla Kütüphanesi
Tevki Cafer Bölgesi 1910 da 54 parselde yer alan
Murat Molla Kütüphanesi, kültürel amaçlı hizmetlerde
kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis
edilmiştir.
20/06/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Bölge
Kurulu’nca
onaylanmıştır.Yapının restorasyonunun yapılabilmesi için
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına başvurulmuş ve
restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. (Alttaki ve sağdaki resimler)
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B13- Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi
Kürkçübaşı Bölgesi 1114 ada 26 parselde yer alan Nazperver Kalfa
Sıbyan Mektebi, kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir.
21/06/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır. Yapının restorasyonunun yapılabilmesi için 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansına başvurulmuş ve restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.
B14- Kasım Ağa Sıbyan Mektebi
Keçeci Hatun Bölgesi 1129
ada 41 parselde yer alan Kasım Ağa
Mektebi, sosyal ve kültürel amaçlı
hizmetlerde
kullanılmak
üzere
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis
edilmiştir.
17/09/2007 tarihinde rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılmasına başlanmıştır. Projeler Anıtlar Kurulunda
görüşülmüş ve yapı ile ilgili temel
kazısı kararı alınmıştır.
Son projeler hazırlanmış ve
onaylanmak üzere Anıtlar Kuruluna
sunulmuştur. (Solda)
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B15- Ali Fakih Sıbyan Mektebi
Hacıhamza Bölgesi 1308 ada 7-8 parselde yer alan Ali Fakih Sıbyan
Mektebi, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar
Genel
Müdürlüğü’nden
tahsis
edilmiştir.
10/10/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır. Bundan sonra
mühendislik projeleri hazırlanmıştır.
Restorasyon için İl Özel İdaresinden
ödenek temin edilmiş, 26.08.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır. (Üstte)
B16- Hacı Hüseyin Ağa (Arap Kuyucusu) Sıbyan
Mektebi
Hacı Hüseyin Ağa Bölgesi, 1258 ada, 13
parselde yer alan Hacı Hüseyin Ağa (Arap Kuyusu)
Sıbyan Mektebi, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir. 10/10/2006 tarihinde proje
ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş
olup projeler kurul onayı aşamasındadır. (Sağda)
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B17- Abdulmecit Evi
Hatip Musluhittin Bölgesi,
1913 ada, 119 parselde yer alan Abdülmecit Evi sosyal ve kültürel amaçlı
hizmetlerde kullanılmak üzere
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis
edilmiştir. 10/10/2006 tarihinde
proje ihalesi yapılarak rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır.
Bundan sonra mühendislik projeleri
hazırlanmıştır.
Restorasyon için İl Özel
İdaresinden ödenek temin edilmiş,
28.07.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır.
B18- Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi
Haydar Bölgesi, 2191 ada, 8
parselde yer alan Hacı Ferhat (Haydar Paşa) Mektebi sosyal ve kültürel
amaçlı hizmetlerde kullanılmak
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden
tahsis edilmiştir. 10/10/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlatılmıştır. Rölöve projeleri İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır. Yapıda Kurul kararı
gereği temizlik çalışması yapılmış
olup, tekrar hazırlanan Restitüsyon
ve Restorasyon projeleri onaylanmak
üzere Kurula sunulmuştur.
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B19- Hasodabaşı Hasan Ağa
Medresesi
Gureba Hüseyin Ağa Bölgesi,
895 ada, 26 parselde yer alan Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi kültürel
faaliyetlerde kullanılmak amacıyla
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis
edilmiştir.
10/10/2006 tarihinde proje
ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Rölöve projeleri İstanbul
IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır. Restitüsyon
ve restorasyon projeleri hazırlanmış olup kurul onayı beklenmektedir.
B20- Kaba Halil Medresesi
Beyceğiz Bölgesi, 1364 ada, 35 parselde yer alan
Kaba Halil Medresesi, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde
kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis
edilmiştir. 08/10/2007 tarihinde proje ihalesi yapılarak
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış,
onay için Anıtlar Kuruluna iletilmiştir.
B21- Hacı Evhaddin Hamamı
Hacı Evhaddin Bölgesi, Hacı Evhaddin Camii yanında bulunan 895
ada, 2 parselde bulunan Hacı Evhaddin hamam yapısı için 08/10/2007 tarihinde proje ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlatılmış olup onay için Anıtlar Kuruluna iletilmiştir.
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B22- Sinanpaşa Medresesi
Beyazıt, Çarşıkapı’da Yeniçeriler Caddesi ile Bileyiciler Sokağı’nın kesiştiği noktada yeralan bu külliye; Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından
1002/1593’te Mimar Davud Ağa’ya yaptırılmıstır.
Medrese, türbe, hazire ve sebilden oluşan yapının projelerinin hazırlanması için ihalesi yapılmış ve çalışmalar başlatılmıştır.
B23- Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi
Molla Hüsrev Mahallesi, Cemal Yener
Tosyalı Caddesi’nin Taş Tekneler Sokağı ile
birleştiği köşede, 172 Pafta, 567 Ada, 1-2-3
parselde bulunmaktadır. I. Ahmed dönemi
deftardarlarından (1603-1617) Ekmekçizade
Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapının
projelerinin hazırlanması için ihalesi yapılmış
ve çalışmalar başlatılmıştır.

78

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

II. Mahmut Çeşmesi

B24-Çeşmeler
Fatih İlçesi genelinde bulunan 202 adet çeşmelerin tümü için,
öncelikle envanter araştırmaları
yapılmıştır.
Tarihi
çeşmelerin
restorasyonunun yapılabilmesi için
rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri hazırlatılmıştır. Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulmuş olan projeler
onay aşamasındadır.
Fevzipaşa Caddesi ile Haliç
Sahili arasını Kapsayan 1. Bölge’de 69
adet çeşme, Fevzipaşa Caddesi ile
Millet Caddesi arasını Kapsayan 2.
Bölge’de 38 adet çeşme, Millet Caddesi ile Marmara Sahili Arasını Kapsayan 3. Bölge’de ise 73 adet çeşme
Eminönü Bölgesinde bulunan 22 adet
çeşme olmak üzere alanda tespiti
yapılan toplam 202 çeşmenin her biri
için adres bilgisini, mülkiyet bilgisini,
fiziki durumunu ve genel olarak özelliklerinin analizi yapılmış olup kimlik
föyleri oluşturulmuştur.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Orta Çeşme(Üstte)
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B25- Tuti Abdüllatif Medresesi
Sinanağa Bölgesi, 2442 ada, 11 parselde olduğu bilinen 17.yy’ın ikinci
yarısında yaptırıldığı düşünülen Tuti Abdüllatif Medresesi, büyük Fatih
yangınından kurtulamayarak tamamen yanmış olduğundan 1918 sonlarında
arsa halinde görülmektedir. İhya edilerek hayata kazandırılacak olan medresenin temel izlerine ulaşmak üzere Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde
temel araştırma kazısı yaptırılmıştır. Çıkan izler ışığında rölöve, projesi hazırlatılmış ve onaylatılmak
üzere Anıtlar Kurulu’na
sunulmuştur.
B26- Suphi Paşa Konağı
Baba Hasan Alemi
Bölgesi, 936 ada, 2
parselde bulunan Suphi
Paşa Konağı Samipaşazadelerden Abdüllatif Subhi Paşa
tarafından 19 y.y. ortalarında (1865 civarında)
inşa ettirilmiştir. Konağın,
rölöve, restitüsyon ve
restorasyon Projeleri hazırlatılmış Anıtlar Kurulu’na
sunulmuş olup 14.10.2009
tarihinde tüm projeler onaylanmıştır.
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B27- Hafız Ahmet Paşa
Medresesi
Banisi iki defa
Sadaret Kaymakamlığı yapmış Hadım Hafız Ahmet
Paşa’dır. 1004 yılında inşa
ettirmiştir.
Şeyh Resmi Bölgesinde bulunan yapının
rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri hazırlatılmış ve onaylatılmak
üzere Anıtlar Kurulu’na
sunulmuştur. (Sağda, üstte)
B28-Tarsus Mescidi
Veledi Karabaş Bölgesinde bulunan mescid,
Fatih devri alimlerinden Ali
Fakih
tarafından
yaptırılmıştır. Günümüze duvar
ve minaresi kalıntı olarak
ulaşmıştır. Belediyemizce
mescidin hayata kazandırılması için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri
hazırlatılmış ve onaylanmak
üzere Anıtlar Kurulu’na
sunulmuştur.
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MÜNFERIT PROJELER

Molla Aşkı Mah. 2653
ada 5 Parsel

Belediyemiz sınırları içinde kalan özel mülkiyetli Sivil Mimarlık Örneği
Yapıların yok olmalarının önlenmesi ve hayata kazandırılması için, İmar
Müdürlüğü Yapı Denetim Şefliği tarafından yapılan çalışmalarda statik açıdan
sakıncalı durumda olduğu tespit edilen metruk yapılar arasından seçilerek
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Tesisat Projeleri hazırlatılmıştır.
C1- Zeyrek Bölgesi Geleneksel Yapiların Korunmasına Yönelik Proje ve
Uygulamalar
Tarihi eserler açısından zengin olan Fatih Ilçesi’nin Sivil Mimarlık
Örnekleri’nin en yoğun olduğu bölgelerinden biri olan Zeyrek /Sinanağa Bölgesi’nde onarım ihtiyacı olan 5 eve ait Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projeleri hazırlatılarak İstanbul IV. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden onaylatılmıştır. Bunlardan 3 tanesinin rekonstrüksiyonu ve 1 tanesinin basit onarımı yapılarak tamamlanmıştır.
C2- Muhtelif Mahallelerde Bulunan 3 Sivil Mimarlik Örneği Yapıya Ait
Çalışmalar
İlçemiz dahilinde bulunan metruk durumdaki SMÖ. Yapıların Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak Anıtlar Kuruluna sunulmuştur. Projelerin tamamı onaylanmıştır.
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Kasım Günani Mah.
2640 ada 8 parsel

Molla Aşkı Mah.
1831 ada 2 parsel

C3- Muhtelif Mahallelerde Bulunan 4 Sivil
Mimarlık Örneği Yapılara Ait Proje Ve Uygulamalar
4 SMÖ. yapıya ait Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak Anıtlar Kuruluna sunulmuştur. 2’si onaylanan projelerden diğer ikisi
için onay beklenmektedir. (Alttaki resimler)

Haraçç ı Kara
Mehmet Bölgesi
1022 ada 44 parsel

Gureba Hüseyin Ağa
Bölgesi, 906 ada 4 parsel
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Haraçç ı Kara Mehmet Bölgesi
1019 ada 8/9 parsel
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C4- Muhtelif Mahallelerde Bulunan Sivil Mimarlık Örneği Yapılara Ait
Çalışmalar
6 Grup halinde projeleri hazırlanan 91 yapıdan 39 tanesinin rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmıştır. Diğer yapıların projeleri
de hazırlanmış ve Anıtlar Kurulunda onay aşamasına gelinmiştir.

91 ADET SMÖ YAPI
PROJESİ KAPSAMINDA
HAZIRLANAN
ŞEHSUVARBEY SOKAĞI
UYGULAMA ÖRNEĞİ
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91 ADET SMÖ
YAPI PROJESİ
KAPSAMINDA
HAZIRLANAN
CANKURTARAN
MEYDANI
UYGULAMA
ÖRNEĞİ

CANKURTARAN MAHALLESİNDE
BULUNAN 77 ADA 6-7 PARSELLERİN
SOKAK SİLUETİ PROJELERİ KORUMA
KURULUNCA ONAYLANMIŞTIR.
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CANKURTARAN MAHALLESİNDE BULUNAN KORUMA KURULUNDAN ONAY BEKLEYEN PROJELER
ve TASARIM ÖNERİLERİ
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Haydar
Bölgesi
2188/39

Sinanağa
Bölgesi
2418/27

C5- Metruk Durumdaki Sivil Mimarlık Örneklerindeki Çalışmalar
Belediyemiz sınırları içinde kalan 44 adet özel mülkiyetli Sivil Mimarlık Örneği yapının yok olmasının önlenmesi ve hayata kazandırılması için bu
yapıların Rölöve Projeleri hazırlatılarak ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulmuş ve bu projelerden 11 adedi onaylanmıştır.
2009 yılında “6. ve 7. Etap metruk SMÖ Yapı” grupları belirlenerek
41 adet yapının da rölöve projeleri hazırlanmaya başlanmıştır.
C6- Cephe Sağlıklaştırma
Projeleri
Ordu Caddesi’nde, “Divanyolu, Yeniçeriler ve Gedikpaşa
Caddesi Sokak Sağlıklaştırma
Yapım Işi” adıyla 1.etap ihalesi
yapılmıştır. Projelerdeki revizyonların bitirilmesi ile çalışmalara
başlanacaktır.
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C7- Kadınlar Pazarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi
Kadınlar Pazarı Meydanında bulunan sağlıksız dükkanlar İBB
tarafından kaldırılarak düzenlendikten sonra meydana bakan yapıların
cephelerinin de sağlıklaştırması ihtiyacı doğmuştur.
Bu amaçla 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile işbirliği
yapılmış ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.
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C8- Malta Çarşısı
Ali Kuşçu Mahallesinde yer alan Malta Çarşısı
Cephe ve Zemin Sağlıklaştırma Projesi; Ferah İzci Sokak,
İslambol Caddesi ve Fatih Caddesi’nin bir kısmını kapsamaktadır.
Proje çalışmasında tescilli ve tescilsiz taşınmaz
kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte
avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte
korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş
yaşama katılmasının sağlanmasına yönelik rölöverestitüsyon-restorasyon ve kentsel tasarım proje çalışmalarına yönelik ihalesi yapılmış olup, çalışmalar
başlatılmıştır.
C9- Mahmutpaşa Caddesi
Taya Hatun Mahallesinde yer alan 338,
258, 257, 256, 630, 337,
329, 734, 315, 316, 322 ve
325 adalardaki Mahmutpaşa Caddesine bakı veren
parsellerde
yer
alan
cephe-lerin sağlıklaştırılmasına yönelik Rölöve Restitüs-yon - Restorasyon
ve kentsel tasa-rım proje
ihalesi yapılmış olup, çalışmalar başlatılmıştır.

Mahmutpaşa
Caddesi,
silüet
çalışmasından
örnekler...
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C10- Meydan Düzenleme Çalışmaları Sultanahmet Meydanı
Ülkemizin ve İstanbul’un en önemli meydanlarından biri olan Sultanahmet Meydanında 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.
C11- Sirkeci-Hocapaşa Yayalaştırma ve Bölge Iyileştirme Çalışmaları
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Tevkii Cafer Mah. 2309 ada 17/18
parseldeki kütüphanenin
restorasyonu tamamlandı.

92

F

en İşleri Müdürlüğü; ilçe dâhilinde yol yenileme ve onarımları, belediye
hizmet binaları ve diğer kamu binaları ile okulların yapım, bakım ve
onarımlarını, eski eserlerin restorasyon ve restitüsyonlarını ve cadde,
sokak ve meydanlarda aydınlatma çalışmaları yürütmektedir.
Belediyemiz her yıl artan bir çabayla Fatih’te yolları ve altyapı tesislerini daha işlevsel hale getirmeye çalışmaktadır. Fatih’in tarihi yapısıyla
uygun projeleri tasarlamakta ve hayata geçirmeye gayret etmektedir. Bu
amaçla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları mevcut tarihi yapıları
günyüzüne çıkaracaktır. Yine 2009 yılında gerçekleştirilen ve gelecek yıllarda
da devam edecek olan yayalaştırma çalışmaları Fatih için hayati öneme sahip
bir proje niteliği taşımaktadır.
Bölgemizde hizmet sunan diğer kamu kuruluşlarının görev alanımıza
giren konularda faaliyetlerinin koordine edilmesi, meydana çıkan aksaklıkların
giderilmesi ve takip edilmesi hizmetlerin kalitesi ve devamlılığı açısından çok
önemlidir. Belediyemiz, BEDAŞ ve İSKİ ile işbirliğini devam ettirmekte ve
hizmet kalitesini yükseltmeye gayret etmektedir. Fatih’i yarınlara taşımada
yüksek öncelik verilen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkım ve düzen-
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leme çalışmaları titizlikle
sürdürülmektedir.
Restorasyon Çalışmaları
İlçemize
değer
katan tarihi mirası, metruk
ve atıl vaziyette olan eski
eser yapılar; Valilik, İBB,
2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı ve Belediyemizin
ortak
çalışmalarıyla
restorasyona 2009 yılında
Sümbül Sinan Caminin bahçesinde bulunan Sümbül Sinan
hızlı bir şekilde devam
Tekkesi
ve
Hamamı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.
edilmiştir.
2008
yılında
yapımına başlanan Tevkii
Cafer Mahallesi 2309 ada 17 ve 18 parseldeki BK + ZK + 2NK’lı 540 m² kullanım
alanlı kütüphanenin restorasyonu tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Sümbül Sinan Caminin bahçesinde bulunan Sümbül Sinan Tekkesi ve
Hamamı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Neslişah Mahallesi Sofalı Çeşme Caddesi 2712 ada ve 21 parselde bulunan BK.+ ZK + 1NK’lı sivil mimarlık örneği yapının restorasyon çalışması
tamamlanmıştır.
Başkanlığımızca yapımı devam eden restorasyon ve restorasyon çalışmalarına ait bilgiler ise aşağıdadır;
Abdülmecid Evi Restorasyonu
Abdülmecid Evi Restorasyonu, uygulama süreci 2009 yılında başlamış
olup restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Dış ve iç cephelerde sonraki
dönem müdahalesi olan çimento sıva raspası yapılmıştır. Bina içindeki muhdes
duvarlar ve muhdes demir parmaklıklar sökülmüştür. İç mekanlarda yapılan
badana raspası neticesinde projelerde öngörülmeyen kalem işi çalışmaları ortaya çıkarılmıştır. Bu kısımlarla ilgili projelendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Yapı genelinde bulunan çatlakların genel tespiti yapılıp mevcut statik raporun
yeterli olmayacağı tespit edilmiş olup uygulamaya yönelik ek rapor hazırlanmaktadır. Uygulama sürecinde yapı genelinde restorasyon uygulamalarında
kullanılacak olan harç ve malzeme numuneleri uygunluğunun tespiti için
İ.B.B. KUDEB’e numuneler gönderilmiş olup analiz çalışmalarının netleşmesi
sonrasında uygulama süreci devam edecektir.
Ali Fakih Sıbyan Mektebi Restorasyonu
Uygulama süreci 2009 yılında başlamıştır. Kurul kararı gereği Konservasyon Müdürlüğü tarafından sıva ve harç numuneleri ile yapılması önerilen
uygulamalar hakkında, rapor hazırlanma süreci başlatılmıştır. İç ve dış özgün
duvarlardaki çimento sıvalar raspalanmıştır. Yapının özgün olmayan çatı
kaplaması kaldırılarak özgün beden duvarlarına ulaşılmıştır. Bahçe kısmında
moloz temizliği sonrasında araştırma kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yapı
genelinde uygulama çalışmaları devam etmektedir.
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Neslişah Mahallesi Sofalı Çeşme
Caddesi 2712 ada ve 21 parselde
bulunan sivil mimarlık örneği
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Hırka-İ Şerif Muhafızlık Konağı
Uygulama sürecine 2009 yılında
başlanmıştır. Yer teslimi itibariyle uygulama süreci başlamıştır. Dış cephede
uygulama yapılabilmesi için iskele kurulmuştur. Bina içerisinde bulunan moloz
temizliği sonrasında yapı genelindeki
muhdes bölümlerin tespiti ve sökümüne
başlanmıştır. Dış cephe ve iç mekanlarda
bozuk sıvaların raspa işlemi sonrasında
projelendirme aşamasında öngörülemeyen yapılan sıva raspası neticesinde
ortaya çıkan yapı genelindeki bina duvarlarında bulunan çatlaklarından kaynaklanan strüktür problemlerin varlığı
tespit edilmiştir. Çatlakların incelenmesi
ve çözüme yönelik projelendirme çalışmalarının sürecine başlanmıştır. Yapının
ahşap çatı uygulamalarına başlanmıştır.
Uygulama süreci 2010 yılında devam edecektir.
Hırka-i Şerif Muhafızlık Konağı

Beşikçizade Tekkesi
Uygulama süreci 2009 yılında başlamıştır. Ahşap binaların askıya alınması ve iskele kurulması çalışmalarıyla işe başlanmıştır. Bunu takiben iç duvarlarda boya ve sıva raspası yapılarak sıva yüzeylerinde belge değeri taşıyan
veri araştırması yapılmıştır. Raspa işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir
veri bulunmadığı tespit edilmiş ve bünyeden ayrılan niteliğini kaybetmiş sıvaların sökülmesine başlanmıştır. Yapı içinde bulunan kapı kanatları, saçak
detayları, merdiven küpeşteleri gibi şantiye içerisinde bahçede yağmurdan
korunacak ve hava alacak şekilde korumaya alınmıştır. Temel diplerindeki
ağaç kökleri ilaçlama yapılarak kurutulmuş ve sökülmüştür. Yapı çevresinde
drenaj çalışmaları yapılmıştır. Temel duvarlarında strüktürel problem görülen
yerlerin iyileştirme uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca temel duvarlarının derzlerinin bağlayıcısının zayıf olduğu görülmüş, bu nedenle horasan harcıyla derzleme uygulaması yapılmıştır. Yapı genelinde tüm mekanlar onaylı projeler
doğrultusunda, mevcut durum tespiti yapılarak çürümüş ahşap kaplı yüzeyler
belgelenmiş olup ahşap karkas restorasyon uygulamalarına başlanmıştır. Uygulamalar devam etmektedir.
Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi Restorasyonu
İhale Süreci Eminönü Belediyesi tarafından yapılmış ve uygulamalara
başlanmıştır. Katılma sonrası uygulama süreci başkanlığımızca yürütülmektedir. 2009 yılı içerisinde duvarlarda horasan sıva uygulamaları, ahşap döşeme
karkası uygulamaları, kalemişi boya raspası, ahşap merdiven, kapı ve pencere
imalatları yapılmıştır. Çatının eski bölüme ait kısmı kurşunla kaplanmış olup
üstündeki bakır alemde altın varak uygulaması yapılmıştır. Çatının yeni olan
kısmı ise ahşap konstrüksiyon üzeri kiremit kaplama uygulaması yapılmıştır.
Zemin katta avluda taş döşeme, diğer mekanlarda ise tuğla döşeme uygulamaları yapılmıştır. Uygulamalar genel olarak tamamlanmıştır. Süreç içerisinde
boya raspası sonrasında ortaya çıkan kalem işleri için yeniden kurul kararı
alınması gerektiğinden, proje hazırlanarak onaylanmak üzere kurula sunul-

94

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

muştur. Tezyinat projelerinin onaylanmasıyla imalatlar ile birlikte uygulama
süreci tamamlanacaktır.
Emir Buhari Tekkesi Harem Selamlık Binaları Restorasyonu
Uygulama süreci 2009 yılında başlamış olup yer teslimi itibariyle
uygulamanın yapılacağı alanda moloz temizliği yapıldı. Çalışma alanında
yapılan moloz ve toprağın temizlenmesi sonrasında projelendirme aşamasında
öngörülemeyen binanın kuzey cephesinde oturduğu zeminin bina temelini
oluşturan moloz taş duvarların oturumu için yeterli taşıyıcı özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiş ve bina oturum aksında zemin güçlendirilmesi için istinat duvarı uygulaması yapılmıştır. Ahşap karkas sistem uygulamalarına
başlanmıştır. Uygulamalar 2010 yılında devam etmektedir.
Hadım Hasan Paşa Medresesi
Osmanlı dönemi 19.yy yapısı olan tekkenin uygulama süreci yer teslimi itibariyle başlatılmıştır. Bina dış cephe iskele kurulma işlemi tamamlanmıştır. Bina genelinde bulunan molozların temizliği ve muhdes kısımların
sökümü yapılmıştır. Kagir yapının cephelerinde yapılacak olan uygulamalar
için kurul kararı gereği müdahale paftası hazırlanmaya başlanmıştır. Aynı şekilde yapı genelinde kullanılacak olan malzemelerin özgün yapı malzemelerinin
uygunluğu için KUDEB’e malzeme analizi için başvurulmuştur. Projelendirme
ve analiz çalışmaları devam etmektedir. Uygulama süreci 2010 yılında devam
edecektir.
Murat Molla Kütüphanesi
(2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı Projesi)
2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı tarafından ihale edilen projenin kontrollörlüğü, belediyemiz ve
ajans arasında imzalanan protokol
gereğince kurumumuz tarafından
yapılmaktadır. Uygulama süreci 2009
yılında başlamıştır. İhale kapsamı
kütüphane ana bina, idari bina ve
ahşap meştura binasının restorasyonunu içermektedir. İdari bina ve
ahşap bina ile ilgili proje detayları
uygulama sürecinde hazırlanıp onaylanmak üzere kurula sunulmuştur.
Onay süreci henüz tamamlanmadığından uygulamasına başlanamamaktadır.
Yer teslimi itibariyle ana
kütüphane binası çatı kurşun onarımları, dış cephede yüzey temizliği, taş
ve tuğla onarımları, pencere söveleri
ve dışlıkların onaylı projeleri doğrultusunda restorasyonu yapılmıştır. İç
mekanda yapılan boya raspası
yapılarak yapının özgün kalem işi
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tezyinatlarının Koruma Kurulu kararı gereği Kültür Bakanlığı Konservasyon
Müdürlüğü denetiminde bakım onarımları yapılmıştır. Bodrum katta muhdes
duvarlar ve mekanın bir bölümünde bulunan dolgu tabakası temizlenmiştir.
Tuğla yüzeylerde derz onarımları, zemin ve bodrum katta tuğla döşeme uygulamaları yapılmıştır.
İdari bina ve ahşap bina detay projeleri uygulama sürecinde hazırlanıp onaylanmak üzere Koruma Kuruluna sunulmuştur. Onay süreci tamamlanması sonrasında iki yapının uygulama süreci, süre uzatımı verilerek
başlatılacaktır. Restorasyon çalışmalarının 2010 yılı içerisinde tamamlanması
öngörülmektedir.
Fatih Ilçesi Neslişah Mahallesi 2712 Ada, 21 Parselde Bulunan Tescilli
Eski Eser Yapının Restorasyon İşi
2008 tarihinde başlayan uygulamalar; eski harita, kadastral, röperli
krokiler ve eski fotoğraflar dikkate alınarak hazırlandığı raporlanan mimari
restitüsyon ve restorasyon projesine göre yapılmıştır. Özgün yapı, kagir bir
bodrum kat ve üzerine gelen iki ahşap karkas kattan oluşmaktadır. Taşıyıcı
sisteme ait uygulamalar, proje doğrultusunda betonarme temele oturan çelik
karkas şeklinde yapılmıştır. Zemin kat ve birinci katlardaki mekanların iç duvarları çelik konstrüksiyon üzeri alçı levha kaplama, tavan ve döşemeler
ahşap kaplamadır. Islak hacimlerde, mutfakta ve balkonda seramik döşeme
kaplamaları yapılmıştır. Dış duvar kaplamaları ahşap kaplama üzeri ahşap boyası olarak uygulanmıştır. Çelik
strüktürlü çatı, su yalıtımı
üzeri kiremit altı kaplaması
döşenerek alaturka kiremit
ile kapatılmıştır. 2009 tarihinde yapının geçici kabulü
yapılmıştır.

Rüstempaşa Medresesi
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Rüstempaşa Medresesi
Yer teslimi itibariyle
medrese genelinde uygulamalara başlanmıştır. Revak
döşemelerinde
çimento
harçla yapılan müdahalelerin
söküm işlemleri tamamlanıp
kurul kararında belirtilen
rölöve ve restorasyon uygulama detay projeleri hazırlanmasına başlanmıştır. Medrese
odalarında özgün olmayan
ahşap döşemeler kaldırılıp
özgün döşeme detayları projelendirilmiştir. Özgün olmayan tuğla döşemeler
kaldırılmış olup iç mekanlarda çimento sıva raspa
uygulamalarına başlanmıştır.
Sıva raspası neticesinde ortaya çıkan ve projelendirme aşamasında tespit edilemeyen yapı genelinde
çatlaklar tespit edilmiştir. Mevcut durum tespiti ve uygulamaya yönelik strük-
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tür onarım kararlarının alınabilmesi için raporlama çalışmaları başlatılmıştır.
Statik rapor doğrultusunda çatlak uygulamalarına başlanacaktır.
Medrese cephelerinde cephe uygulamaları için iskele kurulup uygulama sürecine başlanmıştır.
Uygulama süreci 2010 yılındada devam edecektir.
Tevki-i cafer 17-18. Parseller Sivil Mimarlık Örneği Yapıların
Restorasyonu
Uygulama süreci 2008 yılında başlamış olup restorasyon çalışmaları
bitişik iki sivil mimarlık örneği kagir yapıyı içermektedir. 2009 yılı içerisinde
iki yapı genelinde tuğla duvarlar imalatları, ahşap döşeme karkası uygulamaları tamamlanmış olup kagir duvarlarda horasan sıva uygulamaları
yapılmıştır. Ahşap döşeme, kapı, pencere ve bu imalatlara bağlı detay imalatları iki yapı genelinde yapılmış olup koruyucu tabaka ve cila ile boyanmıştır.
Yapı içerisinde ahşap merdiven uygulaması yapılmıştır. Bodrum kat ve teras
kısmında izolasyon ve karo çini döşeme uygulamaları yapılmıştır. Islak
zeminlerde izolasyon işlemi yapılıp seramik imalatları yapılmıştır. Uygulamalar süre sonu itibariyle tamamlanmış o-lup geçici kabulü yapıl-mıştır
Pantokrator Zeyrek Sarnıcı
Restorasyonu (Fil Damı)
Yapımı M.Ö. 1105’li
yıllarına dayanan ve birkaç
dönemi içerisinde barındıran yapının restorasyonuna
2006 yılında başlanmıştır.
Yüklenici firma yer teslim
tarihi itibariyle istanbul IV
numaralı kültür ve tabiat
varlıklarını koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda
çalışmalara
başlanmıştır.
Karar doğrultusunda sarnıç
üzerindeki park alanında
rölövedeki
eksiklerin
tamamlanabilmesi, yapının
kronolojik analizinin yapılabilmesi, restitüsyon ve restorasyon kararlarının doğru oluşturulabilmesi için
Osmanlı dönemi kalıntı ve yapılaşmasını araştırmak amacıyla; Arkeoloji
Müdürlüğüne talepte bulunulmuş ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. Sarnıcın
iç kısmında girilemeyen bölgelerin istenilen rölövelerin alınabilmesi için
gerekli temizleme işlemleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında kazı raporu, proje danışmanları denetiminde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
projeleri hazırlanıp İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kuruluna teslim edilmiştir.
Kurul kararı sonucunda Sarnıç üstündeki park alanında yapılan arkeolojik kazı değerlendirmesinde kurul kararına ilave olarak istenilen arkeolojik
kazı çalışmalarının devam etmesine, kazıda çıkacak veriler neticesinde üst
alan çalışmasının neticelendirileceği kararı alınmıştır. Bu kapsamda Arkeoloji
Müdürlüğü denetim ve kontrolünde kazı çalışmaları yapılıp tamamlanmıştır.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Pantokrator -Zeyrek Sarnıcı
Restorasyonu (Fil Damı)

97

Fen İşleri Müdürlüğü

Kurul kararında proje müellifi tarafından danışman öğretim görevlisi
denetiminde hazırlanan projelerin kurul tarafından incelenmesi neticesinde;
Sistematik kazı çalışmalarının tamamlanması,
Yapının kronolojik analizinin ve dönem analizine ilişkin raporların
hazırlanması,
Malzeme analizi raporları ile ilişkilendirilerek hazırlanacak;
malzeme analizi, hasar analizi paftaları ve müdahale paftalarının hazırlanması,
Yapıda kalma süresi ile ilgili fonksiyon verilmesinde aranacak kriter
için done oluşturmak amacıyla yapı içerisinde nem ve basınç sıcaklık değerlerinin, değişik mahallerden günlük ve standart saatlerde takibinin yapılarak
yapı içi iklim değerlerinin çıkarılması ve uzun süreli izlenmesi,
Sarnıca ait sanat tarihi raporlarının hazırlanması ile restorasyon
projesinin yapılacak bu çalışmalar neticesinde çıkan veriler doğrultusunda
revize edilerek sunulması istenmiştir.
Kurul kararında yapılması istenilen çalışmalar ve istenilen bilimsel
verilerle ilgili çalışmaların sistematik ve zamana yayılı olması ve konunun
muhatapları ile ara toplantılar yapılarak projelendirme süreci devam etmiştir.
Projeler ve dökümanlar hazırlanıp onaylanmak üzere koruma kuruluna
iletilmiştir. Süreç içerisinde sütun ve payelerde temizlik ve onarımları, galeri
ve ana mekan tonozlarında ise restorasyon uygulamaları devam etmiş olup
ahşap gergi imalatları yapılmıştır.
Projelerin kurul incelemesi halen
devam etmektedir.

.
.
.
.
.

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi
(2010 Avrupa Kültür Başkentı
Projesi)
2008 tarihinde yer teslimi
yapılarak
uygulamalar
başlatılmıştır. Yapı genelinde
öncelikle yapı zararlı bitkilerden
ve çimento sıvası gibi sonraki
dönem
müdahalelerinden
arındırılmıştır. İki sıra tuğla bir sıra
taş şeklindeki almaşık duvarlarda
yüzey temizliği yapılmış, derzler
ve bozulan malzemeler iyileştirilmiş ve iç duvarlar horasan sıva ile
kaplanmıştır. Su geçiren kurşun
çatı kaplaması yenisi ile değiştirilmiştir. Çürümüş ahşap doğramalar
yenilenmiş,
hasarlı
kısımlarında
iyileştirme
yapılmıştır. Yerinde olmayan, mermer sütunlar üzerine oturan ahşap
cumba
eski
fotoğraflarına
dayanılarak
yeniden
inşa
edilmiştir. Mermer yüzeyli duvar
çeşmesinde
yüzey
temizliği
yapılmıştır. Bahçede ve yapı
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çevresinde drenaj çalışmaları
tamamlanmış olup bahçe peyzaj
projesi doğrultusunda uygulamalar
devam etmektedir.
Okullar ve Kamu Binaları Onarım
Çalışmaları
Eğitim ve sağlığa tam
destek projesi kapsamında önceki
yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalara 2009 yılında da devam
edilmiştir. 2009 yılında, 21 adet
okulda ihtiyaç olan çeşitli onarımlar yapılmıştır.
Akşemsettin
Ilköğretim Okuluna Atatürk büstü
ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.
9 adet sağlık ocağında
bakım ve onarımlar yapılmıştır.
Halkımıza hizmet veren 18 ayrı
kamu binasında ihtiyaç olan bakım
ve onarımlar yapılmıştır.
2009
yılında
yapmış
olduğumuz yapım ve onarımlar
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
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Yol Bakım ve Yenileme çalışmaları
İlçemiz, tarihi dokusu nedeniyle turizm merkezi olması, işyerlerinin
yoğun olması, eğitim kurumlarının fazla olması, önemli sağlık birimlerinin
ilçemizde bulunması ve yerleşim alanları bulunmasından dolayı önemli bir
merkezidir.
Bu nedenle uzun yıllardır yenileme ve onarım çalışması yapılmayan
cadde, sokak ve meydanlarda bu yıl hızlı bir şekilde tarihi dokuya uygun yol
üst kaplamaları yapılmıştır. Bozulan ve tarihi dokuya uygunluk sağlamayan
asfalt kaplamaları kaldırılarak yerine granit küptaş, bazalt küptaş, granit ve
andezit plaklarla modern bir şekilde yol üst kaplaması yapılmıştır. Üst Laleli
1. kısımda 2010 Ajansı ile müşterek yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Tahtakale Caddesi, Hasırcılar Caddesi, Kutucular Caddesi ve bu caddelere bağlantılı yollarda da bu çalışmalar devam etmektedir.
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İshakpaşa Caddesi çevre
düzenleme çalışması...

Granit küp taş döşeme çalışması

Trafiğin rahat seyri için yol kenarlarına park etmeyi önlemek için
demir elemanlar yerleştirildi.
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İshakpaşa Caddesinin tarihi
sur duvarının bitişiğindeki metruk
gece kondular yıkılarak tarihi dokuya
uygun çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Seyit Ömer Mahallesi, Seyit
Ömer Caddesinin önündeki metruk
gecekondular yıkılarak yerine andezit
plaklarla 500 m² lik alanlı parka
dönüştürülmüş, aydınlatma ve çevre
düzenlemeleri yapılmıştır.
Granit küptaş ve beton
parke taş zamanla bakım istemektedir, asfalt yol kaplaması gibi bir defaya
mahsus
yol
kaplaması
malzemeleri değildir. Bu malzemeleri
yol üst yapısında dekoratif amaçlarla
kullanılmasının yanı sıra tekrar kullanılamadığından
dolayı
tercih
edilmemektedir. Bu nedenle 2009
yılında daha önce yapılmış ve kullanım sonucu dalgalanmalar oluşmuş
bu yol üst kaplamalarının onarımlarında
yeni
bir
uygulama
başlatılmıştır.
Taşların altına kum yerine,
kuru harç döşenmiş olup üst dolgu
malzemeleri de özel derzli malzemeyle sağlanmıştır. Bu uygulama ile
granit taşlardaki derz boşlukları da
ortadan kaldırılmıştır.
Kiremit Caddesi, Camcı
Yokuşu, Yerebatan Sarnıcı önü,
Cağaloğlu Yokuşu, Darpane Sokak,
Abidin Daver Sokak, Himayeyi Etfal
Sokak, Mahmutpaşa Yokuşu ve ekteki
tabloda sunulan birçok caddede bu
uygulama yapılmıştır.
2009 yılında Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi bahçesi, İstanbul SSK Hastanesi bahçesi, Yedikule İlköğretim
Okulu bahçesi, Cevrikalfa İlköğretim
Okulu Caddesi ve İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü bahçesinde kısmi yol
düzenlemeleri yapılmıştır. Aksaray
Ordu Evi’ne betonarme bahçe duvarı
yapılmıştır.
Sokak ve caddelerde araç
parklarının engellenmesi yaya ve
araç trafiğinin daha sağlıklı olarak
seyrini sağlamak amacıyla bazı bölgelerde, tretuvarlara; bazı bölgelerde yol ortalarına araç parkını
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önleyici yapı elemanları yerleştirilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın
kamu binalarına kolay erişimini sağlamak amacıyla engelli rampaları
yapılmıştır.
Havai hatları yer altına alınan cadde ve sokaklarda yol ve tretuvar çalışması yapılmıştır.
Sümbül Efendi Cami ve Sümbül Sinan Tekkesi’nin çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Çalışma yapılan tüm cadde
ve sokaklarda yağmur suyu kanalı
çalışmaları ve aydınlatma çalışmaları
paralel götürülmüştür.
Sultanahmet
Meydanı,
Hamidiye Caddesi, üst ve alt Laleli
bölgeleriyle ilgili yol yenileme ve yayalaştırma proje ve maliyet çalışmaları
Belediyemiz, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı ile müştereken
yapılmıştır. Bu bölgelerde 2010
yılında yapılacak çevre düzenleme ve
yayalaştırma çalışmalarında ihale
aşamasına geçilmiştir.
2009 yılında 25.000 metre
bordür, 45.000 m² parke taş 30.000
m² granit küptaş 10.000 m² andezit,
granit ve beton plak döşenmiştir.
2009 yılında yol, meydan ve tretuvar
çalışması yapılan cadde, sokak ve
meydanların
bazıları
tablodaki
gibidir:

Yolayırıcı yapı elemanları

Engelli rampası

Andezit plak ve bordürle yol yapım
çalışması
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Hekimoğlu Ali Paşa Şehir Parkı
Yapımı
2008 yılında tarihi Hekimoğlu Ali Paşa Camisi’nin yanında bulunan metruk depo ve iş yerleri
yıkılmıştır. 2009 yılında söz konusu
alanın tarihi dokuya uygun çevrenin
ihtiyacını karşılayacak park ve çevre
düzenlemesine başlanılmıştır. Alanın
etrafı, önce betonarme perde duvarlarla çevrilmiş, yağmur suyu ve atık
su kanalları yapılmıştır. Söz konusu
parkta andezit plak ve iston granitleriyle döşeme yapılmış olup aydınlatması sağlanmıştır.
5.500 m² alanın 2.222 m² si
yeşil alan olarak dizayn edilmiştir.
3.000 m² alan ise;
Kafeterya,
Süs havuzu,
Otopark,
Çocuk oyun gurupları,
Jimnastik aletleri,
Oturma gurupları,
Yürüme ve koşu alanları, olarak
tanzim edilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

.
.
.
.
.
.
.
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Ramazan Efendi
Parkı Kafeteryası

Ramazan Efendi Parkı Kafeterya Yapımı
Ramazan Efendi Parkı içerisine çevrenin
ihtiyacını sağlayacak kafeterya yapılmıştır.
Park, sokak ve meydan
Yavuz Sultan Selim Mahallesi,
aydınlatmaları
Mollabey Sokakta Bulunan Konut Inşaatı
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mollabey sokak 456 pafta 2456 ada 7
parselde bulunan taşınmaz üzerine konut inşaatı yapımı devam etmektedir.
İnşaatın 12.10.2009 tarihi itibarı ile yer teslimi yapılmıştır. İnşaat bodrum
kat , zemin kat ve 1 normal kat seviyesinde betonarmesi tamamlanmış
olup inşaat devam etmektedir.
2009 YILI AYDINLATMA ÇALIŞMALARI

Şehitliğe Yüksek Bayrak Direği
Yapımı
“Toprak uğruna ölen varsa
vatandır”. Milli birlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımız,
uğruna gül bahçesine gidenlerin
başucuna dikilmiştir. Bayrak direğimiz 40 metre uzunluğundadır.
Park, Sokak ve Meydan Aydınlatma
Çalışmaları
2009 yılı içerisinde toplam
138 adet cadde ve sokakta yeni aydınlatma çalışması yapılmış, çalışmalar kapsamında 467 adet armatür
ve 4.196 metre kablo kullanılmıştır.
Bunlardan 112 sokak katener sistem
ile aydınlatılmış olup toplam 367
adet katener aydınlatma aparatı yerleştirilmiştir:
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Asfalt, Izgara, Yol ve Tretuar
Onarım Çalışmaları
2009 yılı içerisinde ekiplerimiz tarafından talepler ve tespitler
doğrultusunda muhtelif cadde ve
sokaklarda asfalt ve parke taşı kaplı
yol ve tretuar onarımları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca belediyemiz tarafından yapılan her türlü inşaai faaliyet
sonucu ortaya çıkan molozlar ekiplerimiz tarafından toplanarak döküm
yerlerine sevk edilmiştir. Bölgemizde
mevcut yağmur suyu ızgaralarının bir
kısmı yıl içerisinde yenilenmiş ya da
onarılmıştır.
Araç parkını önlemek ve
yaya güvenliği sağlamak amacıyla
demir baba montajı ve onarımları
yapılmış, ayrıca mevcut yağmursuyu
bacaları yol kotuna yükseltilmiştir.

Üst Laleli yayalaştırma çalışmaları için yerleştirilen
pnömatik bariyerler
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Hız Kesici ve Bariyer Çalışmaları
Yıl
içerisinde
yapılan
tespitler ve gelen talepler doğrultusunda tabloda listelenen cadde ve
sokaklara hız kesici montajı yapılarak
yaya
güvenliği
arttırılmaya
çalışılmıştır.
UKOME kararları gereği belirli saatler arasında yada tamamen
yayalaştırılan cadde ve sokakların
giriş ve çıkışlarına pnömatik bariyerler yerleştirilerek trafik düzenlemesi
yapılmıştır. Bu amaçla 23 cadde ve
sokağa açılıp kapanabilen bariyerler
yerleştirilmiştir.
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Marangozhane/Sıhhi Tesisat/Elektrik Tesisatı/Demir Atölyesi Faaliyetleri
Belediyemize ait hizmet binalarının, kamu binalarının, okulların ve
muhtaç vatandaşların yapılarının küçük çaplı olan kapı ve pencere yapımı,
elektrik bakım ve onarımları, sıhhi tesisat onarımları, boya badana ve demir
kapı ihtiyaçları karşılanmaktadır.
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Silivrikapı Buz Pateni
Pisti tamamlanarak
hizmete girdi.

Karikatür Müzesi,
İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi tarafından
restore edilmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2010 Avrupa
Kültür Başkanti Ajansı İle Koordine Sağlanarak
İlçemizde Yapılan Yatırımlar
Hüsambey Mahallesi İtfaiye Caddesi’nde bulunan İtfaiye binası ve çevresinin restorasyon çalışmaları devam etmektedir.
Atik Mustafa Paşa Mahallesi Dervişzade Anemas zindanlarının restorasyon ve restitüsyon çalışmaları devam etmektedir.
Cambaziye Mahallesi Silivri Kapı Caddesi
Fatih Sitesi önünde bulunan buz pateni ve spor tesisleri tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
Zeyrek Mahallesi Kovacılar Sokakta bulunan
Karikatür ve Mizah Müzesi, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığınca restore edilmektedir.
Haseki Sultan Mahallesinde bulunan Davutpaşa Medresesi ve Külliyesi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığınca restore edilmektedir.
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla müştereken üst Laleli 1. Etap
Yayalaştırma Projesi kapsamında, Mahmudiye Çeşme Sokak Onsekizsekbanlar
Sokak, Fevziye Caddesi, Fethibey Caddesi, Saffetpaşa Sokak, Acemi Nefer
Sokak ve Caddelerinde çevre düzenlemesi, yayalaştırma ve aydınlatma
yapılmıştır.
Kazı Ruhsat ve Kontrol Çalışmaları
Bölgemizde kazı yapan BEDAŞ ve İSKİ ile vatandaşların ruhsat talepleri değerlendirilerek 2.018 adet kazı çalışması ruhsatlandırılmıştır. Ruhsat
kapsamında gerçekleştirilen kazılar, kazı sırasında ve sonrasında takip edilerek ilgilileri tarafından eski hallerine getirmeleri sağlanmıştır. İlgilisi tarafından eski haline getirilmesi mümkün olmayan zemin kaplamaları ekiplerimizce
düzeltilmiş, bu işlemlerle ilgili olarak 244,888 TL irat tahakkuk ettirilmiştir.
2009 yılı içerisinde yıkımı gereken muhtelif yer ve parsellerde toplam
54 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yıkım çalışmaları sırasında gerekli
güvenlik önlemleri ve yıkım sonrası ortaya çıkan moloz tahliyesi gerçekleştirilmiştir.
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Hekimoğlu Ali Paşa Parkı

120

F

atih İlçesinde yaşayan halkın,
ihtiyaçlarını dikkate alarak,
çağın standartlarına uygun dinlenme, gezinme ve yaşama mekanları
oluşturmak amacıyla, cadde ve
sokakların ağaçlandırılması, mevcutların bakımının yapılması, yeşil alan
ve tesislerin yapımının ve bakımının
sağlanması, park, bahçe, kavşak,
refüj ve rekreasyon alanlarının oluşturularak her türlü bakımının yapılmasını sağlamaktadır.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uhdesi dışında da yeşil alanlar ve parklar bulunmaktadır.
İlçemizin sınırları içerisindeki diğer
Devlet Kuruluşlarının (Valilik, Adli Kurumlar, Hastaneler, Okullar, Camiler,
Külliyeler) yeşil alanlarına imkânları
ölçüsünde hizmet sunulmuştur.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Park ve yeşil alanlara, uygun çim tohumları seçilerek, gerek serpme,
gerekse hazır rulo kültür çimi kullanılarak daha uzun süreli ve kalıcı bir çim
alanına kavuşması sağlanmıştır.
Mevsimine uygun yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek ve lale dikimleri
yapılarak, park, refüj ve kavşaklarda canlılık, hoş ve göze hitap eden alanlar
oluşturulmuştur.
Parklarımızda dinlenme mekanları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve
çocuklar için oyun mekanları tasarlanarak uygulaması yapılmakta, halkın dinlenirken aynı zamanda spor yapması sağlanmıştır.
Gerek yeşil alanlar gerekse oyun ve oturma gruplarının bakımı,
onarımı ve canlı tutulması çalışmalarını da titizlikle yürütülmektedir.
İlçemizdeki tüm parklarda ihtiyaç duyulan çocuk
oyun gruplarının zeminine çocukların sağlıklı biçimde ve
düşme tehlikesini bertaraf etmek amacıyla EPDM zemin
kaplamaları, ferforje kapı ve parmaklık, granit, andezit
döşeme kaplamaları yapılmış olup çocuk oyun grupları yerleştirilmiştir.
2009 yılı itibariyle Fatih İçemizde toplam 174 adet
park ve yeşil alan bulunmaktadır. Bunların 128’i FatihBölgesinde, 46’sı Eminönü yer almaktadır. Fatih Bölgesinde
334.950 m², Eminönü bölgesinde 81.831 m², olmak üzere
ilçemizde toplam 416.781 m² yeşil alan bulunmaktadır.
PARKLAR
2009 Yatırım Yılında Yeni Park Yapımları
Hekimoğlu Alipaşa Parkı
Hekimoğlu Alipaşa caddesi üzerinde bulunan Hekimoğlu
Alipaşa parkı 5.222 m ² olup bunun 1800 m²’si gölgeye, güneşe
ve çiğnenmeye dayanıklı çim olmak üzere 2100 m ² yeşil alana
sahiptir. Yeşil alanımızın sulama sistemi, parkımızın
içinde bulunan ve kullanılmayan atıl durumdaki kuyu revize edilerek, pompa ve hidrofor ilavesi sayesinde sulama sistemimize bağlanmıştır.
Parkımızda peyzaj değeri yüksek ağaç ve çalı
dikimleri yapılarak, mevsimlik çiçek yerleri hazırlanmıştır. Parkımızda 100 m² alan spor faaliyetlerine
ayrılarak Sağlık Bakanlığı onaylı bir takım fitness yerleştirilmiştir. Çocuk oyun alanımız 120 m² kauçuk zemin
üzerine tek kuleli çocuk oyun grubu ve ikili salıncaktan
oluşmaktadır. Parkımız 20 araçlık kapalı ve açık otoparka
alanına sahiptir. Ayrıca yaklaşık 100 m² genişliğinde
sosyal donatı alanına sahiptir.

Arabacı Beyazıt Parkı

Arabacı Beyazıt Parkı
Ramazan Efendi Caminin yanında bulunan ve
toplam 3.456,68 m ² alana sahip olan parkımız; 731 m ²
yeşil alan, 40 m ²çocuk oyun alanı, 32 m ² fıtness alanı,
24 m ² havuz alanı ve 54 m ² sosyal donatı alanından
oluşmaktadır.
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Seyit Ömer Yeşil Alanı
Seyit Ömer Cami yanında bulunan ve toplam 378,61 m ² alana sahip
parkımız; 269 m² sert zemin ve 109,61 m² yeşil alana sahiptir.
2009 Yatırım Yılında Revize Etmiş Olduğumuz Parklar
Fatih İlçesi dahilinde, kırılan bozulan oyun aletlerinin çocuklara zarar
vermemesi, parkların kullanımını fonksiyonel ve etkin hale getirilmesi
amacıyla eskiyen parkların tadilatını yapmakta olup, bu amaçla aşağıdaki
parklarımız revize edilmiştir.

Sultanahmet At Meydanı ve
Mehmet Akif Ersoy Parkı

At Meydanı ve Mehmet Akif Ersoy Parkı
Bölgemizdeki Sultanahmet Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği At Meydanı yeşil alanlarımızda
halkımızın rahat bir şekilde iftar yapabilmesi amacıyla,
270 adet piknik masası temin edilmiş ve yeşil alanlarımızın üzerine dağıtımı yapılmıştır. 100 adet çöp kovası temini ve montajı sağlanarak çöp yoğunluğununda
önüne geçilmiştir. Mevcut piknik masaları ve çöp kovaları ramazan bitiminde mevcut park ve yeşil alanlarımıza dağıtımı sağlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Parkı
ve At Meydanında tahrip olan yeşil alanlarımızda
yeniden çim ekimi yapılmıştır.
Kasım Gürani Parkı
Balat Mahallesinde bulunan ve 2008 yılında
açılışı gerçekleştirdiğimiz Balat Sağlık Ocağı etrafın-

122

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Kasım Günani Parkı:
Balat Sağlık Ocağı etrafındaki yeşil
alan koruma altına alınmış ve
düzenlenerek park haline
getirilmiştir.

Cankurtaran İshakpaşa Sur Dipleri

daki yeşil alan koruma altına alınmış, İSKİ su bağlantısı yapılmış, bordürleri
yükseltilmiş, toprak takviyesiyle tesviye ve çim ekimi yapımıştır. Ayrıca
parkımız revize edilerek piknik masaları yerleştirilmiştir. Bu sayede koruyucu
dekoratif ferforjeler kullanılmak süretiyle vatandaşlarımızın güven içerisinde
yeşil alanımızdan yararlanma imkanına kavuşturulmuştur.

Önce
Sonra

Cankurtaran İshakpaşa Sur Dipleri
Cankurtaran İshakpaşa Sur diplerinde istimlak edilerek yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yıkımın gerçekleştirildiği alanlarımıza çim ekimi ve çalı dikimi
yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Fatih Müftülük Bahçesi
Fatih Müftülüğünün bahçesinde çevre düzenlemesi yapmak süretiyle
çimlendirilmiştir.

Önce
Silivrikapı Parkı
Sur boyundaki alana 850 hazır çim serildi. Çocuk oyun grubu ve zeminin tadilatı yapıldı. Sert zemine granit taş döşemesi yapılmıştır.

Sonra

Silivrikapı Parkı
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Tekfur Sarayı Parkı Öncesi
Tekfur Sarayı Parkı
Bu alana 568 m² çim serilmiştir. 5708 çiçek, çalı ve fidan dikilerek
peyzaj düzenlenmesi yapılmıştır. Jimnastik aletlerinin temini ve montajı
yapılmış olup sosyal donatı alanı olarak da planlama yapılmıştır.
Şenol Güneş Parkı
Mevcut parklardaki çevre duvarları çok yüksek olduğundan,
parkımızın dışarıdan görülmesi engellenmekteydi. Bu durum parkımızda kuytu
yerler oluşturmakta, kötü amaçlar için kulanılmakta ve bu durum özellikle
gece halkın parklardan faydalanmasını engellemekteydi. Bunun önüne geçebilmek için mevcut duvarları minimum seviyeye indirme çalışmaları
yapılmıştır. Park ve yeşil alanlarımızın dışarıdan rahatça görülebilmesini
Tekfur Sarayı Parkı Sonrası
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sağlamış ve mevcut parkta bulunan
sosyal donatı alanı kaldırılarak yeşil
alan arttırılmıştır.
Haliç Caddesi Fodlacı Sokak
Haliç
Caddesi
Fodlacı
Sokakta taş döşeli alana çiçeklik
yapılıp ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
Haşim İşcan Parkı
Haşim İşçan Parkında eski ve
atıl durumdaki çocuk oyun grubu
sökülüp yeni oyun grubu montajı
yapılmıştır.
Molla Aşkı Parkı
Bu alana 384 m² çim serilmiş
olup 672 çiçek, çalı ve fidan dikilerek
peyzaj düzenlenmesi yapılmıştır.Yeni
peyzaj düzenlemesi 2010 yılında
devam edecektir.

Molla Aşkı Parkı Öncesi

Molla Aşkı Parkı Sonrası

Devam Eden Projelerimiz;
Yeni Cami parkı çevre düzenlemesi ve cephe yenileme projeleri
devam etmekte olup, 2010 yılında
parkımız yeniden yapılacaktır.
Muratpaşa Parkı revize proje
çalışmamız başlamış olup, 2010
yılında parkımız yeniden yapılacaktır.
Çukurbostan Parkımızda futbol sahası büyütülüp, park revize
çalışmaları halkımızın ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde proje çalışması
devam edecektir. 2010 yılında
parkımız yeniden yapılacaktır.
Cambaziye Bölgesi Koçdibek sokakta Semt Konağı düzenleme projesi
içinde yer alacak yeşil alanlarımıza ait proje çalışmamız tamamlanmıştır.
Semt konağının yapımı bittikten sonra yeşil alan yapım çalışmasına
başlanacaktır.
Yedikule Sur diplerindeki (80.000 m²) gecekondular kamulaştırılarak
yıkılmış olup buranın rekreasyon ve yeşil alan olarak düzenlenmesi için proje
çalışması devam etmektedir. 2010 yılında bu alan düzenlenerek halkımızın
hizmetine sunulacaktır.
Kocasinan Parkı içerdeki hamidiye su binası için gerekli yazışmalar
yapılmış olup, proje çizimi tamamlanmıştır. Alan günün koşullarına göre
yeniden yapılacaktır.
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Molla Aşkı Parkı’na çim ve bitki
ekimi yapıldı.
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Hekimoğlu Alipaşa Parkı Havuzu

HAVUZLAR
2009 Yatırım Yıllarında Yeni
Yapılan Havuzlar
Bölgemizde 2009 yılı içinde
yapılan park ve meydanlara havuzlar
yapılmıştır. Hekimoğlu Ali Paşa,
Kadırga Parkı, Karagümrük Meydanı,
Kumkapı Meydanı ve Arabacı Beyazıt
Meydanı’na yapılan havuzlarla, meydan güzelleştirilmiş ve çağdaş şehircilik
anlayışı
doğrultusunda
düzenlenmiştir.
Havuzlar
ışıklandırılarak, meydanın gece de kullanımı ve güzelliği temin edilmiştir.

Karagümrük Meydan Havuzu

2009 Yatırım Yıllarında Tadilatı
Yapılan Havuzlar
Bölgemizdeki
Kadınlar
Pazarı, Hırka-i Şerif, Karagümrük,
Arabacı Beyazıt meydan havuzlarımız
aktif hale gelmiştir. Bununla birlikte
park ve meydanlardaki havuzlarımızın bakımlı ve aktif duruma
getirebilmek için çalışmalarımız
devam etmektedir.
vuzu
Kadırga Parkı Ha

Kumkapı Meydan Havuzu
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Kumkapıda atıl durumdaki havuzumuzu
revize ederek, havuzumuzun içine balık heykeli
montajı yapılmış ve aktif hale getirilmiştir.
İSKİ tarafından su kısıtlaması nedeniyle
kapatılan parklarımızdaki, sularımızı aktif hale
getirerek revizyon çalışmalarımız devam etmektedir. Toprak doldurduğumuz havuzları
tekrar suyla buluşturduk. (Topkapı Kaleiçi Parkı
gibi...)
2009 Yatırım Yıllarında Fıtness Aletleri
Konulan Parklar
Arabacı Beyazıt Parkı
Hekimoğlu Ali Paşa Parkı
Tekfur Parkı
Molla Aşkı Parkı
Mehmet Akif Erso
y Parkı

.
.
.
.

2009 Yatırım Yıllarında Çocuk Oyun
Grupları Konulan Parklar
Arabacı Beyazıt Parkı
Hekimoğlu Ali Paşa Parkı
Haşim İşcan Parkı
Balat Sağlık Ocağı Parkı

.
.
.
.

2009 Yatırım Yıllarında Yapmış Olduğumuz
Çocuk Oyun Gruplarının
Zeminine EPDM Malzemesiyle Kaplanması
Arabacı Beyazıt
Hekimoğlu Ali Paşa Parkı
Veledi Karabaş Parkı
Gureba Parkı
Kemancı Parkı

.
.
.
.
.

Kuşcenneti Parkı

2009 Yatırım Yıllarında
Muhtarlık Binalarına
Yapmış Olduğumuz Çevre
Düzenlemeleri
Seyit Ömer Muhtarlık
İmrahor Muhtarlık
Aksaray Muhtarlık
Nişanca Muhtarlık
Ayvasaray Muhtarlık
Karagümrük Muhtarlık
Cankurtaran Muhtarlık
Mimar Kemalettin Muhtarlık
Nişanca Muhtarlık
Emin Sinan Muhtarlık

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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2009 Yatırım Yıllarında Çevre Düzenlemeleri Yapılan
İlköğretim Okulları ve Diğer Kamu Kurumları
Alparslan İlköğretim Okulu
Fethiye İlköğretim Okulu
Ulubatlı İlköğretim Okulu
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Hattat Rakım İlköğretim Okulu
Verem Savaş Dispanseri
Hırkai Şerif İlköğretim Okulu
Hırkai Şerif Kız Öğrenci Yurdu
Karagümrük Eram Özürlüler Okulu
Karagümrük İlköğretim
Balipaşa Cami
Molla Zeyrek Sağlık Ocağı
Fatih Müftülüğü
Topkapı Sağlık Ocağı
Cerrahpaşa Hastanesi Sağlık Ocağı
Arpa Emini Sağlık Ocağı
Haseki Hastanesi
Çapa Sabancılar Kreş
Çapa İlköğretim Okulu
Çapa Öğretmen Lisesi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Selçuk Anadolu Lisesi
Sakatlar Derneği
Özürlüler Federasyonu

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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. Yedikule Emniyet Amirliği
. Silivrikapı İlköğretim Okulu
. Vatan Lisesi
. Haneler Külliyesi
. Silivrikapı İlköğretim Okulu
. Anadolu Selçuk Meslek Lisesi
. İbrahim Alaattin İlköğretim Okulu
. Çevre Koruma Müdürlüğü
. Hüdavandiyar Kız Yurdu
. Yunus Emre İlköğretim Okulu
. Başbakanlık Devlet Arşivleri Bahçesi
. Vefa Lisesi
. İ.Ü. Fen Fakültesi Bahçesi
. Kadırga Lisesi
. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
. Cevri Kalfa İlköğretim Okulu
Çevre Düzenlemeleri Yapılan
Cami Türbe ve Mezarlıklar
Seyyid Ömer Camii
Piri Mehmet Paşa Camii
Molla Gürani Türbesi
Hekimoğlu Ali Paşa Camii
Sümbül Efendi Camii
Çıkrıkçı Ahmet Paşa Camii

.
.
.
.
.
.
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. Oruç BabaTürbesi
. Sümbül Efendi Tekkesi
. Ramazan Efendi Camii
. Sümbül Sinan Tekkesi
. Murat Paşa Camii
. Odabaşı Camii
. Haseki Külliye
. Molla Gürani
. Fatih Cami
. Ahmediye Cami
. Kadıasker Cami
. Murat Paşa Cami
. Atik Ali Cami
. Nişanca Cami
. İsmail Ağa Cami
. Hocaüveyz Cami
. Balipaşa Cami
. Selçuk Sultan Cami
. Yeni Cami
. Laleli Cami
. Keçeci Fuatpaşa Cami
. Sultanahmet Cami
PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
PANEL ÇİT VE KAFES TEL KALEMLERİ
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PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
DEMİR KORKULUK KALEMLERİ

PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
ÇİM SAHA TANZİMLERİ

PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
SULAMA ÇALIŞMALARI

PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
BUDAMA ÇALIŞMALARI

PARKLARA VE YEŞİL ALANLARA YAPILAN
MEVSİMLİK ÇİÇEK, ÇALI VE AĞAÇ DİKİMİ
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Anıtpark

Müdürlüğümüzce yapılan
yeşillendirme, sulama,
budama ve bakım çalışmaları
Müdürlüğümüz Fatih ilçesi dahilinde, yeşil alanların çim kaplamaları
hazır rulo çim kullanılarak kısa zamanda yeşillenmeleri sağlamıştır. Mevcut
çim alanlarımızın tadilatı için çim sahaları tanzim etmiştir.
Budama çalışmaları ise, bitkinin güneşten yeterince faydalanabilmesi, bitkinin sağlıklı gelişimi için yapılmaktadır. Böylelikle gübrenin istenmeyen dallar tarafından harcanması önlenir.
Küresel ısınmayı ve erozyonu önlemeye katkıda bulunmak için bölgemizde ağaç dikimi, bitkilendirme çalışmalarımız daha bilinçli bir şekilde
halkımızla birlikte yürütülmektedir.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Koordinasyon Sağlanarak
Talep Ettiğimiz Yatırımlar
Muratpaşa Parkı İstimlak Edilip,Yeniden Düzenlenmesi
Aksaray-Historia Hattındaki Parklarımızın Yeniden Düzenlenmesi
Edirnekapı Suriçi-Mihrimah Sultan Cami Etrajı Yeniden Çevre Düzenlenmesi
Fevzipaşa Caddesi Orta Refüjün Yeniden Düzenlenmesi
Topkapı Kale İçi Çevre Düzenleme
Cambaziye-Koçdibek Sk. Park Ve Spor Alanı Olarak Düzenlenmesi

.
.
.
.
.
.
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. Yedikule Surdibi Park ve Spor Alanları Yapılması
. Kemikliburun Park ve Spor Alanları Yapılması
. Surdipleri Kapı Girişleri Mevlanakapı-Silivrikapı-Belgrad Kapı-Yedikule
Kapılarının Çevre Düzenlemesi
. Toklu İbrahim Dede Parkı Yeniden Düzenleme
. Fatih Anıt Parkı Yeniden Düzenleme
. Hava Şehitliği Parkı Yeniden Düzenleme
. Yenikapı Parkı Yeniden Düzenleme
. Gülhane Parkının Etrafındaki Yapılaşmalarının İstimlakı Ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması
. Beyazıt Meydanı Yeniden Çevre Düzenlemesinin Yapılması
. Yeni Cami Arkasındaki Yeni Cami Parkının Yeniden Düzenlenmesi
. Devlet Demir Yolları İstasyon Gar Parkının Yeniden Düzenlenmesi
. Vefa Metro İstasyonu Civarının Düzenlenmesi (Katip Çelebi Cad. İle Vefa
Cad. Kesişimi
. Eski Polonya Pazarı (Mercan) Yeşil Alan Olarak Düzenlenmesi (Altının
Otopark, Üstünün Yeşil Alan Olarak Düzenlenmesi)
. Kumluk Parkı- Kumkapı İstasyon Parkının Revizyonu
. Taşköprülüzade Sok. (Kümbet) Çevre Düzenleme
. Tekfur Sarayı Parkı Yeniden Düzenleme
. Türkiyat Enstitüsü Etrafındaki Türkiyat Parkı Aydınlatma Ve Çevre Düzenleme İşi
. Fatih Cami İçi Çevre Düzenlemesi Yapılması
. Kumkapı Sahil Hat-

Gülhane Parkı

tında Antreman Sahası Yapılması
Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
İle Koordinasyon
Sağlanarak
İlçemizde Yapılan
Yatırımlar
Arabacı Beyazıt
Parkı

.

Büyükşehir
Belediye Başkanlığı
İle Koordinasyon
Sağlanarak
İlçemizde Yapımı
Devam Eden
Yatırımlar
Fatih Anıt Parkı

.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Abdi Subaşı Mahallesi, Fodlacı
Sokakta bir inşaat.
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Ş

ehrin planlı bir şekilde yapılanmasını, sağlamak için planların hazırlanması, yapıların var olan imar planına uygun olarak yapılması ve tarihi
dokunun korunmasının sağlanması, şehirde inşa edilen yapıların planlara
göre ve gerekli yasal şartları sağlayacak kalite ve güvenilirlilikte olmasının
takip ve kontröllü çalışmaları gerçekleştirmektedir.
İmar kaleminde, 2009 yılı içersinde 2525 adet kurumiçi yazışma,
947 kurumdışı yazışma, 9945 adet genel yazışmalar ve diğer işlemler olmak
üzere toplam, 13.417 adet evrak işlemi yapılmıştır.
Bu evrak işlem sayısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan
işlemlerin toplam sayısıdır.
İmar Uygulama Bürosunda; İmar Durumu düzenlenmekte mimari ve
statik proje tasdiki, zemin etüdü onayı yapılmaktadır. Bir yıllık süre içinde
toplam 763 adet İmar Durumu (yazılı veya çizimli olarak) ayrıca sistemde tek
evrak olarak kayıtlı giren çeşitli kurumlara 703 adet imar durumu tanzim
edilmiştir. 139 adet proje onayı ve 141 adet Koruma Kuruluna proje gönderilmiştir.
Ayrıca, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bütün
tescilli eski eser binaları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin ve
kentsel yenileme alanlarında kalan bütün projelerin rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin imar yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilerek Etüd
Proje Müdürlüğü’ne, İstanbul IV. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Müdürlüğü’ne veya İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmekte ve karar alınmaktadır.
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Ayrıca, bütün bu işlemlerin sonucunda onaylanan bölgesel yenileme
alanları projelerin ruhsatları tanzim edilmektedir.
Yeni yapılanma ve güçlendirme projelerinde ve 139 adet proje onayında (parsel bazında) hazırlanan “Zemin Etüt Raporu”nun incelenerek tasdiki yapılmıştır. Sondaj ve sismik çalışmalar yerinde Jeofizik Mühendisince
denetlenmiştir.
Yapı Denetim Bürosu
Yapı Denetim Bürosu tarafından Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri dâhil olmak üzere 3 adet araçla 15.3 hektarlık alanı kapsayan 57 mahallede inşaatlar kontrol edilmekte, yazılı ve sözlü şikâyetler yerinde
incelenerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Çevre güvenliğini sağlamak
için yıkılma tehlikesi bulunan binalara statik rapor tutularak 3194 sayılı İmar
Kanununun 39. maddesine göre yasal işlemler yapılarak yıkımı sağlanmaktadır. 1 yıllık süre içerisinde yapı denetim bürosunca 159 adet temel ruhsatı,
16 adet dâhili tadilat ruhsatı, 58 adet yıkım ruhsatı, 116 adet iskân belgesi,
6 adet takviye onarım ruhsatı, 18 adet iskele belgesi tanzim edilmiş, 27 adet
zabıt tutulmuştur. 25.400 adet de araç taşıma izin belgesi verilmiştir.
Yapı Denetim Bürosundaki makine ve elektrik mühendisleri tarafından mimari projeye bağlı olarak kalorifer, elektrik tesisatı ve ısı yalıtım projelerinin onayı yapılmaktadır. Mahallinde asansör, ısı yalıtım ve kazan
kontrolleri yapılarak asansör ruhsat projeleri iskân müracaatları doğrultusunda ve-rilmektedir. 2009 yılında 61 adet tesisat, 22 adet asansör projesi onaylanmış, 411 adet asansör muayenesi yapılmış, 59 adet asansör
ruhsatı ve 129 adet ısı yalıtım raporu verilmiştir.

Fatih’te yeni dönemde inşa edilen
yapılardan örnekler.

Planlama Bürosu
2009 yılında İstanbul 8. İdare Mahkemesinin1/5000 ölçekli İmar
Planını iptal kararı alındığından plan tadilleri yapılmamış, sadece
parsellere ait mahkeme kararları ile 370 adet ilgili yazışmalar yapılmıştır.
Harita Bürosu
2009 yılında 159 adet inşaat istikamet rölevesi, 12 adet tevhid
işlemi, 36 adet kot kesit belgesi, 17 adet yola terk işlemi yapılmıştır. Ayrıca
“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”nde yıkılan binalar sistemden silinip,
yeni yapılan binalar sisteme eklenmiş ve vatandaşların doğru adresleri tesbit
edilerek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilmiştir.
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Yıkılma tehlikesi bulunan binalar, İmar Kanunu’nun 39.
maddesi uyarınca yıkılmaktadır.

135

Zabıta Müdürlüğü

Merkez Büro Amirliği

B

eleyemiz Zabıta Müdürlüğü tarihi bir kentin sorumluluğu ve bilinciyle,
‘Sağlıklı Bir Kent’ oluşturmak ve içinde yaşayan insanların yaşam
kalitesini yükseltmek amacıyla; mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak için var olan düzeni sağlamaktadır.
İlimizin tarihi dokusunun en yoğun ve en eski yerleşim yeri olan
İlçemiz, Eminönü’nün Fatih’e katılmasıyla daha da önem kazanmıştır. Ticari
alanların yoğunluğu, araç, yaya trafiğinin fazlalığı ve yapılan hizmetler ne ticesinde daha nezih ve cazibeli hale gelen semtler, beraberinde bazı sorumlulukları da getirmiştir.
Gayri yasal yapılaşmaların engellenmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin
önlenmesi gibi konuların önemi arttığı için, hizmette kaliteyi yükseltmek ve

Zabıtamızın çalışması sonucu
kaldırım işgalleri engellenerek
vatandaşlarımızın rahat kullanımına olanak sağlanmaktadır
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Zabıta teşkilatımız işyeri
denetimlerini aralıksız
sürdürmektedir.

yerinde çözüm üretmek amacıyla Zabıta Teşkilatımızca zaman ve mekân
kavramı gözetmeksizin 365 gün 24 saat halkımıza kaliteli hizmet sunulmaktadır.
İşyeri Denetimleri
İlçemiz hudutları dâhilinde bulunan işyerlerinin iktisadi kontrolleri
aralıksız devam etmektedir. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak
(imalathaneler, fırın, pastane, lokanta, vb.) işletmelere yönelik olarak hijyen, gıda denetimleri ve portör muayneleri çalışması yapılmıştır.

İşyeri denetimleri...
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Denetimlerimiz sırasında halk sağlığını ilgilendiren hususlara bilhassa
önem verilmiştir. Halkın yiyip içtiği, yatıp kalktığı, taranıp temizlendiği, gezip
eğlendiği yerlerin denetimleri titizlikle yerine getirilmiştir.
29 Mart seçimlerinden sonra Eminönü Belediyesi’nin Fatih Belediyesine katılımı ile denetim alanlarımız genişlemiştir. Bunun yanı sıra İstanbul’un
Kültür Başkenti olması sebebiylede Zabıta Müdürlüğümüzce katkıda bulunmak
ve üstümüze düşeni en iyi şekilde yapmak için ekiplerimizin sayısı artırılmıştır.
Denetimler bir program çerçevesinde yoğunlaştırılmış olup 7 gün 24 saat aralıksız olarak yapılmaktadır.

Yıkım çalışmaları, İmar Müdürlüğü ile koordineli yapılmaktadır.
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Diğer Müdürlüklerle Müşterek Çalışmalar
Temizlik İşleri Müdürlüğü: Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri
Müdürlüğü koordineli olarak İlçemiz dahilinde çöp ve moloz kontrollerini
gerçekleştirmektedir. Pazarlarda uygulamaya konulan çöp torbalarının
pazarcılara dağıtımı neticesinde çöplerin toplanmasında büyük bir oranda
başarıya ulaşmıştır. Bu uygulamaya riayet etmeyenler hakkında Belediye
Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapılmaktadır.
Sağlık İşleri Müdürlüğü: Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü
koordineli olarak (imalathaneler, fırın, pastahane, lokanta, vb.) işletmelere
yönelik hijyen ve gıda denetimleri ve portör muayenesi çalışmaları yapmaktadır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz sınırları dâhilinde imar planına
ve imar kanununa aykırı olarak yapılan yeni yapılaşmalara müsade
edilmemiştir. İzinsiz yapılan yerler hakkında 3194 sayılı İmar Kanununa göre
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak işlemlemler yapılmaktadır.
Diğer yapılaşmalar ise 775 sayılı Gecekondu Kanun hükümlerine istinaden
yıkılmıştır.
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İZİNSİZ YAPILAŞMA İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Semt Pazarları Nizam İntizam
2009 Mart Ay’ı seçimlerinden sonra bölgemizde 8
adet olan Pazar sayısı Eminönü Belediyesinin Fatih Bediyesine
katılımı ile 10’a yükselmiştir.
Pazarlarımızda açıkta satılan gıda maddelerinin
(peynir, zeytin, kuruyemiş vb.) kapaklı kaplar veya kapalı vitrinlerde satılması sağlanmış olup, balıkçı tezgâhlarından
ahşap olanlar, Su Ürünleri Müdürlüğünce belirlenen standartlara uygun hale getirilmiştir.
Pazar esnafının, tezgâhlarına ait çöpleri toplaması ve
poşetlere koyması hususunda esnafa devamlı olarak temizlik
elemanları tarafından çöp poşeti dağıtılmış, bu doğrultuda
pazar için özel olarak dizayn edilen motorlu araçlarla uyarıcı
nitelikte sürekli anonslar yapılmıştır. Bu çerçevede çöplerini
dağıtarak poşetlerde biriktirmeyenler hakkında yasal işlemler
uygulanmıştır.
Pazarlarımızda tezgahların nizam ve intizama uygun
bir şekilde açılması, tezgah açma sınırları ve bina kapı girişlerinin belirlenmesi için çizgi çalışması yapılmış ve bu çalışmalar bilgisayar üzerinde harita ortamına aktarılarak
güncelleme yapılmıştır.

PAZAR ESNAFI TAHTA SAYISI

PAZAR ESNAF SİCİL BÜROSU
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Seyyar satıcıların
ve dilencilerin
ilçemizde faaliyet
göstermesine izin
verilmemektedir.
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İşgaller Ve Seyyar Satıcılar
Seyyar Ekip Amirliği
İlçemiz dâhilinde ekiplerimiz
tarafından sürekli yapılan çalışmalarda
özellikle ana arterlerde yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edip, geliş geçişi
engelleyen, giyim eşyası, oyuncak,
açıkta gıda maddesi vb. türde seyyar
satış yapma girişiminde bulunanlara
mani olunmaktadır. İzinsiz satış yapan
seyyar satıcılardan alınan mallar, iki
gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, otuz gün
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara verilmek üzere ilgili
kurumlara teslim edilmektedir.
Halkın geliş geçişini engelleyen, görünümü itibariyle çevre kirliliğine sebebiyet veren ve gıda maddesinin açıkta satılmasıyla halk sağlığı
için tehlike arz eden işgallerle ilgili (market, manav, stant vb.) çalışmalarımız
devam etmektedir. Ayrıca, bölge karakol ekipleri ile koordineli olarak cadde
ve sokaklarda tretuvar ve yol üzerine bırakılarak yaya ve araç geçişine mani
olan ayaklı tabela, duba, huni ve çiçeklikler kaldırılmaktadır.
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Hazır Ekip Amirliği
Belediyemizin emir ve yasaklarının takibi, seyyar ve
işgal çalışmaları ile vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve
müracaatları değerlendirmek ve gereğinin yapılması
amacıyla kurulmuştur.
İlçemiz genelinde özellikle Fevzipaşa Cd., Aksaray
Meydanı, Kocamustafapaşa Meydanı, Millet Cd., Topkapı
civarı, Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı, Yeni Camii Arkası
ve Ordu Caddesi üzerinde vatandaşları rahatsız etmek
suretiyle dilencilik yapanlara Bölge Ekiplerimiz Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenci ekibi ile koordineli olarak
müdahale etmektedir.

Motorize Ekip Amirliği
Bölge dahilinde yapılan kontrol ve denetimler neticesinde
görülen olumsuzluklar telsiz anonsları ile motorize ekibe ulaştırılmak suretiyle
şikayetlere anında müdahale edilmekte, bölgede görülen diğer birimleri ilgilendiren aksaklıklar da yine telsiz anonsu ile ilgili birime bilgi verilerek hızlı
bir şekilde çözüme ulaştırılmaktadır.
Bölge dahilinde trafik akışını sağlamak, araç parklanmasını önlemek
ve FABİM’den gelen şikayetlere hızlıca müdahale etmek için 9 adet Motosikletli ekip görevlendirilmiştir.

Trafiğe engel olan araçlar motorize
ekiplerimizce çekilmektedir.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

141

Zabıta Müdürlüğü

Trafik ekip amirliğimiz yapmış olduğu çalışmalarda usulsüz park eden
araçlara müdahale ederek, gerektiğinde 5326 Sayılı Kanununa göre işlem yapmaktadır.
Bölge Amirlikleri Çalışmaları
2009 Mart ayı Yerel Seçimleri’nden sonra Eminönü Belediyesinin,
Fatih Belediyesine katılmasıyla birlikte, hizmet alanı genişlemiş, bu nedenle
3 adet olan Bölge Karakollarımızın sayısı 5’e yükselmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzde A-B-C-D-E olmak üzere 5 adet Karakol Amirliği bulunmaktadır.
Bölge Karakolları Kurum içi müdürlükler ve kurum dışından gelen
evrakların takibini ve gereğini yapar. Daha sonra ilgili birime geri dönüş sağlar.
Amirliklerimiz Müdürlükten ve FABİM (Fatih Bilişim ve İletişim
Merkezi)’den telefon yoluyla gelen şikayetlerin anında gereğini yaparak
sonucu telsizle bildirmektedir. FABİM’den gelen 4779 adet şikayetin gereği
yapılmıştır.
Diğer Hususlar (Çalışmalar)
Hanutçuluk Çalışmaları
İlçemizde alışveriş alanlarında çok fazla miktarda hanutçuluk yapan
insanlar bulunmaktadır. Hanutçulukla ilgili çalışmalarımız sürekli devam etmekte olup hanutçuluk yapanlara 5326 sayılı yasa gereği Kabahatler Kanunu
uygulanmaktadır. Hanutçuluk ile ilgili olarak Kabahatler Kanunu kapsamında
1155 adet işlem yapılmıştır.
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T

emizlik İşleri Müdürlüğü; ilçemizde sağlıklı bir
çevre ve yaşanabilir bir ortam oluşturmak
amacıyla, yasayla belirlenen görev alanlarındaki
hizmetleri verimli ve etkili bir şekilde halkımıza sunmaktadır. İstanbul’daki tarihi ve kültürel zenginliklerinin
yanı sıra turizm ve ticaret merkezlerini içinde
barındıran ilçemizde temzilik ve çevre hizmetlerimiz 24
saat kesintisiz olarak devam etmekte olup bunun
yanısıra çevre denetimi, çevre sağlığı ve geri dönüşümle
ilgili olarak çalışmalarımız büyük bir titizlikle
yürütülmektedir.

Çöp Toplama ve Nakletme Hizmetleri
01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında
241.378 ton çöp toplanmıştır. Yeni dönem çalışmaları
içerisinde; yüklenici firmalarımıza ait çöp toplama
araçlarına görünümlerini güzelleştirme amaçlı olarak
giydirme cepheler yaptırılmıştır. Ayrıca; çöp kamyonlarımızın arkasına kepenk sistemi yaptırılmıştır.
Bölgemizdeki meydan, bulvar, cadde, sokaklar
ve buralarda bulunan hastahaneler, öğretim kurumları,
ibadethaneler, park ve boş alanlardaki konteynır, yer
altı konteynırı ve diğer tüm çöpler günün 24 saati program doğrultusunda toplanmakta olup yer altı konteynır
atıkları, yer altı konteynır toplama aracı ile alınmaktadır.
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Organik muhtevası yüksek olan atıklar (Pazar
yeri, aşevi atıkları, park ve bahçe atıkları vs.) organik
atık aracı ile toplanmaktadır.
Yüklenici firma tarafından toplanan çöpler
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yeni Bosna’da bulunan aktarma istasyonuna nakledilmektedir.
Süpürme
Süpürme işlemi ana arterler ve ara sokaklarda kesintisiz olarak 24 saat yapılmaktadır.
Süpürme işlemi esnasında cadde ve sokakların tretuvar üstleri ve dipleri temizlenerek süprüntü, çöp vb. atıklar ile bordür kenarlarında biriken çamurlar temizlenmektedir.
Moloz
Belediyemiz sınırları dahilinde ortaya çıkan hafriyat toprağı,
inşaat ve yıkıntı atıkları; gündüz ve gece olmak üzere hazırlanmış program doğrultusunda toplatılmaktadır.
Belediye Encümenince takdir edilen moloz kaldırma ücreti
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırtıldıktan sonra; 1 adet büyük
damperli kamyon, 1 adet küçük damperli kamyon, 1 adet kepçe ve 2
adet işçi ile alınmaktadır. Ancak gelişigüzel bırakılan molozlar, zabıta
ekibimiz tarafından tespit edilerek ilgili şahsa cezai işlem uygulanmaktadır. 2009 yılı içerisinde; moloz aracımızın çalışmaları sonucu;
15.575.000 kg. moloz toplanmış, 190.542 TL moloz bedeli tahsil edilmiştir.
Bölgemizde toplanan molozlar İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin döküm sahasına nakledilmektedir.
Atık Ev Eşyalarının Toplanması
Bölge sakinleri tarafından atılan atık ev eşyaları (çekyat,
kanepe, koltuk, dolap vb.) Atık Mobilya Aracı ile toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince gösterilen döküm alanına
nakledilmektedir. 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında 3.664
kamyon atık ev eşyası toplanmıştır.
Yıkama
Yıkama işlemi arazöz ile yapılmakta olup; 2 vardiya şeklinde 1 şoför ve 1 işçi ile yürütülmektedir. Semt pazarı kurulan bölgelerde; pazar çöplerinin alınmasından sonra cadde ve sokaklar
arazöz ile yıkanarak temizlenmektedir. Pazar yerlerinde koku
neşreden yerler (balıkçı, peynirci vs.) deterjanlı su ve ağır kir
sökücü su ile yıkanıp temizlenmektedir. Ayrıca program dahilinde
ibadethane, okul bahçeleri, kamu kurumları, cadde ve sokakların
yıkanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmektedir.
Çöp Ev Temizliği
Belediyemize Kaymakamlık, FABİM ve Çözüm Masası
aracılığı ile ulaşan şikayet dilekçeleri zabıta ekibimizce değerlendirilmekte, çöp ev kapsamına girenlere mahalle muhtarı ve polis
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145

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Moloz atma çalışmaları...

nezaretinde gidilmekte ve temizliği yapılarak ilaçlanmaktadır. 01.01.2009 –
31.12.2009 tarihleri arasında 34 adet çöp ev temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.
Tıbbi Atıklar
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; tıbbi
atıklar yüksek patolojik muhteviyatlarından dolayı diğer çöplerden ayrı olarak, farklı hijyenik koşullarda toplanmak
zorundadır. Bu kapsamda; 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri
arasında; 107.682 kg. tıbbi atık toplanmıştır. Sözleşme yapılan
yerlere haftada bir gidilmekte ve tıbbi atıkları alınmaktadır.
Ayrıca 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında tıbbi atıkların
bertaraf edilmesi ile elde edilen gelir 144.475 TL. dir. Eminönü
Belediyesi’nin katılımı ile tıbbi atık gelirlerinde artış olduğu
gözlenmiştir.
Çevre Kirliliği ile Mücadele
Çevre birimince gürültü, görüntü ve hava kirliliği
başta olmak üzere çeşitli çevre kirliliği denetimleri periyodik
olarak yapılmakla beraber; konu ile ilgili 270 adet şikayet
gelmiştir. Tüm bu şikayetler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
Yönetmeliklerine göre değerlendirilerek eksiklikler tespit
edilmiş olup; yazılı olarak müessese yetkililerine bildirilerek
gereği yapılmıştır. Ayrıca; su ve toprak kirliliğinin önlenmesi
amacıyla bitkisel atık yağları ayrı olarak toplanmaktadır.
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Yıkama çalışmaları...
Bitkisel atık yağ üreten 764 adet iş yerine tebligat yapılmış olup; atık yağlarını ayrı biriktirmeleri konusunda ilgili lisanslı firmalarla
sözleşme yapmaları sağlanmıştır.
Çevre Sağlığı Çalışmaları
01/01/2009-31/12/2009
tarihleri
arasında 535 adreste kapalı alan mücadelesi, 364
adreste açık alan çalışması, 2.944 adreste larva
mücadelesi yapılmış olup 3.591 adet konteynır ilaçlanmıştır. Ayrıca dünya
çapında yaşanmakta olan pandemik H1N1 (domuz gribi) ile mücadele kapsamında 205 ibadethane ve vakıf ile 145 adet kamu kurumu, 15 adet sosyal
tesis WC.’ leri Benzolkonyum Hidroklorür içerikli dezenfektan ile dezenfekte
edilmiştir. Kurban Bayramı süresince 81 yerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır.
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj
ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik gereği; kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıkların kaynağında ayrı toplanması zorunluluk haline getirilmiştir.
Çevre Bakanlığınca yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin
değiştirilen ilgili maddesinde belediyeleri; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel
katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak ve çevre kirliliğini
azaltmak, katı atık depolama sahalarından azami istifade etmek ve ekonomiye

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

liği

Çöp ev temiz
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Çevre denetim çalışmaları...
Çevre sağlığı çalışmaları

katkıda bulunmak amacıyla; evsel katı atıklar içerisindeki değerlendirilebilir
katı atıkları sınıflandırarak ayrı ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla
yükümlü kılmıştır.
Fatih İlçe sınırları dahilinde tüm okullar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kağıt kutular dağıtılmış olup geri dönüşümlü malzemeler günlük olarak
Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış ve belediyemizle protokol imzalamış
olan lisanslı firmalar tarafından alınmaktadır.
2009 yılı içerisinde Marmara ve Haliç Bölgesinde 949.425 kg, Eminönü
bölgesinde 4.051.894 kg. atık kağıt toplanmış olup; Fatih İlçe genelinde
toplam 5.001.319 Kg. atık kağıt toplanmıştır.
Eminönü Belediyesi’nin katılımından sonra ambalaj
atığı tonaj-larında büyük oranda artış olmuştur.
Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması
Büyükşehir Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Deneği İktisadi
İşletmesi) ve Fatih Belediyesi arasında imzalanan protokolle İlçemiz sınırları içerisinde atık
pil toplama noktaları oluşturulmuştur.
31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve
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Ambalaj atıkları geri dönüşüm çalışması

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden Fatih Belediyesi, Çevre ve
Orman İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ortaklığında ödüllü atık pil toplama kampanyası
yapılmış olup ilçemizdeki ilköğretim okullarında eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; ilçe sınırları dahilindeki okullarımızda 2.193 kg. atık pil toplanmıştır. Bu kampanyada İstanbul İli Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması birincisi
İlçemizde bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulu olmuştur. 2009 yılı içinde
41 adet okul, 44 adet cami, 55 adet mahalle muhtarlığına atık pil kutusu
yerleştirilmiştir.
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini yerine getirmek amacıyla atık akümülatörlerin toplatılması ve geri
kazanımı çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda; Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan AKÜDER ile çalışma yapılmakta;
atık akümülatör çıkaran 25 adet noktaya tebligat yapılmış ve atık akülerin
diğer atıklardan ayrı toplanması sağlanmıştır. 2009 yılı içinde; 26.000 kg
atık akümülatör toplanmış ve geri dönüşüm sistemine dahil edilmiştir.
Konteynır Tamir ve Bakım Çalışmaları
İlçemiz genelinde cadde ve sokaklara konulan konteynırların
görüntü açısından estetik durması ve sabit durabilmesi için 3’lü ve 2’li
olmak üzere cep ve borulu sistem konteynır cebi yapılmıştır. 2009 yılında
341 adet konteynır cebi yapılmıştır. Bölgede arızalanan tüm konteynırlar
tamir edilerek; gerekli bakım ve boyama işleri yapılmaktadır. 01.01.2009
– 31.12.2009 tarihleri arasında 3.833 adet konteynır tamir edilmiş olup
bu konteynırlardan 3.816 adedi boyanmıştır.
Tüm galvaniz ve plastik konteynırlar günlük olarak kontrol
edildikten sonra; konteynır yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte
edilmektedir. 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında yıkanan konteynır
sayısı 95.236 adettir.
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kutusu
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Yerleştirilen bu konteynırların çöpleri 24 saat
aralıksız olarak toplanmaktadır Eminönü Belediyesi’nin
katılımından dolayı konteynır ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
2009 yılı içinde yapılan ihalelerde alınan konteynırlardan, teknik elemanlarca tespit edilen yerlere
01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında 341 noktaya
789 adet konteynır yerleştirilmiştir. 821 noktada 1.896
adet konteynır değiştirilmiştir.
Semt Pazarları Temizlik Çalışmaları
İlçemizde pazartesi günü 2, salı günü 2,
Çarşamba günü 2, Perşembe günü 2, cuma günü 1 ve
cumartesi günü 1 olmak üzere haftada 10 adet semt
pazarı kurulmakta olup; pazarlar kalktıktan sonra çöplerinin toplanması ve yıkanması en geç saat 24:00 ‘ de
bitirilmektedir. İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan yerlere uyarı mahiyetinde (“Çöp Atmak Yasaktır”-“Lütfen
Çöplerinizi Konteynırlara Atınız”- “Moloz Dökmek Yasaktır”) bez afiş asılmıştır.

Konteynır çalışması

Görüntü Kirliliği
İlçemizde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan
duvarlar vs. gerektiği zamanlarda boyanarak temizlenmektedir.
Periyodik olarak yürütülen bölge temizliği ve
denetimleri esnasında, Fatih İlçesi sınırlarında bulanan
sokak lambaları, elektrik direkleri vb. zeminlere
yapıştırılan ve yasal olmayan çeşitli ebatlardaki
bez/kağıt afişler tespit edilerek 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmaktadır.
Elektronik Atıklar
Bilgi çağının zehirli atıkları
olarak adlandırılabilecek olan elektronik atıkların, evsel atıklarla
karıştırılmamasına özen gösterilmekte
ve ayrı toplanması sağlanmaktadır.
Tehlikeli Atık (Son Kullanma Tarihi
Geçmiş İlaçlar)
14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; tehlikeli
atıkların; insan sağlığına ve çevreye
zarar verecek şekilde doğrudan veya
dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, üretiminin ve
taşınmasının kontrolünün sağlanması
gerekmektedir. İlaç atıkları tehlikeli

150

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

atık kapsamında değerlendirilmekte olup çeşitli nedenlerle veya son kullanma
tarihi geçtiği için kullanılamaz durumda olan, kamu sağlığı açısından zararlı
hale gelen tıbbi hammadde ve ilaçlar; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
doğrultusunda, lisanslı kuruluşlara yönlendirilmektedir.
Atık Lastikler
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 25.11.2006
tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince; bisiklet ve dolgu malzemeleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer
tüm lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması
ve geri kazanılması gerekmektedir. Yönetmelik gereğince; İlçemiz sınırları
dahilinde ömrünü tamamlamış lastik oluşturan tüm yerlere gerekli tebligatlar
yapılmıştır. Bu kapsamda; lisanslı firma ile protokol imzalanmış ve ömrünü
tamamlamış lastikler toplanmıştır. 2009 yılı içinde 110 ton ömrünü tamamlamış
lastik toplanıp; geri dönüşüm sistemine dahil edilmiştir.
Atölye
İlçemiz genelindeki cadde ve sokaklara konulan konteynırların görüntü
açısından estetik durması ve sabit durabilmesi için 3’lü ve 2’li olmak üzere
toplam 341 adet cep ve borulu sistem konteynır cebi yapılmıştır. Atölyede;
bölgede arızalanan tüm konteynerler tamir edilerek gerekli bakım ve boyama
işlemleri yapılmaktadır. Ancak; 1 Ekim 2009 tarihi itibariyle atölye kapatılmış
olup, bu işlem ihaleyi alan firmaya devredilmiştir
Çevre Bilinci Çalışmaları
İstaç ve Belediyemiz işbirliği ile 2009 yılı içinde geri dönüşüm ile ilgili
23 adet okula eğitim verilmiş olup, 23.178 öğrencinin konu ile ilgili olarak
farkındalığı artırılmıştır.

Atık lastikler
geri dönüşümle
değerlendiriliyor.
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K

ültür Müdürlüğü 2009 yılında yaptığı ve yıllık performans planına alınan
işlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi stratejik başlıklar altında olmak
üzere aşağıdaki gibidir.

Eğitim Kurumlarına Destek Faaliyetleri
2009 yılı içinde Belediyemiz, ilçemiz dahilindeki okullara imkânları
dâhilinde birçok alanda destek vermiştir. Okullarımıza tiyatro salonu, spor
salonu, çok amaçlı salon, bahçe düzenlemesi, boya, bakım, onarım çalışmaları, malzeme ve teknik donanım düzenekleri alımı konularında hizmetler
sunulmuştur.
Okullarımızın bizden talep ettiği ihtiyaçlar; 2564 teneke boya
yardımı, 80 çift spor ayakkabısı, 30 adet basketbol potası, 4 adet voleybol direği, 4 tane tenis masası, 30 adet çok amaçlı salon, 1 okulda sınıf
düzenlemesi, 1 okulda teknoloji sınıfı, 315 akıllı tahta alımı, 20 adet yazı
tahtası, 200 adet beyaz tahta, 25 adet projeksiyon cihazı, 15 adet ses
sistemi, 24 adet bilgisayar, 8 adet yazıcı, 15 adet faks makinesi, 12 adet
telsiz telefon, 17 adet klima, 11 adet telsiz mikrofon, 12 adet DVD oynatıcısı, 11 adet panya seti, 4 adet kabinli hoparlör, 1 adet oyun grubu,
43.000 adet çiçek dikimi, 300 m² çit yapımı, 30 adet ağaç dikimi,
30.000 m² çim ekimi, tüm okulların ağaçlarının budanması, 100 adet
bank, 780 adet sandalye, 12 adet masa, etajer ve şef koltuğu, 400 adet
koltuk tipi sandalye, 20 adet öğrenci sırası, 40 adet kolçaklı sandalye,
8 dolap, 133 m tül perde, 100 adet plastik direk tipi çöp kutusu, 20
adet çöp konteynırı, 22 adet mobo-güvenlik kulübesi, 29 okula asfaltlama yapılması, 15 adet güvenlik kamera sistemi kurulması, basketbol
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potalarının
değişimi,
temizlik
malzemesi alımı, elektrik ve su
tesisatlarının bakım ve onarımı gibi
işler yapılmıştır.
Bunların yanı sıra teknik
donanım malzemesi, ses tesisatı ve
düzeneği, temizlik malzemesi gibi
ihtiyaçları karşılanmıştır. Öğrencilerimize yönelik yapmış olduğumuz
etkinliklerimize
servis
hizmeti sağlanmış ve katılımları
kolaylaştırılmıştır. Okullarımızın
salonlarında Aile İçi İletişim Seminerleri, Sağlık Seminerleri, Depreme Hazırlık ve Afet Bilinci
Seminerleri, 7-14 yaş arası öğrencilerimize Yaz Spor Okulları yapılarak sosyal hizmetler sunulmuştur. Okul Müdürleri ve öğrenciler bizzat bulundukları okullarda ziyaret edilerek, yerinde
sorunları dinleyip, durum tespiti yapılmış ve çözümler gerçekleştirilmiştir.

Sultanahmet’t
e
Ramazan Şenl
ikleri

Kentleşme ve Aidiyetlik Çalışmaları
Fatih’te yaşayanların kentlilik bilincinin geliştirilmesi, kenti tanıtmak, sevdirmek, deniz kültürünü yaygınlaştırmak ve sevdirmek, öğrencileri
tarihi mirası korunması konusunda bilinçlendirmek için yıl içerisinde çeşitli
etkinlikler yapılmıştır. Bunlar; kentlilik ve aidiyetlik duygusunu geliştirmek
için alanında uzman kişiler tarafından verilen tarihi, kültürel ve sanat dallarından oluşan Fatih Sohbetleri, Fatih’te yaşamış tarihimizin ve edebiyatımızın önemli isimlerini anlatan seminerler, deniz kültürü festivali, semt
gezileri, tekne gezileri, dini mekan gezileri, kurumlar, mahalleler, okullar ve
muhtarlıklar arasında spor turnuvaları, balık festivali, bahara denizle merhaba etkinlikleri, Fetih Şöleni, Ramazan Ayı Etkinlikleri, 5.087 öğrencinin
“Çörek Çocuk” adlı tiyatro oyununa götürülmesi , 22 adet yazlık sinema gösterimi, 600 öğrencinin Pera Müzesine, 1.050 öğrencinin İstanbul Modern Müze-

Aileiçi İletişim Seminerleri...
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Fetih Yürüyüşü

sine, 60.267 öğrencinin Panorama Müzesine, 3.120 kişinin Çanakkale’ye
götürülmesi, Türk Sanat Müziği konserleri, çeşitli başlıklar altında Türkiye
genelinde makale yarışması ve ilçemiz dâhilinde ilköğretim ve liselerin katılım
sağladığı şiir, makale, hikâye, resim yarışmaları yapılmıştır.
Sosyal Belediyecilik Anlayışı İle Yapılan Çalışmalar
Belediyemiz, sosyal bir görev olan ve hizmet bilinci içerisinde aşevinden evlere servisle her gün 2500 kişilik sıcak yemek, erzak dağıtımı, sağlık,
giyim, eğitim, maddi yardım, bebeklere süt, diyaliz hastalarına servis ve
bakım, hasta bezi gibi birçok sosyal yardım hizmeti vermektedir. Belediyemiz
5393 sayılı yasanın 14. maddesinin (a) bendi doğrultusunda 50 adet barınma
ve ayrıca Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan Neslişah ve Hatice Sultan Mahallesi’nden müracaat eden 180 kişiye kira yardımı yapmış, çeşitli
mekanlarda 185.000 kişiye iftar yemeği vermiştir.
Kömür ve giyecek yardımıyla birlikte ‘’Sosyal Belediyecilik’’ anlayışı
içerisinde çeşitli alanlarda olmak üzere; anneler günü, babalar günü ve öğrencilerimize geziler ve gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı,
Kurban Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların giydirilmesi ve oyuncaklar verilmiştir.
Toplu Sünnet Şöleni
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Toplu Sünnet Şöleni ile bu
yıl da 500 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir.
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Fatih Belediyesi Sünnet
Şöleni’nde 500 çocuk sünnet
edildi.

Meslek Edindirme ve El Sanatları Kursları
Fatih Belediyesi Eğitim Birimleri, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile yapılan
protokol çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
2008–2009 eğitim öğretim yılına 6 eğitim biriminde, 608 kursiyer, 14
eğitmenle, 14 branşta 15.10. 2008 tarihinde başlanmıştır.
Eğitim verilen branşlar; ney, ebru, hüsnü hat, tezhip,
porselen süsleme, yağlı boya resim, deri aksesuar
yapımı, ahşap boyama, kumaş boyama, takı tasarım, iğne
oyası, makine nakışı, kurdele nakışı, ev mefruşatı, biçki
dikiş olup yaz döneminde de 2 ay süresince, 1 kurs biriminde, 2 eğitmenle, 4 branşta 95 kursiyere eğitim verilmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılında 720 kursiyere 5
eğitim biriminde 13 eğitmenle 18 branşta kurslar verilmeye başlanmıştır.
Eğitim Seminerleri ve Spor Faaliyetleri
180 kişiye bir kez Stres ve Strese Karşı Korunmanın
Yolları konulu seminer, 62 ilköğretim okulunda 2 uzman
tarafından Aile içi iletişim semineri, 54 ilköğretim okulunda
6-7-8. sınıf öğrencilerine Seviye Belirleme Sınavı Seminerleri, 13 adet Sağlıklı Beslenme Semineri, 1 adet Sağlık Semineri, 25 adet Aile
Danışmanlığı Semineri, 23 adet Temel Afet Bilinci Semineri, 15 adet Ergenlik
Semineri, 23 adet İlkyardım Semineri, 25 adet Çevre Bilincini Geliştirme Semineri, 14 okulda 2000 öğrenciye zararlı maddelerle mücadele semineri ver-
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Mahallelerarası Futbol
Turnuvası’nda heryaştan ve
meslekten Fatihli sporseverler
biraraya geldi.

ilmiştir.
Özellikle gelir seviyesi düşük bölgelerimizde 3 ayrı yerde bilgi evlerinde eğitim ve öğretim desteği verilmiştir.
Kentlerin fiziki dokusu ile birlikte sosyal dokuyu da dikkate alarak
hizmetler üretmek modern anlamdaki belediyeciliğin temel unsurlarından
biridir. Bu nedenle sağlıklı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmayı ve
toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi de temel görevlerimiz arasında
görüyoruz. 2009 yılı içerisinde İlköğretim okullarımızda yapmakta olduğumuz
velilere yönelik Aile İçi İletişim Seminerlerini ilçemiz dâhilindeki 62 ilköğretim
okulunda gerçekleştirdik.
Belediyemizin Çukurbostan Spor Tesislerinde yaz spor okulları
çerçevesinde 645 öğrenci düzenli olarak spor faaliyetlerinden yararlandı. 750
kişinin katıldığı kurumlar arası halı saha futbol turnuvası, 1150 kişinin katıldığı
öğretmenler arası halı saha futbol turnuvası, 35 yaş üzeri 750 kişinin katıldığı
mahalle muhtarlıkları arası futbol turnuvası, 13-16 yaş arası 1152 kişinin
katıldığı mahalle muhtarlıkları arası futbol turnuvası, 4348 öğrencinin
katıldığı liseler arası sportif turnuvalar, 5371 öğrencinin katıldığı ilköğretim
okulları arası futbol turnuvaları gerçekleştirilmiştir. Şenlikler kapsamında 635
kişinin katıldığı Belediye Koşusu, 200 kişinin katıldığı Fetih Koşusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüzme dersleri de verilmiştir.
Belli Başlı Özel Günler
Türk edebiyatında ve Türk tarihinde yer almış önemli isimleri seminerler ve sohbetlerle anılmıştır. (Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet,
Mustafa Asım Köksal, 170.Yılında Uluslararası Tanzimat Sempozyumu, İstanbul
Sempozyumu, Abdülhamit’i Anlamak, Şairler Buluşuyor vb). Dünya Şehircilik
Günü, Dünya Felsefe Günü, Çanakkale Zaferi Kutlamaları, Mevlana Haftası
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Kutlamaları, Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü Kutlamaları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, Sevgililer
Günü Kutlaması, Bahara Denizle Merhaba Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik Spor Bayramı Kutlaması, Ahilik Haftası, Hayvanları Koruma
Günü, İstanbul’un Fethi, Ramazan Ayı Etkinlikleri, Babıali Şenlikleri, tarih ve
mesnevi sohbetleri gibi toplumumuz için önemli günleri halka açık etkinlikler
ve sergilerle kutladık. Uluslararası Latin İstilası Sempozyumu ve Uluslararası
folklorik gösterile “Başkurdistan Sabantay Şenlikleri” gibi etkinlikler yapıldı.
Ayrıca önemli tarihi günlerde Fatih Cami’sinde pilav ikramı ve Mehter konseri
gerçekleştirilidi.
Katılımcı Yönetim Çalışmaları
Toplumsal Bütünleşme Projemiz ile kadınlarımızı bir araya getirerek,
bireylerin her yaşta yönetime katılım sağlamaları hususunda çalışmalar yıl
içerisinde devam etmiştir. Çalışmalarımız sokağı baz alınarak mahalle, ilçe
ve tüm toplumu kapsayacak şekilde devam etmiştir. Kadınlarımız öncülüğü
ile sağlık taraması, ihtiyaçlı ailelere yardım çalışmaları, sosyal yardımlaşma
ve dayanışmayı arttırmak için ev ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılan sosyal çalışmalar olmuştur. Ayrıca 10 Aralık 2009 tarihinde
Kent Konseyi toplantısı yapılmış olup İlçemizin sorunları ve önerileri
tartışılarak çözümler getirilmiştir.
Bunlarla birlikte iletişim merkezimize gelen vatandaşlarımızın talep
ve önerileri dikkate alınarak, sonuçları ilgili yerlere bildirilmiş ve vatandaşımızın yönetime katılımı sağlanmıştır.
Turizm Alanında Yapılan Çalışmalar
Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Geleneksel Ödüllü Ev Yemekleri
Yarışması ve Turizm Haftası etkinliklerimiz yer almaktadır. Ülke çapında
yapılan yarışma, her kesimden katılımcı ile alanında uzman jüri eşliğinde
gerçekleştirilmiştir. Tarihi ve turistik değerlerimizin korunması ve tanıtımı
amacı ile geziler yapılmış ve seminerler düzenlenmiştir.

Fatihli hanımlar,
ellerinin lezzetini
yemek yarışmasında
sergilediler.
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Ruhsatlandırma
işlemleri
müdürlüğümüzce
kısa sürede
sonuçlandırılmaktadır.

İ

lçemizdeki işyerlerinin yoğunluğunun fazla olması sebebiyle ruhsatlandırma
işlemlerinin daha hızlı ve seri şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızdan
istenen evrak sayısında yeniden düzenleme yapılmış, belediyemiz
bünyesinde oluşturulan Kent Bilgi Sisteminden faydalanmak suretiyle istenen
(tapu, iskan vb.)evrak adedi 9-10 iken düzenlemeden sonra 3-4 adede indirilmiş olup, böylece ruhsatlandırma işlemleri hızlandırılmıştır.
Tanzim edilen ruhsatlar memurlarımız tarafından işyerlerine gidilerek ilgililerine elden teslim edilmektedir.
İlçemiz hudutları dahilinde muhtelif mahallelerde bulunan SıhhiGayri Sıhhi-Tasfiyeye Tabi ve Umuma Açık Eğlence yerlerine 2.174 adet ruhsat
düzenlenmiş olup, verilen ruhsat sayısı ve ruhsat harçları tutarı aşağıdaki
tabloda ve grafik halinde belirtilmiştir.
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Ruhsat
işlemleri
sırasında,
işletme sahiplerinin varsa geriye dönük
(çevre temizlik, ilan reklâm, idari para
cezası vb.) borçlarının tahsili sağlanmıştır.
Yıl içinde verilen ruhsatlardan
toplam 2.837.281.48 TL ruhsat harcı tahsil
edilmiştir.

Kızartma yağlarının
uygunluğunun denetimi...

İşyeri Denetimleri
İlçemiz hudutları dahilindeki işyerlerinin kontrolleri Zabıta Müdürlüğü ile
koordineli bir şekilde devam etmekte olup
ruhsatsız faaliyet gösteren işletme ilgililerinin müracaatları sağlanmıştır.
Ruhsatlandırma ve rutin kontroller esnasında işyerlerinin uygunluk
denetimi ile gıda imalathaneleri ve gıda
satışı yapan işletmelerin (bakkal, lokanta,
fırın vb.) hijyen kurallarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Yapılan uyarılara rağmen halen halk sağlığını tehdit edecek şekilde
faaliyetine devam eden işletmeler hakkında yasal işlem yapılması sağlanmıştır.
Ticari faaliyeti sona eren işyerleri sürekli kontrol altında tutularak,
yeniden faaliyete başlamaları halinde ruhsatlandırma işlemi yapılmaktadır.

Gıda imalathanelerinin
uygunluk denetimi...
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İ

şletme Müdürlüğü; idari yapıların bakımı ve korunması, fiziki mekan yerleşim düzeni, aydınlatma, haberleşme, ısınma , su, temizlik, güvenlik,
çözüm masası, sivil savunma hizmetleri, özel ve resmi günlerde tören ve
toplantı yerleri ile sosyal ve kültürel alanların düzenlenmesi hizmetlerini
kesintisiz sunmaktadır.
İşletme Müdürlüğünde; idari hizmetler, güvenlik hizmetleri, temizlik
hizmetleri, tamir, bakım ve onarım hizmetleri, çözüm masaları, kurumsal
depo hizmetleri ve sivil savunma hizmetleri sunulan hizmetlerdir.

İdari Hizmetler
Başkanlığımız A Blokta bulunan 2 adet asansörün ve Başkanlık girişte
bulunan güvenlik biriminin olduğu bölümün çini pano dekorasyon işleri yaptırılmıştır.
İşletme Müdürlüğü İdari Hizmetleri başlıca görevleri;
Başkanlığımız haberleşme sistemini sağlayan PRI dijital santrali 24
saat kesintisiz hizmet vermektedir.
Başkanlığımız ve birimlerine ait tüm telefon, internet, kiralık devre,
cep telefonları, doğalgaz, su ve elektrik faturalarının takibi ve ödemesi yapılmaktadır.
Başkanlığımız bünyesindeki telsiz komuta ile koordinasyon, iletişim,
muhabere görüşmeleri sağlanmaktadır.
Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızın ağırlanması ve ikram
sunumları gerçekleştirilmektedir.
Fotokopi hizmeti verilmektedir.
İlçe içerisindeki 100 camiye temizlik hizmeti verilmiştir.
İlçede belirlenmiş olan 3 ana noktanın yanında Anıt Parkı, Şehitler
Parkında ve tüm hizmet binalarımızın bayrak değişimini yapılmaktadır.
Hizmet binalarımız ve kurum dışı evrakların dağıtımında kurye
hizmeti verilmektedir.
Yangın tüplerinin bakımı ve dolumları yapılmaktadır.
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Tamir Bakım ve Onarım
Belediye hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi için 4 kişilik
teknik ekiple hizmet vermenin yanı sıra; telefon ve santral hizmetleri, asansör
hizmetleri, iklimlendirme hizmetleri, telsiz ve röle bakımı, faks ve fotokopi
makinelerinin bakımı, yangın tüplerinin bakımı ve yenilerinin temin edilmesi,
yazıcıların ve tonerlerin bakım hizmetlerinin alımı şeklinde yürütülmektedir.
Güvenlik
Başkanlığımız Merkez Bina (A ve B Blok), Eminönü Hizmet Birimi,
Suser Hizmet Birimi, Edirnekapı Hizmet Birimi, Çukurbostan Eğitim Birimi,
Hekimoğlu Ali Paşa Parkı ve Ali Emiri Kültür Merkezi (haftasonu) Özel Güvenlik
Hizmet Alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında tedarikçi firma
tarafından 65 personel ile 7/24 çalışma saat uygulamasıyla güvenlik hizmeti
yürütülmektedir.
Temizlik
Başkanlığımız merkez bina (A ve B Blok), Ali Emiri Kültür Merkezi ,
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Çarşamba Çukurbostan Toplumsal Bütünleşme, Aşevi, Fabim, Edirnekapı Zabıta Deponun dahili temizlik hizmetleri
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda tedarikçi firma
tarafından 40 personel ile yürütülmektedir.
Tamir-Bakım Onarımların Yapılması
Belediye hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülebilmesi içi tüm
müdürlüklerde bulunan;
Fotokopi makineleri,
Fax makineleri,
Asansörler,
Klimalar,
Telefon santralleri,

.
.
.
.
.
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Her türlü bakım, onarım işleri
teknik servis tarafından yapılmaktadır.

. Telsizler (El telsizleri,araç telsizleri ve röleler),
. Kartuş ve toner dolumları,
. Organizasyonlarda tente kurulumu,
İşletme Müdürlüğü tarafından tamir, bakım ve onarım aksatılmadan
doğrudan temin usulü ile yapılmaktadır.

Çözüm Masaları
Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili tüm işlemlerinin tek noktadan ve
daha hızlı yürütülmesi amacıyla Çözüm Masaları oluşturulmuştur. Vatandaşın
bilgilendirilmesi, taleplerinin alınması, ilgili birime ulaştırılması ve işlemin
sonuçlandırılması takip edilmektedir. İşlemi tamamlanan başvurularla ilgili
vatandaşın aranması, işlem sonucu hakkında bilgi verilmesi ve işlemden mem-
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nuniyetleri hakkında veri elde edilmesi ile “Vatandaş Memnuniyeti” nin
sürekli olarak arttırılması amaçlanmaktadır.
Çözüm masası yetkililerimiz; Vatandaş adına belediyedeki işlemleri
takip eden temsilcilerdir.
Çözüm masasından elde edilen veriler iyileştirme çalışmalarına ışık
tutmakta, Stratejik Plan ve Performans Programına veri sağlamaktadır.
Kurumsal Depo
Suser Hizmet Biriminde ana depo oluşturulmuş olup, Müdürlükler tarafından depoda bulunması ve muhafaza edilmesi istenilen tüm malzemelerin
girişleri yapılmakta ve ilgili Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda gelen
malzemelerin kısım kısım veya bir defada çıkışları yapılarak teslim edilmektedir.
Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma Himztleri, Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından Belediye
Başkanımıza bağlı olarak hizmet vermektedir. Bütçe yönünden yapılacak harcamalar İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.
Sivil Savunma; düşman saldırıları tabi afetlere, büyük yangınlara
karşı can ve mal kaybının aza indirilmesi ,hayati ehemmiyeti olan her türlü
resmi, özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerin sürdürülmesi
için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının korunması amacıyla alınacak
her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri yerine getirir.
2009 yılında depreme karşı Sivil Savunma bilincinin güçlendirilmesini
sağlamak amacıyla;
Halka açık 10 mahallede 3500 kişiye deprem eğitim programları
verilmiştir.
450 Belediye personeline deprem ve kurtarma çalışması eğitimi
verilmiştir.
1 defa Deprem Hazırlık Eğitimi verilmiştir
22 Okulda 2000 öğrenci ve veliye seminer verilmiştir.

.
.
.
.
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Süper Hizmet Masaları,
Fatihlilerin her türlü işlemini kısa
sürede çözümlüyor.
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Personele yapılan sağlık
taramaları ve aşılamalar...

Poliklinik Hizmetleri
Genel Poliklinik
urumumuz memur personeline ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, kurumumuz işçi personeline, belediye iştiraki şirket çalışanlarına
ve fahri olarak diğer yüklenici personeline birinci basamak resmi kurumlar poliklinik hizmetleri verilmektedir. Poliklinik hizmetleri kapsamında

K

POLİKLİNİK HİZMETLERİ
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kişilere muayene, laboratuar tetkikleri, reçete yazımı, basit tıbbi müdahalede (enjeksiyon, pansuman, dikiş vs.) bulunmanın yanısıra ileri tetkik
gerektirenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemleri yapılmaktadır. Poliklinik
hizmetlerimizden hiçbir şekilde ücret alınmamakta, giderler tamamen
belediyemiz bütçesinden karşılanmaktadır.
Diş Polikliniği
Genel poliklinik hizmetleri yanında, diş sağlığı, bakımı ve tedavi
hizmeti vermek üzere 2004 yılında bir diş ünitesi kurularak personelimizin
hizmetine sunulmuştur. Diş polikliniği sayesinde personelimiz dışarıda uzun
ve meşakkatli bir süreç sonucunda alabildiği hizmeti hiç bir ücret ödemeden,
iş ve zaman kaybı yaşanmadan anında alır olmuştur. Kuruluşundan bu güne
personelimizin hizmetinde olan diş polikliniği faaliyetine devam etmektedir.
Cenaze ve Nüfus Kaydına Dair Hizmetler
İlçemizde ikamet ederken vefat eden, ilçemizde ikamet etmeyen
ancak ilçemiz içindeki bir sağlık kurum veya kuruluşuna getirilirken yolda
vefat edenler morgda bulunan, ilçemiz sınırları içinde ölü bulunan, başka bir
ilçeden iade veya yurtdışında vefat edip resmi belgelerle ilçemize getirilen
doğal ölüme bağlı tüm cenazelerin defni için zorunlu olan ölüm belgelerini;
mahallinde yapılan cenaze muayenesi sonrası tanzim etmek, ölümü şüpheli
görülenleri Cumhuriyet Savcılığı’na bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek,
nüfus kayıtlarından düşürülmesi amacıyla mernis ölüm tutanaklarını hazırlamak ve İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bildirmek, belgelerin birer nüshalarını
dosyalayarak arşiv oluşturmak, ölüme dair bilgi ve belge isteyen resmi kurumlara ve ilgililere cevap vermek gibi tüm iş ve işlemler bu kapsamdaki
hizmetleri oluşturmaktadır.
Bu hizmetlerimiz, cumartesi ve pazar günleri dahil haftanın yedi
günü mesai saatleri içerisinde ve gece saat 23:00’e kadar devam etmektedir.

Fatih Belediyesi diş polikliniği

Laboratuvar ve Radyoloji Hizmetleri
Laboratuvar hizmeti: Kurumumuz bünyesinde vatandaşlarımıza ve
belediyemiz personeline; açlık kan şekeri (AKŞ),şeker yükleme,kolesterol
ölçümü,Hct,kan grubu, anti HbsAg (Hepatit B), HCV (Hepatit C ),HIV
(aids),VDRL (sifilis) tam idrar (tit) tahlili hizmetleri verilmektedir.
Ayrıca belediyemiz dahilinde bulunan iş yeri çalışanlarına yönelik
portör tetkikleri (Burun –Boğaz, Gaita Kültürü; Gaita Mikroskopisi) ile evlilik
raporuna esas olacak diğer tetkikler (Sifilis, Anti-HIV, Anti- HBs Ag, HCV) yapılmaktadır.
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Laboratuvar tetkikleri belediyemiz
bünyesinde yapılmaktadır.

Radyoloji Hizmeti

Gezici röntgen aracı ile mahallinde portör çalışması.
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Radyoloji hizmetleri ruhsatlı gezici röntgen aracımız vasıtası ile
yapılmakta olup aracımız işyeri mahalline gönderilmekte ve akciğer filmi
dışında bazı grafiler de alınabilmektedir. Evlilik raporuna esas teşkil eden
tetkiklerden biri olan akciğer film çekimi bu kapsamda verdiğimiz radyoloji
hizmetlerindendir.
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Portör Tespit Çalışmaları ve İşyeri Çalışanlarının
Sağlık Muayene Cüzdan İşlemleri:
Gıda ve gıda maddesi üreten, satan, depolayan işyerleri dahil her
türlü sıhhi müesseselerde çalışan personelin; personel hijyeni dahil sağlıklı
olması mevzuat gereğidir. Esasen sağlıklı personel istihdamı sıhhi, gayrı sıhhi
her müessese için elzemdir.
İlçemiz işyeri sahiplerini ve çalışanlarını bu anlamda mağdur etmemek iş kaybından kurtarmak, uygulamayı pratik, gerçekçi ve verimli kılmak
amacıyla gezici portör aracını hizmete koyarak, hizmeti vatandaşımızın
ayağına götüren ilk belediye olmuştur. Bu amaçla; 5393 sayılı Belediye Kanunu
ve diğer ilgili mevzuatın verdiği görev ve yetki dahilinde özellikle gıda ile
ilgili hizmet veren işyerleri başta olmak üzere tüm sıhhi müesseselerde
“lokanta, kahvehane, otel, motel, umuma açık işyerleri gibi” çalışanların
portör taramalarına yönelik çalışma Ağustos 2005 tarihinden itibaren ağırlık
verilerek sürdürülmüş, araç gereç ve personel donanımı bakımından gerekli
altyapıyı hazırlamıştır.

RADYOLOJİ VE LABORATUVAR HİZMETLERİ

Fatih Belediyesi ambulans
hizmetleri...

Ambulans Hizmetleri:
Ambulanslar vasıtası ile mesai saatleri içinde “hasta nakil” ile herhangi bir
sağlık kurum ve kuruluşuna sevki uygun görülen hastalar ile maddi durumu iyi
olmayan hastaların nakli yapılmakta, resmi kurumların talepleri de karşılanmaktadır. 2009 yılında 385 adet hasta nakil- ambulans hizmeti verilmiştir.
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Vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık
taraması

172

Halk Sağlığı Ve Danışmanlık Hizmetleri
Çeşitli sağlık ve diğer sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yapılan koruyucu hekimliğe, toplum sağlığına, işyerlerinin hizmet kalitesine yönelik
tarama, eğitim, bilgilendirme, proje esaslı verilen hizmetlerdir. Bu anlamda;
Ücretsiz sağlık taramaları:
Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol, Tansiyon,Göz tansiyonu,katarakt
kontrolü ve göz kusuru tespitine yönelik göz muayenesi, EKG sağlık taraması
yapılmıştır.
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Eğitim, Bilgilendirme Çalışmaları
Konu başlıkları aşağıda verilen afiş ve broşürler hazırlanarak basılmış
ve dağıtımı yapılmıştır.
1- Kurban Kesimi ve Halk Sağlığı konusunda bilgilendirme amaçlı
5000 adet broşür bastırılarak dağıtılmıştır.
2- Domuz Gribi Riskler ve Önlemler konusunda bilgilendirme için
50.000 adet broşür bastırılarak dağıtılmıştır.
3- 04 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla “Sahipsiz
Değiller; Sahipsizleri de Sahiplenelim!” konulu afişten yapılarak ilçemiz
muhtelif yerlerine asılmıştır.
Afişleme ile amaç, sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek;
barınağımızda bulunan hayvanlardan sahiplenme ve sahiplendirme kampanyası yapmak ve bu sahiplendirme kampanyasının sürekli olduğunu ve de
sahiplenilen hayvanlara ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti verebileceğimizi
duyurmak,barınağımızın kapılarını vatandaşımıza açmak,sahipsiz sokak hayvanlarının durumuna Belediyemiz gibi vatandaşlarımızın da duyarlı olmasına
katkı sağlamak olmuştur.

Afiş çalışması...

Sağlık Raporu
İşe girişte gerekli olan sağlık raporu için müracaat eden
vatandaşlarımıza ve hasta olan öğrencilere yönelik poliklinik
hizmeti verilerek sağlık raporu düzenlenmiştir.

Yıldızlı Bayrak çalışması

Evlilik Raporu ve Tetkikleri
Evlilik raporuna esas teşkil eden tetkikler yapılmaktadır.
Yıldızlı Bayrak Projesi
Bu projenin esası; belediyenin ruhsat verdiği, yetki alanı
içindeki lokantaların Turizm İşletme Belgeli Lokantalarda olduğu
gibi mutfak, personel ve ekipman hijyeninin sağlanması, gerekli
eğitimlerin alınması, benzer bir tanıma sahip olması ve sınıflandırmada objektif kriterler aranmasıdır.
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Proje, gönüllülük esasına göre yürümektedir. 19 adet lokantaya, 3
ile 5 yıldız arasında değişen Yıldızlı Bayrak ve Sertifikası verilmiştir. 25 yeni
lokanta işleticisinin ise müracaatı alınmıştır.

Uyuz hastalığına yakalanmış bir
hayvan tedavi ve rehabilitasyon
için barınağa götürülüyor.

Evrakların Kontrolü Kayıt ve Tahakkuk Hizmetleri
Kurumumuz tüm memur ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının
muayene, tetkik ve tedavilerine ilişkin fatura ve ekleri olan belge kontrolünü
yaparak, mevzuata uygun bulunan ve kurum tarafından tediyesi gereken
meblağı belirten ödeme emirlerini düzenlemektedir.
İşyeri ve Gıda Denetimleri
Gıda ve gıda maddesi üreten, satan ve depolayan işyerleri başta
olmak üzere her türlü sıhhi müesseseler ile gayri sıhhi müesseselerin toplum
ve çevre sağlığı açısından denetimini ihtiva etmekte olup denetime konu işyeri, imkanlar ve yasal mevzuat dahilinde doktor, veteriner hekim ve diğer
sağlık personeli tarafından yapılmaktadır.
Gıda denetimi yapabilmek için 5 personelimiz gıda denetçi kursuna
gönderilmiş, sertifikalarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığından gelmesi beklenmektedir.
Menşe Belgesi
İlçemizden ihraç edilen hayvan ve hayvansal menşeili ürünlerin nakilleri için menşei kontrolü yapılmaktadır.
Hayvanlara Rehabilite “İyileştirme” Hizmetleri
İlçemiz dâhilinde aşısız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş
dolaşan hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin giderilmesine yönelik
faaliyetlerdir. Bu anlamda toplanan hayvanlar Yedikule Hayvan Barınağı ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne nakil edilmekte ve iyileştirme (kısırlaştırma,
küpeleme, aşılama, sahiplendirme, alındıkları yere bırakılma vs.) hizmetleri
yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile hayvan sağlığı ve refahı yanında zoonoz
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hastalıklarla mücadele, özelliklede kuduzla mücadele esas alınmaktadır.
Barınakta daimi olarak barınan, beslenen ve tedavisi yapılan 2000’nin
üzerindeki hayvan haricinde yıl içindeki toplam 1.617 köpek, 293 kedi, 264
diğer türden hayvana da tabloda detayı sunulan hizmet verilmiştir.

BARINAK HİZMETLERİ

Kurban Bayramı ile ilgili faaliyetlerimiz
Kurban satış ve kesim yerlerinin Belediyemiz kurban komisyonuyla birlikte
tespiti,
Kesim yerlerinin düzenlenmesi ve hijyen açısından kontrolü,
Kurban satış ve kesim yerleri için doktor, hemşire, ambulans, veteriner
hekim ve işçi görevlendirilmesi,
İlçemizde tespit ve ilan edilen satış yerlerine gelen kurbanlık hayvanların
menşei kontrol belgeleri ve sağlık raporlarının kontrol edilmesi. Menşei Belgesi ve sağlık raporu bulunmayan hasta ve kurbanlık hayvan özelliklerine
uygun olmayanlar için karantina bölgesi çadırı oluşturulması,
Kesim sonrası hastalık yönünden şüpheli görülen kurban etlerinin, sahiplerinin isteği üzerine muayene edilmesi ve değerlendirilmesi,
Belirlenen yerlerde kesimi yapılan kurbanlıkların kulak küpeleri tespit edilerek,Tarım İlçe Müdürlüğü’ne bildirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Fatih Belediyesi
Yedikule Hayvan Barınağı

.
.
.
.
.
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İ

nsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü; İlgili yasa, kararname,
tüzük, yönetmelikler ve
işçi sendikasıyla yapılan
Toplu İş Sözleşmesi
hükümleri çerçevesinde
Belediyemiz birimlerine
personel temini işleri,
özlük, sicil, disiplin ve
maaş işlemlerini yürütmekte olup kadro çalışmaları yaparak kadro
ihdas, derece ve unvan
değişikliklerini hazırlamaktadır.

Çalışanlara yönelik Boğaz Gezisi

Taşınır Mal Eğitimi

BİS Eğitimi
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Özlük Faaliyetleri
Belediyemiz birimlerinde görev yapan tüm personelin rutin
özlük (derece, kademe ilerlemeleri
emeklilik işlemleri, izin işlemleri, nakil ve
atama işlemleri), sicil, disiplin ve maaş
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Belediyemiz birimlerinde görev
yapan daimi işçilerin iş gücü çizelgelerinin girişleri İş-Kur internet sitesine
yapılmış olup işçi ve işgücü hareketleri
on-line olarak İş-Kur’a bildirilmektedir.
Belediyemiz personeline kimlik
basımı için ilgili formlar doldurularak gerekli
prosedür
tamamlanmıştır.
Personelin
tamamına manyetik kimlik kartı basılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesine istinaden personelimize performansları
doğrultusunda
ödemeleri
yapılmıştır.
Belediyemiz birimlerinde görev
yapan memur personelin kadro tıkanıklıklarını gidermek amacıyla 2009 yılında derece
ve unvan değişiklikleri, Belediye Meclisine
sunulmuş olup alınan karar doğrultusunda
kadro düzenlemeleri yapılmıştır.
Norm Kadro Çalışmaları
Norm Kadro çalışmalarımızda ilk
olarak, 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı
Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin esaslar” çerçevesinde
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Belediyemize 19 adet müdürlük unvanı uygun görülmüş ve bu unvanlar kullanılarak (Ekim 2006) Belediye
Meclis kararı ile 17 adet idari birim oluşturulmuştur.
Ancak 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik” çerçevesinde Belediyemize 26
adet müdürlük unvanı uygun görülmüş ve bu unvanlar kullanılarak 04.06.2007
tarih ve 2007/110 sayılı Belediye Meclis kararı ile 21 adet idari birim oluşturulmuş olup 5747 sayılı yasa gereği Eminönü Belediyesi’nin
Fatih Belediyesine katılımı neticesinde yeni hizmet birimlerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı
Belediyemiz Meclis kararı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü
oluşturulmuştur.
Eğitim Faaliyetleri
01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arası 616 Personele 108 saat, ‘Eğitim ve Kişisel Mevzuat Eğitimi’ verilmiş
olup genel dağılım aşağıda gösterilmiştir.
291 kişiye 40 saat ‘Mevzuat Eğitimi’ verilmiş olup
ayrıntıları;
Belediye Mevzuatı,
İhale Mevzuatı ve Hakediş,
Taşınır Mal Yönetmeliği,
İş Sağlığı ve İş Güvenliği şeklindedir.
166 kişiye 16 saat ‘Kişisel Gelişim Eğitimi’ verilmiş olup ayrıntıları;
Endüstriyel Psikoloji
Moral-Motivasyon
İnsan Psikolojisi ve Empati şeklindedir.
01.11.2009- 30.11.2009 tarihleri arası 112 saat
136 kişiye;
Motivasyon
Halkla İlişkiler ve Etkileri
İmaj ve Beden Dili
Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler
İş Ahlakı ve Sorumluluk Bilinci eğitimleri verilmiştir.
01.12.2009-31.12.2009 tarihleri arası 23 Kişiye
20 saat Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ARC GİS-ARC
MAP teknik eğitimleri verilmiştir.

Endüstriyel Psikoloji Eğitimi

.
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Çalışanlarımıza ve ailelerine iftar...
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Beyanname, vergi, tahakkuk,
tahsil vb. gibi işlemler için
müdürlüğümüze gelen
vatandaşlar, beklemeden
işlemlerini
yaptırabilmektidir.
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M

ali Hizmetler Müdürlüğü; Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı işlemleriyle belediyenin muhasebat iş ve işlemlerini, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2464 sayılı Belediye
Gelirler Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu, Vergi Usul
Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli idareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere göre yürütmektedir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, yapacağı iş ve işlemleri yasalara uygun,
üst yöneticilere hesap verilebilecek sorumlulukla sürdürmekte ve halkın
memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet vermektedir. Mali Hizmetler
Müdürlüğünde verilen hizmetin kalitesi aynı zamanda belediyenin verdiği
hizmetin de kalitesini göstereceğinden bu anlayış ve sorumlulukla hareket
etmeyi şiar edinmiştir.
Mükellef ve paydaşlarımızın iş ve işlemlerini en kısa sürede ve doğru
olarak yapmak, bilgi isteyen mükelleflerimize doğru bilgiyi vermek, işlemlerini zorlaştırmadan yapmak, yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yasal
prosedür içerisinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek, tertipli
ve düzenli bir iş ortamı oluşturarak çalışanlarımızın toplam verimliliğe
katkısını arttırmak temel ilke ve önceliğimiz olmuştur.
5747 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize katılan Eminönü Belediyesinin vergi mükelleflerinin kayıtları sorunsuz bir şekilde belediye
kayıtlarımıza entegre edilmiş olup vergi ödeme süresinin yoğun olduğu Nisan,
Mayıs ve Kasım aylarında mükelleflerimize herhangi bir sorun yaşatılmamıştır.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini tahakkuk ettirerek, alacaklarını takip ederek yasal süresi içerisinde tahsilâtlarının yapılmasına öncelik vermiştir. Vergilerini zamanında ödemeyen mükelleflere vergi
ödeme süresinin bitiminden hemen sonra ödeme emirleri tanzim edilerek
dağıtımı yapılmış, mükellefler cezai işleme maruz kalmamaları konusunda
uyarılmıştır.
Bölgemizdeki tapu müdürlükleri ile görüşülerek gayrimenkul satışı
yapacak mükelleflere borcu olmadığına dair yazı almadan satış işlemi yapılmasına müsaade edilmemiş ve alıcı mükelleflerin mağdur olmaları önlenmiştir.
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Tahsilat işlemlerinde ise vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için
hem mükelleflere gidilerek yerinde tahsilat yapılmış hem de banka ve ptt
aracılığı ile ödeme kolaylıkları sağlanmıştır.
Kredi Kartı İle Tahsilat
2009 yılında kredi kartı ile toplam 11.885.544.-TL tahsilat yapılmış
olup bu hizmetimizin mükelleflerimizce benimsendiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca
bu tahsilatın içinde taksitlendirme şeklinde tahsilat da yapılmıştır. Bu sayede
gelirlerimizin arttırılması yanında, mükelleflerimize de ödemede kolaylık
sağlanmıştır.
İnternet İle Tahsilat
Teknolojik imkanlar kullanılarak internet aracılığı ile mükelleflere
ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Bazı mükelleflerimizin il veya ülke dışında
olmaları nedeniyle veya Belediyemize gelmeden Belediyemizin web sitesi kullanılarak e-belediyecilik kapsamında internet üzerinden borçlarını
öğrenebilmelerine ve arzu ederlerse borçlarını ödeyebilmelerine imkan
sağlanmıştır. e-belediyecilik kapsamında e-ödeme ile 2009 yılında
954.749,11.- TL tahsilat yapılmıştır
Arsa m2 Değer Tespit Komisyonu
Dört yılda bir yapılan Emlak Vergisi için uygulanacak arsa m2 birim
değer tespit çalışmaları Ticaret Odasından katılan 1 kişi, Tapu Müdürlüklerinden katılan 3 kişi, ,Vergi Dairesinden katılan 2 kişi, Üst Yöneticinin onayı
ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile Mali
Hizmetler Müdürü ve ilgili mahallenin muhtarından oluşan bir komisyon kurulmuştur.
Komisyonun yapmış olduğu koordineli çalışmalar sonucunda, Fatih
sınırları içinde yer alan sokak ve caddelere ilişkin emlak vergisi için 2010,
2011, 2012 ve 2013 yıllarında uygulanacak arsa m2 birim fiyatları tespit edilerek Üst Komisyona havale edilmiştir. Üst Komisyonun onayından sonra tespit
edilen arsa m2 birim fiyatları kesinleşerek uygulamaya konulmuştur.
Arşiv Çalışmaları
5747 sayılı yasa gereği kurumsal kimliği kapatılan ve belediyemiz
bünyesinde hizmet vermeye devam eden Eminönü Belediyesi mükelleflerine
ait dosyaların Belediyemiz sistemleri ile entegre işlemi tamamlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında, Eminönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 168.000 adet Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Beyannameleri
“ortak sicil çalışmaları” tamamlanmış ve tek bir numarada birleştirilmiştir.
90.000 adet mükellef sorgusu yapılmış bu sorgular sonucunda 21.796 adet
sorun tespit edilmiş, sorunlar giderilmek üzere gerekli çalışmalar
başlatılmıştır.
80.000 adet renkli kodlu dosya hazırlanmış ve ilk 40.000 mükellefe
ait evraklar yerleştirilmiştir. Kalan 40.000 adet dosyanın yerleştirme işlemleri devam etmektedir.
Yıllara Göre Gelirlerimizdeki Artış Oranları
2004 yılında 38 milyon TL olan gelirlerimiz; 2005 yılında 58 milyon
TL’ye, 2006 yılında 66 milyon TL’ye, 2007 yılında 70 milyon TL’ye, 2008 yılında
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da 73 milyon TL’ye, 2009 yılında da 104 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
Bütçe İşlemleri
Belediyemizin 2009 yılı bütçesi 115 milyon olarak belirlenmiştir. 2009
yılı gelir bütçemiz: 104.316.660,89 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme
oranı % 90.71’dir. 2009 yılı gider bütçemiz :112.873.139,65 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 98.15’dir.
Gelir bütçemizde meydana gelen sapma; 2009 yılı bütçesi yapılırken
dikkate alınan Elektrik ve Tüketim Vergisi belediyelere gönderilmekteyken;
2009 yılı Merkezi Bütçesine sonradan eklenen geçici madde sebebiyle 2009
yılı için bu vergi Vergi Dairelerine aktarılmıştır.
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz diğer birimlerden gelen gider tekliflerini
birleştirip Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak Belediyemizin
gelecek yıl ve izleyen iki yılına ait tahmini bütçelerini hazırlamıştır. Üst Yöneticinin onayı ile 2010 yılı bütçemiz 145 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Müdürlüklerimizin ödeneklerinin takibi yapılarak ödeneği yetmeyen
müdürlüklere harcama yapma imkânı sağlanması amacıyla bütçenin diğer tertiplerinden Encümen veya Meclis kararı ile aktarma işlemleri yapılmıştır.
Ön Mali Kontrol İşlemleri
Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslarla ilgili Yönetmelik gereği ön mali kontrol işlemi yapılmaktadır.
Gider Faaliyeti
Belediyemizin tüm harcamaları muhasebeleştirilerek ödemeleri yapılmıştır. 2009 yılı içinde 10.300 adet yevmiye kaydı yapılmış, ödeme ve gelir
işlemleri kayıt altına alınmış ve Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir.
2008 yılı mali yılı hesap iş ve işlemlerimiz, Sayıştay Baş Denetçileri
tarafından denetlenmiş olup, tanzim edilen sorgulara birim müdürleri
tarafından verilen cevaplar birleştirilerek tek bir savunma halinde Sayıştay’a gönderilmiştir.

180

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Belediyemizin 2008 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı, 2008 mali yılı Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ile Temel Mali Tablolar hazırlanarak Sayıştay
Başkanlığına gönderilmiştir. Belediyemiz gelir ve gider faaliyetleri ile bütçe
taslağı süresi içinde kamu bilgi sistemine aktarılmıştır.
Belediyemizin gelir ve gider bilgileri aylık dönemler halinde düzenli
olarak Maliye Bakanlığı’nın sitesine süresi içersinde aktarılmıştır.
Aylık gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi düzenli olarak
yapılmıştır. Belediyemizle çalışan tüm firmaların ödemeleri düzenli olarak
yapılmaktadır.
Belediyemizle çalışan tüm firmalara ait geçici ve kesin teminat mektuplarının kayda alınması, saklanması ve iş bitiminde ilgiliye aide edilmesi ile
ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.
5747 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Eminönü Belediyesi ile ilgili tüm aktarım işlemleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

İşçi ve firmalara bu borçlara istinaden : 14.098.265,00 TL ödeme
yapılmıştır. Kalan firma borçları ise işleri devam eden özel idare firmalarına
aittir.
Kamu Kurumlarına Olan Borç Durumu
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait önceki yıllardan kalan borçlarımız
yapılandırılarak sabitlendirilmişti. 2005 yılından 2008 yılı sonuna kadar bu kurumlara olan borçlarımız aksatılmadan süresi içersinde ödenmekteydi. Ancak
2009 yılında bu kurumlara aylık yapılması gereken ödemeler yapılamamıştır.
5747 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Eminönü Belediyesi borçları ile birlikte Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç
durumu grafik olarak gösterilmiştir.
5747 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize katılan Eminönü Belediyesi’nden devir alınan firma borçlarını ve emekliye ayrılan işci
personelin kıdem tazminatlarını ödeyebilmek amacıyla yatırımlarda kısıntıya
gidilmiş olup diğer yıllarda sürekli artan yatırımlarda 2009 yılında az miktarda
bir düşüş görülmüştür.
Yatırımlarımızın yıllara göre dağılımı aşağıda grafik halinde gösrilmiştir.

5747 sayılı kanun ile kapatılarak Belediyemize katılan Eminönü
Belediyesi personeli giderlerinin 01.04.2009 tarihinden sonra Belediyemiz
Bütçesinden karşılanması, 89 işci personelimize ödenen 4.887.190 TL’lik
kıdem tazminatı (Kıdem tazminatları peşin olarak ödenmiştir) ödemelerinden
sonra 2009 yılında personel giderlerinde ciddi bir artış olduğu görülmüştür.
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Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında;
Yerel yönetimlerin etkin hizmet verebilmeleri için faaliyetlerini planlamaları, uygulamaları ve kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu uygulama;
hizmette mükemmelliğin hiç bitmeyen arayışı olarak tanımlanmaktadır. Mevcut kaynaklarla en gerekli ihtiyaçtan başlanarak hizmetlerin üretilmesi ve
vatandaş talepleri doğrultusunda hizmet sunulması Toplam Kalite Yönetiminin
temelini oluşturmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi, her hangi bir kurumdaki
tüm süreçleri sürekli iyileştirerek, hedef kesimin istek ve ihtiyaçlarını en iyi
karşılayan, kurum-çalışanlar-toplum memnuniyetini sağlayan bir yönetim
stratejisidir.
Toplam Kalite Yönetimi, makine ve teknolojik yeniliklerle sağlanan
iş geliştirme yöntemlerine ek olarak, kuruluşta bulunan herkesin iş geliştirme
faaliyetlerine etkin olarak katılımını ön görmektedir. Toplam Kalite Yönetiminin temel felsefesi olan sürekli geliştirme anlayışı bu yaklaşımın özünü
oluşturmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlerin memnuniyeti ilke edinen
Toplam Kalite Yönetimini başarıyla uygulamaları gerekmektedir. Belediyemiz
bu kapsamda aşağıda tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmiştir;
Müşteri Beklenti Ve Memnuniyeti Ölçüm Anketleri
Vergi Döneminde Verilen Hizmetlerden Beklenti ve Memnuniyet
Araştırması, İşletme Müdürlüğü Hizmetlerinden Beklenti ve Memnuniyet
Araştırması, Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri Beklenti ve Memnuniyet
Araştırması, Mısır Çarşısı Beklenti ve Memnuniyet Araştırması, Temmuz 2009
tarihinden itibaren aylık periyodlarla Çözüm Masası Memnuniyet Araştırması
yapılmıştır.
Ayrıca Personel Performansı Değerlendirme anketi düzenlenmiştir.
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İyileştirme Çalışmaları
Çözüm Masası Süreç İyileştirme Çalışması, FABİM Süreç İyileştirme
Çalışması, Emlak İstimlak Müdürlüğü Süreç İyileştirme Çalışması, İşletme
Müdürlüğü Süreç Analizi Çalışması yapılmıştır.
Stratejik Plan ve Performans Programı Çalışmaları
2010-2014 yılı Stratejik Planı ve 2010 Mali yılı Performans Programı
müdürlüklerin ve Üst Yönetimin katılımıyla hazırlanmış olup planlar meclise
sunulmuştur.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik gereği yapılan çalışmalar
Kamu Hizmet Standartları Tabloları oluşturulmuş ve web sayfasında
yayınlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon alt yapısı çerçevesinde
yapılan çalışmalar
Kalite Yönetim Sistemi proje
grubu belirlenmiştir, iş akış şemaları,
görev tanımları, organizasyon şemaları, müdürlük formları ve listeleri, süreçlerde ihtiyaç duyulan
belgelerin
listesi,
işlemlerin
yürütülmesinde
ölçüm
yapılan
teçhizatın/ölçüm cihazlarının listesi,
İşletme Müdürlüğü tarafından binada
kullanılan cihazların listesi, tedarikçi
ile yürütülen süreçlerin listesi, vatandaşa ait olup belli sure belediyemizde/belediye
hizmet
alanında
bulundurulan mallar, evraklar v.s listesi, tasarım/geliştirme yaptığımız
süreçlerin listesi ve mevzuat listesi
hazırlatılmıştır.
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Teftiş Kurulu Müdürlüğü

T

eftiş Kurulu Müdürlüğü; 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu
uyarınca inceleme ve araştırma
amacıyla havale edilen, 3 adet
dosyanın 01 Ocak 2009 ile 31 Ocak
2009 tarihleri arasında disiplin soruşturmalarını tamamlamıştır.
Bunlardan 1 adet dosya için
kınama cezası, 1 adet dosya için 1/8
oranında maaştan kesme, 1 adet
dosya için ceza ve tecziyesine gerek
olmadığından hıfz edilmiştir. 2009 yılı
içinde havale edilen 66 adet dosyanın
işlemleri halen devam etmekte olup
2010 yılına devir edilmiştir.
Kaymakamlık
Makamının
görevlendirme onaylarına istinaden
4483 sayılı yasa uyarınca 10 adet
dosya için ön inceleme raporu hazırlanmıştır.
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Fatih Belediye Meclisi

B

elediyemizde karar mekanizmalarının sekretarya hizmetlerini yürüten
ve nikâh akit işlemleri ile aile kurulmasının temellerini atarak sosyal
alanda hizmet veren Yazı İşleri Müdürlüğü; “Başkanlığımızın her türlü
yazışmaları ile Meclis, Encümen, Evlendirme ve Kurum arşivi hizmetlerini
günümüz teknolojisini kullanarak kaliteli, verimli ve müşteri memnuniyetine
en uygun şekilde yürütmeyi benimsemiş ve bu alanda Örnek ve Model olmayı
hedef olarak belirlemiştir.”

Genel Evrak Hizmetlerimiz
2009 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen
toplam 15.903 adet evrak müdürlük kayıtlarına girilmiştir. Bu evraklar konularına göre tanzim edilerek ilgili müdürlüklere dağıtılmıştır. Birden fazla
müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli yazışmalar yapılmış birimlerden alınan bilgilere göre ortak cevap oluşturulmuş, gerekli bilgiler verilmiştir.
Yapılan işlemler ve gelen evraklarla ilgili olmak üzere toplam 16.491 adet
giden evrak çıkışı yapılarak diğer birimlere ya da kurumlara gönderilmiştir.
Belediye Meclisi Hizmetlerimiz
Fatih Belediye Meclisinde 2009 yılı içerisinde 32 birleşim yapılmıştır.
Bu birleşimlerde 80 adet meclis kararı alınmıştır. Alınan meclis kararlarının
Mahalle Birleşmeleri ve Bütçe ile ilgili olan kararlar onaylanmak üzere
Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.
Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 80 adet meclis kararları Belediye
Başkanımızca onaylanmış olup yasa gereği kararlar Fatih Kaymakamlığına ve
gereğinin yapılması için ilgili birim Müdürlüklerine gönderilmiştir.
Belediye Encümen Hizmetlerimiz
Belediye Encümeni her hafta en az bir defa yaptığı toplantılarda
birim müdürlüklerinden gönderilen teklifleri değerlendirip 2009 yılı içerisinde
toplam 864 adet dosyayı karara bağlamıştır. 2886 sayılı kanuna göre İhale
Komisyonu görevi yapan Belediye Encümeni’nde 2009 yılı içerisinde 12 adet
ihale gerçekleştirilmiştir. 1086 sayılı kanuna göre 7 adet Fakirlik Şahadetnamesi için Encümen kararı alınmıştır.
Fatih ilçemizde ikametgâh ederken askere giden gençlerimizin geride
bıraktığı mağdur durumda olan ve maddi desteğe ihtiyacı olan asker ailelerine
(anne baba eş ve çocuklarına) askerlik süresince her ay maaş bağlanarak
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yardım hizmetlerimize devam edilmiştir. 2009 yılında asker ailesi yardımından
faydalanmak üzere toplam 230 müracaat yapılmış bu dosyaların işlemleri
bitenleri sonuçlandırılarak ilgililerine asker aile yardımı bağlanmıştır. Yapılan
müracaatlardan 20 tanesi Belediye Encümenince yardıma uygun
görülmemiştir. Askerin Fatih ilçesinde oturmaması dolayısıyla müracaatları
alınan 5 adet dosyanın ilgilisi askere alınmak işlemi başka ilçeler olduğu için
dosya tanzim edilerek gereği yapılmak üzere ait olduğu ilçe belediyelerine
gönderilmiştir. Halen işlemleri devam eden dosya sayısı 40 adettir.
Evlendirme ve Nikah Akit Hizmetlerimiz
Evlenme işlemleri için 2009 yılında müdürlüğümüze 4130 müracaat
yapılmış olup bu müracaatların 3133 adedinin evrakları uygun görülerek nikâh
işlemleri yapılmıştır. Nikâhlarını başka belediyelerde kıydırabilmeleri için 907
müracaat sahibinin talepleri doğrultusunda izinname düzenlenmiştir. 42 adet
nikâh işlemi, çiftlerin nikâh kıyılacak günde iştirak etmemeleri nedeniyle iptal
edilmiştir. Bir Türk ile bir yabancı arasında gerçekleşen evlilik sayısı 234 adet,
iki yabancı arasında gerçekleşen evklilik sayısı ise 50 adettir. Nikâh işlemleri
ile ilgili olarak evlendirme bürosu ve diğer kurumlar arasında 412 adet
yazışma yapılmıştır. 2009 yılından 2010 yılına devreden nikâh işlemleri ise
122 adettir.
Belediye Kurum Arşiv Hizmetlerimiz
Kurum Arşivimiz, Başbakanlık Arşiv Hizmetleri Görev ve Çalışma
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Belediyemizin yeni hizmet binasına
taşınmasıyla birlikte 2009 yılında Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde tekrar kurulmuştur. Kurum Arşivinde yapılmakta olan çalışmalar, üretilen evrakların
saklama koşullarının oluşturulması, gereken yasal süreç içerisinde korunması,
gerek duyulduğunda hızlı şekilde ulaşılmasının
yanında dijital ortamda kayıt altına alınarak sayısallaşmasını da sağlamaktadır. Belediyemizin 25 yıllık
birim arşivlerindeki dosya ve evrakları, İşletme
Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak profesyonel danışmanlık hizmeti de alınmak suretiyle, düzenleri bozulmadan dosyaların tamir ve bakımları da yapılıp
yerlerine yerleştirilmekte ve kurumsal arşiv hizmetleri yürütülmektedir. Kurum Arşivimizde Arşivlik
malzemelerin tamamının birimlerden toplanarak üretim ve kullanımına uygun (kronolojik sistem – alfabetik dosya tasnif sistemi - konularına göre dosya
tasnif sistemi - serial nümerik – coğrafik sistem – vb.)
arşiv sistemleri kullanılarak tasnif ve yerleştirme
işlemleri yapılmaktadır. Birimlerimizin arşivinde bulunan tüm dosya ve evraklar ile bundan sonra üretilecek olan evrakların da bilgisayar ortamına aktarılarak
“Dijital Arşiv Sisteminin” oluşturulması çalışmalarına
başlanmıştır. Kurum Arşivinde tüm birimlerimizin
mevcut olan dosya ve klasörlerine künye bilgileri dijital ortama aktarılmıştır. Barkot ve etiketlerine
işlemleri yapılmıştır. Bilgisayara aktarılan klasör sayısı
151.924 tür. Dijital ortama 40.785 adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait
dosyalar aktarılmıştır.10.393 adet dosyaya ait evrak ve ekli belgesi arşivimize
gelmiş olup bunlara ait 20.521 adet evrak dijital ortamda kayıt edilmiştir.
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Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR
Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir
çiftin nikahını kıyarken...
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P

ek çok şeyin değiştiği ve bilginin ön plana çıktığı günümüzde bilgi sistemlerinin önemi daha da artmıştır. Bu yeni döneme gerekli uyumu
sağlamak, iş akışımızın problemsiz devamı ve en iyi hizmet kalitesi için
Bilgi İşlem Müdürlüğü teknolojinin takipçisi olmuştur. Bilişim alanında öncü
konumumuzu devam ettirmeyi ilke edinen Belediyemiz; bilgi işlem donanım,
yazılım alt yapısını her geçen gün geliştirmeye devam etmektedir. Belediyemizde üretilen projelerin sağlıklı olması ve amaca tam olarak hizmet vermesi
yönünde önemi kaçınılmaz olan Kent Bilgi Sistemimizin yaşatılmasına da
azami gayret sarf edilmektedir.
Bilgi İşlem Otomasyon Projesi (Kent Bilgi Sistemi)
Bilgi İşlem Otomasyon Sistemi (Kent Bilgi Sistemi), Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)’nden oluşan bir bütündür ve
otomasyon sistemine entegre edilen diğer projelerle toplam 22 projeden
oluşan tam anlamıyla entegre bir sistemdir.
Veri Tabanında Oracle, MIS’de Java, GIS’te ArcGIS yazılımları kullanılarak oluşturulmuş olan sistemimizi yapısal ve içerik geliştirme çalışmalarımız 2009 yılında da devam etmiştir.
MIS Uygulama Yazılımı
MIS programlarımız geliştirilmiş ve birimlerin isteklerine göre ekranlarda revize işlemleri yapılmıştır.
MIS’de tüm birimlerde ilgili menüler NVİ ile tam entegre edilmiştir.

188

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

Örn. Beyan, Fabim, Evlendirme, Cenaze, Evlendirme, Sosyal Yardımlar
Menüleri Yani TC Kimlik no girildiğinde nüfus ve adres bilgileri
otomatik gelmektedir. Ayrıca bu verilerin GIS’te görüntülenebilecek
yapıda kaydedilir hale de getirilmiştir.
NVİ sadece Fatih ilçesindeki kişilerin
adres bilgilerine erişmemize izin vermekte olup nüfus bilgilerinin ise
tamamına erişilebilmektedir.
MIS’de tüm birimlerde; ilgili
menülere GSM numaralarının yazılabileceği alan eklentisi yapılmıştır.
MIS’de veritabanında GSM ile
data düzenlemesi yapılmıştır.
Mernis ölüm tutanağı ve
encümen karar kağıdında değişiklik
yapılmıştır.
Yeni Sosyal Yardım, Gezi
kayıt alma ekranı ve bilet basma sistemi kurulmuştur. Ecrimisil ve Talep
Birleştirme ekranları hazırlanmıştır, ecrimisil, kira ihbarnameleri, ödeme emri
belgesinin çıktısı yeni matbu şekle göre yeniden düzenlenmiştir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde mevzuat değişikliğinden dolayı personel ve maaş modülü yeniden düzenlenmiş ve zabıta pazar programı ve raporları yeniden
yazılmıştır. Evrak takip programı ekranlarında resim ekleme ve standart kod
ekleme yapılmıştır. Süper Hizmet Programı ve Evrak programının tam entegrasyonu yapılmıştır. Fabim programı Başkanlık Makamının isteklerine uygun
olarak revize edilmiştir.
Fatih Belediyesi İletişim
Merkezi (FABİM) Modülü; Belediyeye
değişik kanallarla (internet, telefon,
şahsen, mail yada fax yoluyla) gelen
çeşitli şikayet, talep, öneri ve yorumların elektronik ortamda kaydının tutulması, ilgili müdürlükler tarafından
şikayetlerin değerlendirilerek çözümlerinin yine aynı veritabanına girilmesi ve sonuçların ilgili birimler
veya üst düzey yöneticiler tarafından
izlenebilmesi amacıyla geliştirilmiş
bir yazılımdır.
Eminönü verilerinin sisteme
aktarımı, yazılımları ve entegrasyonu
yapılmıştır.
Taşınır taleplerinde elektronik imzaya geçildi. Tübitak’tan 42
adet e-imza sertifikası ve mini kart
okuyucu alındı. Kurulumları yapıldı.
Kullanıcılara eğitimleri verildi.
Elektronik imza ve mobil
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e-Belediye projesinde oluşturulmuş
olan ana menülerin altında
müdürlüklerin ihtiyaçlarını karşılayacak
alt menüler ve tanım ekranları
bulunmaktadır.
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imzaya zaman damgası entegrasyonu
yapılmıştır.
Otomasyon
programı
içerisinden sms gönderimi yapılmaya
başlanmıştır.

e-imza ekranı
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GIS Uygulama Yazılımı
Kent Rehberi yeni ara yüzü
hazırlanmış olup yeni kent rehberimizde NVİ ile entegrasyon da sağlanmıştır. Bu ara yüze sosyal faaliyetler,
pazar ekranı, vatandaş istek şikâyet
bildirimleri gibi eklentiler yapılmıştır.
Eminönü bölgesinin de imar planları
raster hale dönüştürülüp, Fatih
İlçesi’nin imar planı web ortamında
yayınlanmıştır.
Web ortamında yayımlanan
harita ekranları genel olarak iki sınıf altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki
vatandaşların ulaştığı web sitemizden yayınlanan genel web haritasıdır.
Genel web haritamızda vatandaşın mülkiyet bilgisi gibi mahrem bilgileri yayınlanmamaktadır.
Adres, önemli yer, parsel, bina, parsel bilgileri sorgulanabilmekte,
ortofoto, rehber harita, imar planı görülebilmektedir.
Diğeri kullanıcı adı ve şifre gerektiren gelişmiş kurum içinde kullandığımız web haritasıdır. Kurum içinde kullandığımız bu web haritasında
diğer bilgilerin yanı sıra Deprem Odaklı Çalışma Bilgileri, Jeoloji Katmanları,
Sicil Bilgileri, Arşiv Evrakları ve Tapu Bilgileri de sorgulanabilmektedir.
Web haritası modüler yapıda olup her farklı konudaki uygulamanın
web ortamında farklı bir modülde kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Her
modulün içerisindeki sorgu
ekranları bilgi ekranları ve
harita ekranları kullanıcıya
bağlı
olarak
yetkilendirilebilmekte ve değiştirilebilmektedir.
Tüm
bu
işlemler webgis yönetim paneli ara yüzünden yapılabilmektedir.
GIS’in en çok kullanılan desktop uygulaması
olan FabGIS ve Arşiv programlarının geliştirilmesine devam
edilmiştir. Bu dönemde kullanıcı sayısı artan bu uygulamalarla ilgili destek ve eğitim
çalışmalarına devam edilmiştir.
Yeni tapu protokolü
kapsamında tapu kayıtlarının
TKGM den alınması sağlanarak
sisteme aktarımları sağlan-
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mıştır.
Kurumsal Gayrimenkül web
haritası hazırlanmıştır. Malik olarak
kurumsal kimliğe sahip parseller web
ortamında kurum içi kullanıcılara
sunulmuştur.
EGIS (Eminönü GIS) DB(database)’ oracle ortamına aktarılarak
tablo ilişkileri araştırılmış tanımlanmış, view’ler oluşturulmuş ve bazı
sorgulamaların
yapılabilmesine
imkân sağlanmıştır. Böylece EGIS DB’
ne farklı ara yüzde programlar tasarlanarak ulaşmak mümkün olmuştur.
Mahalle
sınırlarının
değişmesi ile birlikte, numarataj veritabanı yeniden tasarlanmış bu
tasarıma göre yeni adres ve numarataj sistemi oluşturulmuştur.
Yeni
GIS
teknolojileri
araştırılarak gelecek nesil yazılımların oluşturulması için çalışmalar
yapılmıştır (ArcGIS Server, Microsoft
Silverlight). Bu çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için bir test
server kurulumu yapılmıştır ve çalışmalar bu server üzerinde test
edilmektedir.
3D Çalışmaları
Müdürlüğümüzün takip ettiği
GIS projelerinden bir diğeri de Fatih
3 boyutlu ölçekli ve ölçeksiz video
çekimidir. Bu çekimlerle Fatih caddelerinde 360 derece görüntüler alınmıştır. Saha çalışmalarındaki bazı iş
kalemlerinin maliyetini düşürerek
zaman ve hız bakımından kazanç
sağlayan bu çalışmada ölçekli çekilmiş görüntüler üzerinden mesafe
okuma işlemleri de yapılabilmektedir.
Saha Çalışmaları
Eminönü Bölgesinde Adres
Bilgi Sistemi’nin kurulmasında kullanılmak üzere bağımsız bölümlere
yapıştırılmak için 114.781 adet lazer
baskılı alüminyum plaka tabelası
bastırıldı.
Coğrafi Bilgi Sistemimiz üzerinden analiz yapılarak çeşitli tematik haritalar üretilmiş, talep eden
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birimlere verilmiştir.
Kurum içi Web Haritamızda
mülkiyet durumları görülebilmektedir.
İnteraktif Uygulamalar:

3 D Çalışması

E-Belediye
E-belediyecilik
interaktif
uygulamaları ile kesintisiz, hızlı ve
kaliteli hizmet hedefine ulaşılan Fatih
Belediyesi web sitesinde, belediye
hakkında istenilen bilgiye ulaşma,
belediyede verilen kararları görme,
gerçekleştirilen işlemleri yapma,
açılan ve tamamlanan tüm ihaleleri
takip etme, kent rehberi, fatih haritasına ulaşma, borç sorgulama, hesap
kartı izleme, on-line tahsilat, mobil
imza uygulamaları ile tam anlamıyla
şeffaf ve interaktif bir ortam oluşturulmuştur.
www.fatih.bel.tr adresinden yayın yapan belediye resmi web
sitesinde “Mobil İmza Hizmetinizde!” bölümünde yer alan bilgi edinme, teklif
verme, bina beyanı, evlilik başvurusu, imar durumu sorgulaması, çevre temizlik beyanı, ilan ve reklam beyanı uygulamaları ile mobil imza hizmete
sunulan Mobil İmza Servisi ile hizmete devam edilmiştir.
E-Belediye interaktif çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan, ilçe
sakinlerinden, çeşitli kamu kurumlarından telefon ve e-mail yoluyla çok
olumlu tepkiler almaktadır.
Vatandaşlarımız internet üzerinden borç sorgulaması ve hesap bilgi-
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leri takibi yapabilmekte, imar durumu alabilmektedir. Dilek, istek ve şikayetlerin hem sözel hem de harita
üzerinden yapabileceği ekranlar oluşturulmuştur.
Fatih Mobil Belediye
Fatih Mobil Belediye
Türkiye’nin ilk mobil imza
destekli mobil belediye uygulamasıdır.Bu dönemde de bu
hizmete devam edilmiştir. Bu
uygulamayı kullanabilmek için
vatandaşlarımız
“FATİH
MOBİL”
yazıp, TURKCELL
5210’a SMS gönderip, gelen
linke basarak uygulamayı
yükleyebilmektedir.
Fatih
Mobil Belediye; vatandaşların
cep telefonlarından Fatih
hakkında bilgi alabilecekleri,
interaktif belediyecilik işlemlerini hızlıca ve kolayca gerçekleştirebilecekleri
bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde; Fatih Belediyesi ve vatandaş
arasında çift yönlü iletişim sağlanabilmektedir. Uygulama operatörlerden
bağımsız olup. vatandaşlar istedikleri operatörden ve dünyanın heryerinden
7 gün 24 saat uygulamayı kullanabilmektedirler. Uygulamanın hızlı ve kolay
kullanımı için özel olarak geliştirilen zengin bir kullanıcı arayüzü mevcuttur.
Fatih Mobil Belediye uygulamasını kullanarak vatandaşlar Mobil İmzalı başvurular yapabilmekte ve doğrudan başkana mesaj gönderebilmektedir. Fatih
Mobil Belediye Uygulamasında vatandaşlara 9 farklı hizmet sunulmaktadır.

Mülkiyet haritası

“Fatih
Belediyesi
Dünyada Mobil
İmzayı
Uygulayan İlk
Belediyedir.

”
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IVR (Telefon Bilgi Sistemi) Kurulması
FABİM personelinin kullanımı için telefon belediyeciliği sistemi kurulmuş olup vatandaşların borçlarını
telefon belediyeciliği ile sorgulayabilmeleri sağlanmıştır. Beyan için
gerekli belgelerin telefon belediyeciliği yoluyla öğrenilmesi; Fatih
Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e ve
FABİM’e sesli mesaj bırakılabilmesi
sağlanmıştır.
Tarih Sesleniyor IVR Sisteminin
kurulması
‘Tarih Sesleniyor’ adı altında başlatılan proje ile Tarihi Yarımada Fatih’e ziyarete gelen yerli
ve yabancı turistlerin cep telefonları ile 444 lü bir numarayı arayarak
sesli, SMS kullanarak yazılı ve Bluetooth ile Wi-Fi kullanarak görüntülü bilgi alabilecekleri bir sistem
olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem sayesinde turistler sabit numara ile İngilizce ve Türkçe olarak
tarihi eser hakkında sesli bilgi alabileceklerdir. Müdürlüğümüz bu
sistemin IVR yapısı uygulama ve
geliştirme hizmetlerini yürütmüştür.
TÜİK Adres Bilgi Sistemi ve
UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Çalışmaları
Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi, kişilerin yerleşim
yerlerine göre nüfus bilgilerinin
güncel olarak tutulduğu, nüfus
hareketlerinin
her
an
izlenebildiği, mernis kayıtlarındaki T.C. kimlik numarasına
göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir. Bu dönemde Adres Bilgi
Sistemi’nden, yetki alınarak
tüm MIS ve GIS uygulamalarına
entegrasyon sağlanmıştır.

Tarih Sesleniyor projesi

194

Network
Eminönü Belediyesi’nin katılımından sonra Eminönü Hizmet Biriminde belediyemiz hizmetlerini merkezi sistem üzerinden görebilmeleri için 2
MB G.Shdsl data hattı alınarak, bağlantı sağlanmış olup hem data, hem in-
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ternet trafiğimiz bu hat üzerinden çalışmaktadır. Mevcut cihazların bakım ve
güncellemesi yapılmıştır.
PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)
Suser ve Çukurbostan Ek Hizmet Birimlerine ve hayvan barınağına
PDKS sistemi kurulmuş olup otomasyon sistemi ile entegrasyon sağlanmıştır.
Eminönü Belediyesi’nin katılımı neticesinde belediyemize katılan ve yeni işe
giren personelin PDKS kartlarının sisteme tanıtımı ve teknik işleri yapılmıştır.
Numaratör
Mali Hizmetler Müdürlüğü-Gelirler Birimi ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğünde Çözüm Masaları tarafından kullanılan sistemin teknik ve alt
yapı problemleri giderilmiştir.
Elektronik İletişim
Belediyemizin tüm e-mail trafiği kendi bünyemizde kurduğumuz email sunucusu (Exchange Server) ile yönetilmektedir. Tüm personelimize email hesabı tanımlanmış olup outlook programı üzerinden iletişim kurulması
sağlanmıştır. Eminönü Belediyesi’nin katılımı veya başka nedenle bünyemize
katılan personele e-mail hesabı tanımlanmış, kullanımı hakkında eğitimler
verilmiştir.
Tüm personelin outlook programı üzerinden iletişim kurmalarında
yaşanan problemler giderilerek, Exchange sisteminin getirmiş olduğu teknolojik kolaylıklarla iletişim kurulması sağlanmıştır.
Müdürlükler tarafından istenen grup mailler oluşturulmuş ve bu grupların nasıl oluşturulacağına dair gerekli bilgiler e-mail yolu ile kullanıcıların
bilgilerine sunulmuştur. Böylelikle isteyen kullanıcılar kendi isteklerine uygun
olarak grup e-mail adresi oluşturarak tek bir e-mail adresi ile toplu mail gönderebilmektedirler.
Outlook Web Access ile kullanıcılar hiç bir program yüklemeden email hesaplarına erişebilmektedir. Exchange mail kullanan tüm kullanıcılarımızın mailleri online olarak yedeklenmektedir.
Mobil İletişim
Microsoft Exchange teknolojisi ile birlikte gelen mobile iletişim
imkânları belediyemiz bünyesine uyarlanıp, isteyen kullanıcılara bu teknolojiyi destekleyen cep telefonlarından e-mail alma imkânı sunulmuş ve teknik
destek sağlanmıştır. Başkan Yardımcılarının yanı sıra Özel Kalem Müdürlüğü
ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden talepte bulunan personele
bu hizmet verilmiştir.
Merkezi Sistem Güvenlik ve Antivirüs Yazılımı
Virus, Spyware, Trojan gibi tehdit unsurlarına karşı gelişmiş tedbirler
alınıp, sürekli güncel tutulan ve merkezi sistem ile yönetilen, antivurus programları 2009 yılında güncellenmiştir.
Belediyemizdeki tüm client’lar da virus tarama işlemi yapılmıştır.
Yapılan inceleme neticesi her türlü yönetimsel işlevi gerçekleştiren ana bilgisayarlardaki antivirus programları Kaspersky tercih edilerek güncellenmiştir.
Güvenlik duvarı IPS ile mevcut network yapımız güvenlik altına alınmıştır. İnternet ve mail çıkışlarımız filter server ile control edilmekte ve dış networkten gelecek saldırılara karşı daha ileri düzeyde teknolojik alt yapı
korunmaktadır.
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Kablosuz İletişim
Tıp Fakültelerine Kablosuz İnternet (Wireless) Hizmeti
2007 yılında sağlanmış olan; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa
ve İstanbul (Çapa) Tıp Fakülteleri ’nde ücretsiz kablosuz internet erişimi
hizmeti sayesinde öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, fakülte personeli,
öğrenciler, hasta ve hasta yakınları bu hizmetten yararlanabilmektedirler.
2009 yılında, bu servisimizde vuku bulan donanımsal ve yazılımsal problemler
giderilmiştir.

Wi-Fi Mevcut Kapsama Sahamız

Wi-Fi Şemsiyesi
İlçemizde wi-fi şemsiyesi kurmayı amaçlayarak başlattığımız çalışmalar kapsamında şu an Sultanahmet ve Kapalıçarşı bölgeleri ve bu iki bölge
arasında kalan kısımda kapsama alanı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu bölgeyle ilgili aktif kullanıcı
bilgileri ise; 30 günlük ortalamalarda toplam 16.000
farklı kullanıcının sistemimiz üzerinden İnternet’e
erişebildiği şeklindedir.
Mesai
saatleri
içinde ortalama 160 – 200
kullanıcı, aktif olarak kurduğumuz sisteme bağlı
olup kapsama alanlarıyla
ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Fevzipaşa Caddesi ve Adnan Menderes
Bulvarı ile ilgili fizibilite
çalışmalarımız tamamlanmış, gerekli kurulum işlemleri ve anten dikimi
için Fatih Belediyesi’nde
Saraçhane civarında yer
gösterilmesi ve gerekli
izinlerin verilmesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izinlerin alınması
beklenmektedir.
On-line Yedek
Sahip olduğumuz SAN sistemini kullanarak, geniş kapasiteli stroge cihazımız ile sistemlerimiz çalışır durumda iken verilerin on-line yedekleri alınmaktadır. Her sabah yedekler kontrol edilmekte, varsa problemler
giderilmektedir.
Bilginin değerinin ve öneminin bilincinde olan kurumumuz, bilgiyi korumak için gerekli yöntemlerin ve teknolojik gelişimlerin takipçisi olmaya
devam edecektir.
Teknik Destek Hizmeti
Donanım ve bakım birimimiz ile belediyemiz birimlerinin tüm sistem,
program, network ve e-iletişim problemleri teknik destek ile çözülmüştür.
Eminönü Belediyesi’nin katılımı neticesinde; yeni hizmet binamıza
ve Suser’e taşınan tüm personelin bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin de-
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Teknik servis
elemanları,
gerekli bakım ve
onarımları
yapmaktadır.

montaj ve montaj işlemleri, sisteme entegrasyon işlemleri yapılmıştır. Birim
içi yer değişikleri durumunda gerekli sistem entegrasyonu ve network alt
yapısında yeniden düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
Mevcut sistemimizde farklı lokasyonlar arasındaki bağlantı kalitesi,
veri aktarım hızı ve iletişim hızı yıl boyunca denetlenmiş, teknik problemler
çözümlenmiş, ilgili kurum ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından bakım ve hat
takibi yapılmıştır.
Web Sitesi
www.fatih.bel.tr alan adı altında yayın yapmakta olan Fatih
Belediyesi resmi web sitesi sorunsuz çalışır olarak yayına devam etmektedir.
Belediyemiz resmi web sitesinde, belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal aktiviteler ve duyurular ziyaretçilere sunulmaktadır.
Bu dönemde e-Belediye modülleri geliştirilerek, vatandaşlarımızın
interaktif uygulamalarda daha aktif olmasına imkan sağlanmıştır. Tüm Fatih’in
haritasını, internetin bulunduğu her yerde isteyen herkesin erişimine sunulmaktadır.
İlçemizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve önemli yerlerinin bilgileri GIS sistemimize bağlı olarak güncellenmektedir.
FABİM modülü ile tüm Fatih sakinleri doğru ve eşit şartlarda Fatih
Belediyesi ile irtibata geçebilmektedir. Doldurulan formlar FABİM sisteminde
kayıt altına alındıktan sonra ilgili birime iletilerek takibi yapılmaktadır. Bilgi
edinme modülümüz sayesinde vatandaşımız bulunduğu yerden internet erişimi aracılığı ile bilgi veya belge talebinde bulunabilmektedir. Fatih Coğrafi
Bilgi Sistemi ile Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine erişmek ve bu ortamda mevcut
haritaları dinamik olarak dünyanın her yerinden erişerek kullanmaya imkan
sağlar.
Görme özürlü vatandaşlarımızın da faydalanacağı formata sahip olan
Web sitemizde bulunan Aydınlanma Arıza Bildirimi modülü ile vatandaşımız
aydınlatma arıza ve şikâyet bildirimlerini belediye gişelerine gelmeden internetin bulunduğu her yerden şikayet kaydını oluşturup, oluşturmuş olduğu
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şikayet veya arıza bildirim kaydı takibini yine bu modül üzerinde yapabilmektedir.
Bilgi İşlem Müdürlüğü İntranet
ve Duyuru Sitesi
Bilgi İşlem İntraneti ile Anket Modülü
Kurumumuzun teknik alt yapı ve desteği ile sağlamış olduğu
http://bilgiislem.fatih.bel.tr adresinde yayın yapmakta olan Bilgi İşlem İntranet ve Duyuru sitesindeki Anket modülü, Belediye genelinde yapılan 360
derece performans anketleri için 6 yeni anket programı yazılmıştır.
“360 Derece Performans Anketi” yayınlanmış ve teknik destekle
sorunsuz çalışır olarak belediye hizmetine sunulmuştur. Anket modülü, modüler yapıda oluşturulup istenildiğinde tüm müdürlüklerin faydalınabileceği
yapıya dönüştürülmüştür. Oluşturulan anket modülü sayesinde istenilen her
konu üzerinde anket modülü formü ile personelin fikirleri alındıktan sonra,
değerlendirme ve analizi sayısal olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir.
Bilgi İşlem İntraneti ile Öneri ve Projelerim Modülü
Bu modül ile belediye personeli belediye yönetimine katkıda bulunabilecek ve öneri-projelerini değerlendirilmek üzere ilgili birimlere eriştirilebilecektir. Bu modül Fatih Belediyesi’nin resmi web sitesi olan
www.fatih.bel.tr de yayınlanabilir teknik alt yapıda hazırlanmış olup böylelikle, vatandaşlarımızın da tarihi önem taşıyan ilçemiz için güzelleştirme ve
gelişimini ilerletme konusunda fikir ve projeleri ile katkıda bulunmaları
sağlanmıştır.

CEBİT Fuarı’nda Fatih Belediyesi
standı

Bilgi İşlem İntraneti ile Duyuru Modülü
İntranet sayfamız tüm belediyemiz çalışmalarını kapsayacak şekilde yeniden
düzenlenmiş olup önümüzdeki dönem faaliyete yeni haliyle geçmesi planlanmıştır.
Bilgi İşlem Müdürlüğü Tanıtım
Faaliyetleri
Bilişim Konferans ve Fuarları:
Cebit 2009
6-11 Ekim 2009 tarihleri
arasında Tüyap Beylikdüzü Fuar
Alanı’nda yapılan fuarda stand
açan Belediyemiz Web tabanlı
Kent Bilgi Sistemi, Otomasyon
Sistemi, Mobil İmza, Mobil
Belediye uygulamalarını ve
“Tarih Sesleniyor” projesini
tanıtmıştır. Fuarın açılışına
katılan Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, belediyemiz
standında Kent Bilgi Sistemi’ni
on-line uygulamaları ile tanıtmıştır. Fuar etkinliklerinden biri
olan Türkiye Bilişim Derneği
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tarafından organize edilen Bilişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak
davet edilen Fatih Belediye Başkanı adına zirveye katılan
Başkan Yardımcımız O. Erhan OFLAZ zirve yöneticisinin sorularını yanıtlamış olup bilişim ve e-belediye çalışmalarını anlatmıştır.
Basılı Doküman
Kitapçık
Belediyemiz Bilişim faaliyetlerinin tanıtıldığı
broşürün içeriği güncellenerek, yeni bilişim faaliyetleri eklenerek 2008 yılında hazırlanıp tekrar basılmıştır. Bilişim
Faaliyetleri Broşürü Bilişim Organizasyonlarımızda ve Cebit
fuarında standımızı ziyaret edenlere dağıtılmıştır.
Eğitim Faaliyetleri
Verimli ve tam performanslı çalışmanın yöntemlerinden biri de kişilerin sahip oldukları bilgileri güncellemek, yenilemek ve değişime ayak uydurmaktır. Bu amaçla oluşturduğumuz modern ve teknik donanımlı eğitim
salonumuzda belediyemiz personeline bilgisayar yazılım ve donanım eğitimleri verilmeye devam edilmiştir. Bu dönemde birim müdürlerine Kent Bilgi
Sistemi uygulamalı eğitimi ve teknik personele uygulamalı ArcGIS eğitimleri
verilmiştir. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü Teknik personeline park ölçümleri için Total Station eğitimi verilmiştir.
Ayrıca ilçemizde bulunan kamu kurumlarına GIS eğitimleri verilmeye
başlanmış olup bu dönemde muhtarlara eğitim verilmiştir. Önümüzdeki
dönemde bu tür eğitimlere devam edilecektir.
Fatih Belediyesi doğru bilgiyi, güvenilir hizmeti, iyi bir yönetimle birleştirip vatandaşa sunmayı hedefleyen ve bunu başarmak için birçok teknolojiyi ilk uygulayan öncü ve cesur kurumlardan biri olmuştur.
Fatih’li Daima Önde
Kurumuzda kullanılmakta olan bilgisayarlarda işletim sistemleri XP,
Kullanılan programlar Alfabim MIS Otomasyon programları, ArcSDE, ArcIMS ve
ArcINFO GIS programları, Alfabim Otomasyon Programları , NetCad, Oracle
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Fatih’in 57 mahallesinde görev
yapan muhtarlara GIS
eğitimi verildi.

199

Bilgi İşlem Müdürlüğü

10g Veri Tabanı Programı, Oracel Client, Antivirüs programı Kaspersky , Jdew,
Cısco Asdm 5.0, Cvs, Filtreleme Programı Linux Debian, Microsoft Office, Windows XP, , Windows 2003 Standart Edition, Microsoft 2003 Exchange, HP data
protector management, PHP, Mysql, Acronis true image, Total network inventory, Linux Redhat programları kullanılmaktadır.
Kurum içi iletişim Bilgi İşlem Müdürlüğünde ve tüm belediyede Telefon
ve Exchange kişisel ve grup e-mail hesapları yoluyla gerçekleştirilmektedir.
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Hizmet araçlarımız...

Aşevinin hazırladığı yemekler
yoksul vatandaşlarımızın
evlerine kadır ulaştırılıyor.

U

laşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yenikapı Suser’deki hizmet biriminde belediyemiz bünyesinde bulunan her türlü araç ve iş makinesi ile bütün
müdürlüklerin araç ihtiyacını karşılamaktadır.
Araçlarımızın her tür işlemleri; zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneler, kaza yapması ile ilgili işlemler, trafik tescil, alım-satım, sigorta, ruhsat, OGS, KGS ve benzeri işler müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
Belediyenin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4734 sayılı Kamu İhale
Kurumu kapsamında, ihale dosyaları hazırlanarak; muhtelif hizmet araçlarının
kiralanması, şoför ve operatör hizmeti alımı, atölye personeli hizmeti alımı,
akaryakıt ve yağ alımı, yedek parça mal alımı vb. hizmet ve mal alımları yapılmaktadır.
Sosyal Hizmetlere Yönelik Servis Tahsisleri
Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda; ilçemiz dâhilindeki spor kulüplerine, bedensel özürlülere, zihinsel engellilere, cenazelere, böbrek (diyaliz) hastalarına,
bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler
ile okulların sosyal-kültürel etkinliklerine, aşevinin yaptığı yemeklerin yoksul vatandaşlara dağıtılmasına, belediye çalışanlarının mesaiye geliş-gidişlerine servis hizmeti vb görevler için
araç tahsisleri yerine getirmektedir.
Araç Yıllık Faaliyetleri
Araç ve iş makinelerimizin periyodik bakım, tamir ve
onarım işlemleri atölyemizin kalifiye personeli tarafından yapılmaktadır. Atölye imkânlarıyla yapılamayan bakım ve onarım
ise yetkili dış servislerde yaptırılmaktadır.
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Garaj Amirliğinden Tahsis Edilen Araçlar
2009 yılında, memur personelin işe gidiş ve gelişleri sağlamak amacıyla 5 servis aracımız görev yapmıştır.
İlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerine hafta
içi ve hafta sonu idman ve müsabakalara gidip gelmek
için araç tahsis edilmektedir.
İlçemizdeki tüm yurttaşlarımızın acılı günlerinde cenazelerine (cami, cem evi, kilise) araçlar gönderilerek, vefat edenin yakınlarının ulaşımlarına
yardımcı olunmaktadır.
İlçemizde, ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik, toplumsal bütünleşme programı dahilinde haftanın belirli günlerinde türbe ve cami gezileri
yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen Panorama Müzesi gezilerine araç desteği sağlanmaktadır.
İlçemizde bulunan tüm okulların sosyal ve eğitsel gezilerine talepleri
doğrultusunda araçlar tahsis edilmektedir.
Fatih Belediyesi bünyesinde bulunan müdürlüklerin araç talepleri,
14 adet minibüs, 26 adet binek aracı, 43 adet kamyonet, 4 adet 45 kişilik
otobüs, 7 adet 27 kişilik yarım otobüs ile karşılanmaktadır.
Başkanlık binasında havuz sistemi kurularak araç sevk idaresi tek
elden yapılmaktadır.
İlçemiz dahilinde bulunan yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için 1
adet aşevi özel donanımlı araç kullanılmaktadır.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda 5 adet araç kiralanarak, hizmetlerine sunulmuştur.
İlçemiz dâhilinde bulunan sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin talepleri doğrultusunda araç tahsis edilmektedir.
İlçemiz dahilinde bulunan bedensel engellilerin (omurilik felçlileri)
Bakırköy’de bulunan rehabilitasyon merkezine ulaşımı için özel tasarımlı 1
adet araç tahsis edilmiştir.
İlçemiz dâhilinde bulunan böbrek hastalarına 2 adet minibüs ayrılmış
olup, Şişli’deki hastaneye haftada 3 gün, Bahçelievler Ahmet Ermiş Hastanesine ise haftada 6 gün böbrek hastaları götürülüp getirilmektedir.

Bedensel engellilerin
rehabilitasyon merkezine gitmesi
için özel donanımlı bir araç tahsis
edilmektedir.

Okul gezileri için araç tahsisi
yapılmaktadır.

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

203

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Yapılan Araç Tamirleri

Dış Servislerde Yapılan İş

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan
Atölyede Sunulan Hizmetler
Atölyede ilkel yöntemler ile yapılan yağlama, yeni alınan yağlama cihazı
ile daha profesyonel yapılmakta ve iş tevzii hızlı ve tasarruflu olmaktadır.
Atölye içerisine 4 adet çalışma bankosu ve çalışma takım arabası alınarak
düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.
Atölye içerisi; havalandırması, aydınlatması ve ısıtma sistemi tamamlanmıştır.
Atölyede bulunan yedek parça deposu düzenlenerek kullanılmayan yedek
parçalar heke ayrılmıştır.
Yeni araç boyama ünitesi yapılmıştır.
Akaryakıt istasyonu yenilenmiş ve üzerine çatı konularak ka-patılmıştır.
Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık bakım, onarım ve yenileştirme,
plan ve programlarını hazırlanmış; tatbiki sağlanmıştır.
Hizmet için gerekli yedek parça ve sair malzemelerle diğer ihtiyaçların
tespitleri yapılmış, talepler kontrol ederek müdürlüğe sunulmuştur.
Temin edilen malzemelerin ambar giriş ve çıkışları kontrol edilmektedir.
Atölyede bulunan bakım-onarım teçhizatlarının eksik olanları temin edilmiş
ve tamir işleri organize edilmiştir.
Tamir bakım işlemleri sırasında yedek parça hareketleri izlenmiş ve bulunmayan parçaların piyasadan temini için müdüre, ayniyat mutemetliğine bilgi
verilmiştir.
İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulması sağlanmıştır.
Personelin eğitim ve izin programları ayarlanmıştır.
Müdürün görevlerini kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmesi
için eksperliğe bilgi verilmiş ve rapor sunulmuştur.
Atölye personelinin eğitim ve izin programı ayarlanmıştır.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kaza Eksperliği Ünitesi
Belediye makine parkında bulunan araçların zorunlu trafik sigortala-
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rını ve fenni muayeneleri yaptırılmaktadır. Kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürler yerine getirilmekte ve işlemlerin takibi yapılmaktadır. Araçların trafik tescil, alım-satım,
sigorta, işleri yürütülmektedir.
Ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma
işlemleri yerine getirilmektedir. Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan
araçların işlemleri yapılmaktadır. Tadilleri yapılan araçların ruhsat
işlemleri yapılmaktadır.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde tescili yapılan
iş makinelerinin ruhsatları düzenlenerek, teknik belgeleri tanzim
edilmiştir.
Egzoz emisyon ve araç karayolları trafik muayeneleri yapılmamış olan araçların bu işlemleri yapılarak ruhsatlarına işlenmiş,
araçlar sorunsuz ve eksiksiz olarak hizmete çıkarılmıştır.
Araç envanteri ile ilgili çalışmalar yapılarak araçların tespitleri ve bilgileri yapılmış yeni dosyalama sistemine geçilmiş araçların tek dosyaları çıkartılarak düzenlenmiş olup, araçlarla ilgili
belgeler (trafik ceza, temiz kağıdı, arşiv vb.) ve malzeme takılan
sistemlerle ilgili envanteri bulunan bilgiler bu dosyalarda toplanmıştır.
Hek’e Ayrılan Araçlar

Atölyemizde tamir ve bakımı
yapılan araçlar...

Heke Ayrılan Araç Sayısı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde Kayıtlı Araçlar
Resmi Araçlar:
Kurumumuzda bulunan resmi araç sayısı 33 adettir. 3 adet araçta İSKİ
tarafından temin edilmiş, protokol ile kiralık olarak çalışmaktadır.
2 adet 45 kişilik otobüs İETT Genel Müdürlüğü’nden alınmış olup demirbaş kayıt işlemleri bitirilmişAkaryakıt
tir. 2010 yılında yeni 2 adet 45 kişilik otobüs alınması
için yazışmalar yapılmıştır.
Kiralık Araçlar
3 adet araç protokol ile temin edilmiş olup
ihale usulü ile kiralanan araç sayısı 88 adettir.
Araçların akaryakıt ikmalleri Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından karşılamaktadır.

.

Kullanım Oranı

.
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F

atih Belediyesi Başkanlığı adına yargı mercilerinde dava
açarak ve icra mercilerinde takipte bulanarak Fatih
Belediyesi menfaatlerini temin etmek etmektedir.
Fatih Belediyesine karşı yargı mercilerinde açılmış olan
davalarda ve icra mercilerinde yapılmış olan takiplerde
Fatih Belediyesi’nin menfaatlerini korumaktır.
Yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden
Fatih Belediyesi’ne yapılacak tebligatları Fatih Belediyesi adına
tebellüğ ederek, hukuki gereklerini yerine getirmektedir.
Fatih Belediyesi’nin idari birimlerinden istenilen
tereddütlü konularda hukuki görüş vermektedir. Başkanlık
makamının veya Belediyemiz bünyesindeki diğer Müdürlüklerin gereksinim duyduğu konular hakkında , talep
halinde yazılı veya sözlü mütalaa vermekte, gerekli
tasarı ve tekliflerin oluşturulmasına hukuki destek
sağlamaktadır.
Müdürlüğün asli görevlerinin başında gelen
dava dosyalarının takibi, yıl içerisinde Müdürlüğümüzün
talebiyle edinilen içtihat programının da sağladığı destek ve
kazanımlarla birlikte, büyük bir itina ile yapılmış olup duruşma ve keşifler
takip edilmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanına alınan ilçemizdeki Neslişah
ve Hatice Sultan Mahalleleri ile ilgili yürütülen proje kapsamında, yenileme
alanına alınan parsellerle ilgili “Acele El Koyma” davaları açılmış ve açılan ilk
grup davanın kararları alınmıştır.
Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri ile ilgili yürütülen yenileme alanı
projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile İdare mahkemesinde
açılan 3 adet davada; İdari mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin
reddine karar verilmiştir.
Kanunlar çerçevesinde idarenin diğer birimlerince ilçemiz dâhilinde
yapılan yıkım faaliyetlerinde gerektiğinde hukuki yardım noktasındaki taleplerin anında çözüme kavuşturabilmesi için yıkım mahallerinde avukat personel
görevlendirilmiştir.
Dava Çeşitlerimiz
İmar Planının İptali
Belediye memurlarınca açılan iptal davaları
Belediye’den ayrılan işçi personelin açtığı iş davaları
Kamulaştırma /Tespit ve Tescil davaları
Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin davalar
Acele el koymaya ilişkin tespit davaları
İcra takiplerine karşı yapılan şikayet başvuruları 1.
Encümen kararlarının iptaline ilişkin davalar
Maddi ve manevi tazminat talepli davalar
Mühür Fekki davaları
İmar kirliliği nedeniyle açılan ceza davaları
Delil tespitine ilişkin davalar
Men-i müdahale hakkında
tahsis kararların iptali sebebiyle açılan davalar
İletişim yoluyla işlenilen suçlara ait davalar

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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. Ecrimisil ve Kira alacaklarına ilişkin İcra takipleri
. Aleyhe açılan icra takipleri
. İlamlı icra takipler
Müdürlüğümüzün 2009 yılı içerisinde gelen giden evrak ile idari ve
adli mahkemelerindeki dava dosyası sayısı v.s aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Belediyemizin hizmet
binası.

E

mlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde özellikle kamulaştırma işlemi;
belediyemize ait taşınmazların devir işlemi, gayrimenkullerin kiralanması
işlemi ve kira bedellerinin tahsilatı ile ecrimisil bedellerinin takdiri ve
tahsiline yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
2009 Yılı Çalışmaları
İlçemiz hudutlarında belediyemize ait; Fatih (eski Eminönü) ilçesinde
bulunan ve UKOME kararı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin
26.05.2009 tarih, 726-715 kararında belirtilen (üzerinde Maliye Hazinesi adına
kayıtlı parseller bulunduğundan, Binbirdirek Mahallesi, İmran Öktem Caddesi
hariç) (76 adet Cadde ve Sokaklar olmak üzere toplam: 1664 araç kapasiteli)
otopark yerlerinin 26.05.2011 tarihine kadar 1.yıl aylık: 435.000,00TL + KDV.
bedelle İSPARK A.Ş ihale edilmiştir.
Kira süreleri dolanların önce tahliyesi için ihtarname çekilerek kira
bedelini kabul edenlere kira artışları yapılmakta ve 6570 sayılı yasa uyarınca
ilgililerine tebligat yapılmaktadır. Belediyemiz malı taşınmazların işgalinden
dolayı ecrimisil olarak kullanılan yerlerin ecrimisil artışları yapılarak ilgililerine
tebligat yapılmıştır.
İlçemiz hudutları dahilindeki belediyemiz malı taşınmazlar üzerindeki
işgallerden süresinde borcunu ödemeyenlerin tahliye edilmesi ve borçlarının
yasal yollardan tahsili hususunda gerekli işlemler yapılmaktadır.
Belediyemiz mülkiyetindeki ve tasarrufunda bulunan (eski Eminönü)
318 adet ecrimisilli yerin güncelleştirilmesi yapılmış ve taranarak sayısal ortama aktarılmıştır. Fatih Bölgesine ait ecrimsilli yerlerin tarama işlemlerine
devam edilmektedir.
Fatih (eski Eminönü) Alemdar Mahallesi, 41 pafta, 40 ada, 13 parsel
yanında (A) işaretli 44,16m²’lik kısmının yoldan ihdas edilerek Belediyemiz
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adına aynı ada, 15 parsel numarası ile 18.11.2009 tarih ve 12022 yevmiye nosu
ile tescil edilmiştir.
Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, Çatladı Mevkii,
Kennedy Caddesinde bulunan 147 pafta, 3021 ada, 1 parsel sayılı 5.125,35m²
alanlı taşınmazın 1290.23m² lik kısmı ifraz edilerek aynı ada, 2 parsel nosu ile
07.01.2010 tarih, 101 yevmiye nosu ile, aynı ada, 3 parsel 3.835.12m² alanlı
kısmı 07.01.2010 tarih, 101 yevmiye nosu ile belediyemiz adına tescil
edilmiştir.
Fatih Zeyrek Mahallesi (eski Kırkçeşme mah), İtfaiye Caddesinde bulunan 452 pafta, 2962 ada, 70 parsel sayılı 428.58 alanlı Belediyemiz malı
taşınmaz imar planında camii alanında kalmakta olup, söz konusu Belediyemiz
malı taşınmaz ile; Fatih Seyyitömer Mahallesi, Miralay Hasan Kazım Sokağı’nda
bulunan 413 pafta, 2598 ada, 39 parsel sayılı 849.41m² alanlı ½ hissesi Seyit
Mehmet Ali Efendi Vakfına ait hisse ile (4650 sayılı yasa ile değişik, 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 26. ve 30 mad. uyarınca) takası hususunda
10.07.2009 tarih, 2009/48 sayılı Meclis kararı gereği 09.12.2009 tarih, 15621
yevmiye nosu ile tescil edilerek takas işlemleri yapılmıştır.
Fatih Belediyesi sınırları içinde kalan kadastral verilerin ve tapu sicil
bilgilerinin alınması ile döner sermaye ücretleri hususunda düzenleme getirmek için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması
hususunda Meclis kararı alınarak gerekli veri işlemleri sayısal ortama aktarılmıştır.

Asitane Historia
Alışveriş ve Yaşam Merkezi.
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Fatih, Ördekkasap Mahallesi, 432 pafta, 1959 ada, 12 parsel sayılı
21.88m² alanlı Belediyemiz malı taşınmaz Lutufpaşa Camii içinde kaldığından,
taşınmazın 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendi gereği, bedelsiz
olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devri hususunda 02.03.2009 tarih,
2009/13 sayılı Meclis kararı ve Encümen kararı alınmıştır.
Fatih- Seyitömer Mahallesi, Türkçü Hamdullah Sok. 410 pafta, 1722
ada, 17 parsel sayılı taşınmazın (A) işaretli kısmının ifrazen 52 parsel ile
tevhidinden arta kalan konut alanındaki kısmının 2886 sayılı Devlet İhale yasası
uyarınca ihale yolu ile satışı hususunda Meclis kararı alınmıştır. (08.05.2009
tarih, 2009/27 sayılı)
Mülkiyeti belediyemize ait; Fatih, Neslişah Mahallesi, 465 Pafta, 2712
Ada, 285 Parsel Sayılı Taşınmaz İle; 2712 Ada, Eski: 272 Parsel Yeni: 286 Parsel
Üzerinde Spor Tesisleri yapılması ve bu tesislerin amatör spor kulüplerince kullanılması şartıyla 20 yıl süre ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsis
edilmiş olup, 20.03.2009 tarihinde teslim edilmiştir.
Mülkiyeti Belediyemize ait, Çarşamba Çukurbostan sınırları içinde bulunan ve ekli haritada belirtilen, Fatih-Hatip Muslahattin Mahallesi, 269 pafta,
1913 ada, 39 parsel nolu taşınmazın; Mülkiyeti İst. Büyükşehir Belediye
Başkanlığına ait Sulukule Yenileme (Proje) alanında bulunan taşınmazlar ile
takası hususunda Mecilis kararı ve Encümen kararı alınmıştır.
Mülkiyeti ve tasarruf hakkı belediyemize ait olan ekli listedeki gayrimenkullerin ihtiyaç halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satışı, kat
karşılığı veya yap işlet devret ile ihale edilmesi, tahsisi, kiralanması, takas
edilmesi, ve gerektiği durumlarda bedelli veya bedelsiz kamu kuruluşlarına
devri hususunda karar alınması için Belediye Meclisine teklifte bulunuldu.
işlemleri devam etmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Yedikule
Mahallesi (eski
Hacıevhaddin mah.), 1074 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan
Hizmet binası Belediye Hizmetlerinde kullanılacağından, 49 yıl süre ile tahsisi
hususunda alınan 07.02.1997 tarih, 1997/7 sayılı Meclis kararının iptal edilmiş

Melekhatun Sağlık Ocağı,
Fatihlilerin hizmetinde...
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olup, ilgilisine tahliyesi hususu bildirilmiştir. İşlemleri devam etmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Hırkai Şerif Mahallesi (eski Keçeci
Karabaş mah.), 380 pafta, 1606 ada,16 parsel sayılı 167.79 M² alanlı
Belediyemiz malı taşınmazın (A) işaretli kısmın yola terkininden sonra kalan
kısmın 2886 sayılı yasa gereği ihale yolu ile satışı için Belediye Başkanına yetki
verilmesi hususunda karar alınması için Belediye Meclisine teklifte bulunulmuş
olup, dosya henüz iade edilmemiştir.
Fatih Topkapı Mahallesi (eski Beyazıtağa mah.), 1576 ada, 3 parsel
sayılı taşınmaz 21.05.2005 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma
amaçlı imar planında tamamı park, sahasında kalan, söz konusu taşınmazın
4650 sayılı yasa ile değişik, 2942 sayılı yasa gereği kamulaştırma işlemlerinin
yürütülmesi hususunda 5393 sayılı yasanın 34. maddesinin (b) bendine göre
karar alınmış olup, üç hissedarla uzlaşma sağlanmış olup, kayyım hissesinin
işlemleri devam etmekte olup, diğer hisse için yasal gereğinin yapılması için
Hukuk İşleri Müd. Yazıldı.
Fatih Topkapı Mahallesi (eski Beyazıtağa Mah.), 1576 ada, 3 parsel
sayılı taşınmaz hissedarları pazarlık ile anlaşarak, 72504/932928 hisse maliki
Erol VARSINOLSUN”nun hissesinin 4.662,75TL bedelle üzerinden 4650 sayılı
yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 8. maddesine göre ödeme yapılmıştır.
Fatih Belediyesi sınırları içerisinde kalan kadastral verilerin ve Tapu
Sicil bilgilerinin alınması ile döner sermaye ücretleri hususunda düzenleme
getirmek için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması
hususunda Meclis kararı alınarak gerekli veri işlemleri sayısal ortama aktarılmıştır.
Fatih Sancaktar Hayrettin Mah, 289 pafta, 1066 Ada 12 parsel sayılı
28.00m² alanlı taşınmaz Hazine adına kayıtlı iken, 4706 sayılı kanunun 5.
maddesi gereği 26.08.2008 tarih, 497-1 sayılı Belediye Encümen kararı
uyarınca toplam: 49.000,00 TL bedelle Hilmiye KURT adına satışına karar verilmiştir. 22.000,00 TL peşin olmak geriye kalan için taksitli satış sözleşmesi
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yeralan kurs merkezi.
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Vatan Cafe
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düzenlenmiştir.
Fatih- Hasan Halife Mahallesi, 438 pafta, 2041 ada, 5 parsel sayılı
69.12 m². alanlı Hazineye ait taşınmaz 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5.nci maddesinin 7. fıkrasına göre hak sahibi olduğu tespit edilen Hakkı
İsmail ÖZYÜCEL adına 250.000,00 TL bedelle satışı yapılmış olup, 03.04.2009
tarih, 5711 yevmiye nosu ile tescil edilmiştir.
Fatih-Seyyiddömer Mahallesi, 409 Pafta, 1747 ada, 7 parsel sayılı
60.73 m². alanlı Hazineye ait taşınmaz 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5.nci maddesinin 7. Fıkrası gereğince Fatih Belediyesine öncelikle yapı
sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak yada genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak devri uygun görülmüştür.
İşlemleri devam etmektedir.
Fatih (Eski Eminönü) Sultanahmet Torun Sok. 13 kapı nolu yerde ve
Akbıyık Caddesi, 68 kapı sayılı yerde bulunan 92 ada, 2 ve 78 parsellerin
bitişiğindeki yeşil alana terk edilen yer üzerinde mevcut 73.40m² alanlı ahşap
kafeteryanın Belediyemizce proje uygulaması yapılana kadar 01.09.2009 tarihinden itibaren Asr Turizm Restorasyon İnşaat Otomotiv Tic.ve San. Ltd. Şti.
tarafından devren Ecrimisil karşılığı kullanılması 09.11.2009 tarih, 2515 sayılı
Başkanlık onayı alınmıştır.
Fatih İlçesi Hırkai Şerif Mahallesi (eski Mimar Sinan mah.), Akbilek
Sok, 449 pafta, 2089 ada, 21 parsel sayılı 2641.50m² alanlı taşınmaz üzerinde
bulunan, Fatih Evlendirme ve Kültür Dairesinin Nikah Merasimlerinin yapılacağı
bölümlerin İdaremize gelir temin edilmesi için talep halinde Fatih Evlendirme
Dairesi Nikah Salonunda, Fatih Evlendirme Memurluğunca kıyılan nikahlarda
Fotoğraf ve Video çekim işinin 5 ay süreyle 2886 sayılı yasanın 51/a maddesi
gereğince ve şartnamesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale yolu ile kiraya verilmesi için onay alınmıştır.
Fatih, Denizabdal Mahallesi, Köprülüzade Sokak, 418 Pafta, 1710 ada,
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19 parsel sayılı 60.86m². alanlı (A ile gösterilen yer Çocuk Bahçesi alanına terk
edilecektir.) Belediyemiz malı taşınmazın m² si 2.500,00TL den Toplam:
152.150,00 TL muhammen bedelle kişi malı 18 parselle tevhit edilmek üzere
3194 sayılı İmar kanununun 17. maddesi uyarınca (Bu tevhit, terkin ve satıştan
doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) ilgilisi
Mustafa DEMİR – Haydar DOĞAN adına satışı yapılmıştır.
Fatih Akşemsettin Mahallesi (eski Hasan Halife mah.) , 438 pafta, 2041
ada, 27 parsel sayılı 92.11M² alanlı Belediyemiz malı taşınmazın (b) ile işaretli
3.72m² alanlı kısmının m² si 2.000,00TL den Toplam: 7.440,00TL muhammen
bedelle kişi malı 5 parselle tevhit edilmek üzere 3194 sayılı İmar kanununun
17. maddesi uyarınca (Bu tevhit ve satıştan doğacak tapu harç, vakfiye vb.
giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) ilgilisi Hakkı İsmail ÖZYÜCEL - Şüayip
BAYRAKDAR adına hisseleri oranında satışı hususunda Encümen kararı alınmıştır. İşlemleri devam etmektedir.
Fatih, Seyiddömer Mah, Köprülüzade Sok. 409 pafta, 1733 ada, 42
parsel sayılı 10.64m² alanlı Belediyemiz malı taşınmazın m² si 2.500,00TL den
Toplam: 30.000,00TL Bedelle kişi malı 41 parselle tevhit edilmek üzere 3194
sayılı İmar kanununun 17. maddesi uyarınca (Bu tevhit ve satıştan doğacak
tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) ilgilisi Çevre
Yuvam İnşaat Taahhüt ve Turizm San. Ticaret Ltd. Şti. adına satış işlemi
yapılarak 17.08.2009 tarih, 11862 yevmiye nosu ile ilgilisi adına tescil
edilmiştir.
Sultanahmet Mah, 146 pafta, 92 ada, 88 parsel sayılı 10.03m² alanlı
Belediyemiz malı taşınmazın 60.180,00TL + KDV.bedelle bedelle kişi malı 3
parselle tevhit edilmek üzere İmar kanununun 17. maddesi uyarınca (Bu tevhit
ve satıştan doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu
ile) ilgilisi Nuri TAŞ adına satışı hususunda karar alınmıştır. Nuri TAŞ (27.08.2009
tarih, 0201 yev.)
Fatih-Baba Hasan Alemi Mahallesi, 168 pafta, 932 ada, 40 parsel sayılı
763.93m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 43/382 hisse 34.000,00 TL+KDV.
bedelle satışına 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca İstanbul Güreş İhtisas
Eğitim-Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Adına (16.04.2009 tarih, 6494 yev nosu)
satışı yapılmıştır.
Fatih-Mimar Sinan Mah, Türkmen Çıkmazı 450 pafta, 3007 ada, 169
parsel sayılı taşınmaz yanında (A) işaretli 58.40 M² alanlı yol fazlası kısmın
Toplam: 52.000,00 TL+KDV. bedelle kişi malı 169 parselle tevhit edilmek üzere
İmar kanununun 17. maddesi uyarınca (Bu tevhit ve satıştan doğacak tapu
harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) ilgilileri İlyas ÇORAT
adına satışına 20.01.2009 tarih, 33-1 sayılı Encümen kararı ile satışına karar
verilmiş olup, tescil işlemleri yapılmıştır.
Fatih, Çakırağa Mahallesi, Çakırağa Camii Sokak, (Kapı No:20 ) 214
pafta, 864 ada, 59 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binada bulunan
Belediyemize ait; 2.kat 8-9 -10-11 nolu, büroların ihale yolu ile 03.02.2009
tarihinde toplam: 60.000,00 TL bedelle İstanbul leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası adına (İsmail TAŞKIN ) satışına karar verilmiş olup,
satış bedeli ilgilisinden tahsil edilmiştir. Tapu işlemleri devam etmektedir.
Fatih, Seyyidömer Mahallesi, 412 pafta, 1746 ada, 51 parsel sayılı
Belediyemiz malı taşınmazlar üzerinde bulunan tüm tapu tahsislerin 2981 sayılı
Kanunun 3. maddesi gereği, iptal edilmesi ve tahsis şerhinin tapu kütüğünün
beyanlar hanesinden terkini hususundu 23.06.2009 tarih, 325-1 sayılı kararı
Encümen Kararı alınarak, terkin edilmiştir.
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Fatih Akşemsettin Mahallesi (eski Hasan Halife mah.), 438 pafta, 2041
ada, 27 parsel sayılı 92.11m² alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerinde bulunan tapu tahsisin 2981 sayılı Kanunun 3. maddesi gereği, iptali ve tahsis şerhinin tapu kütüğünün beyanlar hanesinden terkini hususunda karar alınarak
terkin edilmiştir.
Fatih Seyyidömer Mahallesi, 409 pafta, 1735 ada, 70 parsel sayıl
61,37m² alanlı taşınmazın 276/2400 hissenin tamamında bulunan 07.07.1986
tarih 3291 yevmiye ile Fatma POLAT lehine tapu kütüğüne işlenen tahsis şerhinin terkini hususunda karar alınarak, terkin edilmiştir.
Belediyemizce kiralanan ve Tahsis alınan Toplam: 17 adet taşınmaza
313.840,56 TL ödeme yapılmıştır.
Başbakanlık toplu konut idaresince satın alınacak yerler (tapuya
yazılan yerler), 2009 yılı içerisinde Neslişah ve Hatice Sultan Mahallelerinde
toplam 337 adet tescil edilmiştir.

Hüsambey Sağlık Ocağı
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Destek Hizmetler Müdürlüğü

D

estek Hizmetleri Müdürlüğü,
Başkanlığımız ve bağlı birimlerine
lojistik destek sağlamak amacı ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında birimlerin tüm ihtiyaçlarını
temin etmek ve taşınırların giriş işlemlerini sağlamaktadır.
Doğrudan Temin Hizmetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
başkanlığımız ve bağlı birimlerin tüm
ihtiyaçlarını temin ederek lojistik
destek sağlayan bir birimdir. Tüm bu
ihtiyaçlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında yapılmaktadır.
İhale Hizmetleri
Başkanlığımızda yapılan ihalelerin takibi dijital ortamda yürütülmektedir. Söz konusu programla 4734 sayılı
Kamu İhale Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde mal ve hizmet ihalelerin
yürütümü ile takibi yapılmaktadır. Ayrıca ihale işlem dosyaları taranarak bilgisayar ortamında arşivlenmektedir. Yapım ihaleleri ilgili müdürlükler tarafından
yürütülmektedir.

Taşınır Mal İşlemleri
Tüzel kişiliği sona erdirilen Eminönü Belediye Başkanlığı’ndaki tüm taşınırların kayıtları Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılmıştır. Müdürlük bazında devir işlemleri sağlanmış ve Müdürlük Girişleri Taşınır Mal Programına
işlenmiş, Ambar Sayım Girişleri, Ambar Sayım Tutanakları, Taşınır Sayım ve Döküm
Cetvelleri, Harcama Birim Taşınır Yönetim Hesap Cetvelleri hazırlanmıştır.
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Topkapı Sosyal Tesisleri

H

alktaş Fatih Belediyesi İnşaat Akaryakıt Temizlik Eğitim Otopark İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Halktaş A.Ş) Müdürlüğü 1993
yılında Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde teşkilatlandırılmış olup o
günden bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir.
Günümüz şartlarına uygun olarak, değişik zamanlarda Fatih sakinlerine daha yararlı olabilmek için her türlü inşaat ,yol, asfalt, kaldırım, bordür,
kanal su yolu, park ve bahçe onarım ve bunlarla ilgili araç makine, makine ve
malzemelerinin alımı, satımı, kiralama, ortaklık imalat, ithalat ve ihracatını
yapmak, ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak faaliytelerinin yanısıra sosyal tesis işletmeciliği gibi faaliyetleri de önem kazanmıştır.
Aynı zamanda şirketimiz 2009 yılında Kamu Kurumları için çeşitli iş
makinesi ve hizmet aracı kiralama işiyle, Basın Yayın Hizmetleri ve Kültür Hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.

Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri
A.Yedikule Sosyal Tesisleri
Toplam tesis 3850 m2 alan üzerine kuruludur. Bunun 380 m2’si kapalı
alan geriye kalan bölümü açık alan olarak kullanılmaktadır.Açık alan içinde
açık cafetarya ,çocuk oyun alanı, peyzaj alanı ve otopark bulunmaktadır. Ka-
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palı alanın 47 m2’si VIP Salonu ,26 m2’si yönetim odası, 123 m2’si yemek salonu, 40 m2’si mutfak, 19 m2’si bulaşıkhane,10 m2’si depo, 8 m2’si soğuk hava
deposu, 13 m2’si dinlenme odası ,19 m2’si cafeterya olarak kullanılmaktadır.
Tesis; 350 kişilik açık alan,100 kişilik kapalı salon ve iki toplantı odasıyla restaurant ve cafe hizmeti vermektedir. Tesiste Coctail ve toplantı organizasyonları yapılabilmektedir. Cafe bölümünde sıcak soğuk içecek
,hamburger ve tatlı çeşitleri, restaurant bölümünde ise sıcak soğuk başlangıç
yemekleri ,spesial yemekler, tatlı çeşitleri ile düğün,nişan ve sünnet organizasyonu ve çeşitli kurum ve kuruluşların toplantıları için hizmet verilmektedir.
B. Topkapı Sosyal Tesisleri
Topkapı Sosyal Tesisleri 2300 kişilik açık alan, 300 kişilik yeni kapalı
alanda cafe ve restaurant hizmeti vermektedir. Ayrıca açık alanda Coctail ,
düğün ,nişan,sünnet ve toplantı organizasyonlari yapılmakta ve catering hizmetleri verilmektedir. Tesise ait 300 araçlık açık otopark bulunmaktadır.Tesisimizde 08:00 ve 24:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.Cafe bölümünde
sıcak soğuk içecekler ,tost çeşitleri,hamburger ve nargile; restaurant bölümünde ise ızgara çeşitleri ,ara sıcaklar ,salata ve tatlı çeşitleri verilmektedir.
Ayrıca 08:00 ve 12:00 saatleri arasında kahvaltı hizmeti verilmektedir.
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Yedikule Sosyal Tesisleri
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Topkapı Sosyal Tesisleri

C. Çukurbostan Sosyal Tesisleri
Bu tesis “spora tam destek’’ kapsamında Fatih Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize kısacası tüm halkımıza güvenli temiz bir ortamda
dinlenerek spor etkinliklerini gerçekleştirmeleri amacıyla kurulmuştur. Bu etkinlikler içinde okullar, kurumlar, muhtarlıklar ve öğretmenler arası turnuvalar
düzenlenmektedir.
Tesisin içerisinde 2 adet suni çim halı saha ,2 adet basket sahası, 2
adet voleybol sahası, 1 adet açık tenis kortu, masa tenisi ve satranç salonu,
çocuk oyun alanı ve otoparkı bulunmaktadır. Ayrıca sıcak soğuk içecekler, tost
çeşitleri, hamburger hizmeti verilmektedir.

Çukurbostan Sosyal Tesisleri
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Emin A.Ş.

E

min
Turizm
Organizasyon
Ticaret A.Ş. 07.10.1999 tarihinde Emin Sağlık Spor Kültür
Yayıncılık Hizmetleri Turizm ve Sosyal
Tesis İşletmeciliği Ticaret LTD. ŞTİ.
unvanı ile kurulmuş olup 12.06.2007
tarihinde nev’i değişikliği yapılarak
Emin Turizm Organizasyon Ticaret
A.Ş.(EMİN A.Ş.) unvanı ile faaliyetine
devam etmektedir. Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu ve Genel Müdürlük
olmak üzere teşkilat yapısını oluşturmuştur.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Personel Hizmeti Alım İşi
Cundi Spor Tesisleri personel
hizmeti alım işi kapsamında Eğitim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
bünyesinde personel ihtiyacı 12 kişi
alınarak sağlanmıştır.
Sirkeci Otopark Personel Hizmeti Alım işi kapsamında Mali Hizmetler
Müdürlüğü bünyesinde personel ihtiyacı 14 kişi alınarak sağlanmıştır.
Yemekhane İşletme Hizmet Alımı işi fakir ve muhtaç vatandaşlara
dağıtılmak üzere 17 kişilik deneyimli personel ile hizmet vermiştir.
Sultanahmet Ramazan Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alımı işi geleneksel hale gelen Sultanahmet at meydanında görkemli bir şekilde yapılmış
olup organizasyonda 87 adet sabit stand, 16 adet çadır, 1 adet anfi sahne, 1
adet konser sahnesi ve 2 adet semazen sahnesi kurulmuştur. Günlük konserler
ve tiyatral sahneler profosyonel ekipler tarafından sahnelenmiştir.
Yaz Okulu Etkinliği Hizmeti Alımı işi kapsamında Topkapı Sosyal Tesislerinde tarihi surlar bölümüne kurulan 2 adet 55 m2’lik portatif havuzlarla
halkımıza en iyi hizmeti vermeyi görev edinmiştir.Yapılan sportif organizasyonlarda (Basketbol , Futbol) dereceye giren sporcular ödüllendirilmiştir.

Cankurtaran Sosyal Tesisleri

Genel Merkez
Genel Müdürlük bünyesinde, Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü,
Muhasebe Müdürlüğü, Satınalma ve İnsan Kaynakları birimleri mevcuttur. Şirketimiz merkez ünitelerinde toplam 4 personel istihdam edilmektedir.
Cankurtaran Sosyal Tesisleri
Toplam tesis 3750 m2 alan üzerine kuruludur. Bunun 557 m2’lik bölümü
kapalı alan, geriye kalanı ise açık alan olarak kullanılmaktadır. Açık alanın
içinde yazlık cafetarya, çocuk oyun alanı, peyzajı alan ve otopark bulunmaktadır. Kapalı alanın 47 m2’si VIP Salonu, 24 m2’si yönetim odası, 330 m2’si
yemek salonu, 75 m2’si mutfak, 23 m2’si bulaşıkhane, 27 m2’si depo, 23 m2’si
soğuk hava deposu 8 m2’si cafeterya olarak kullanılmaktadır. Tesis; 120 kişilik
açık alan hizmeti ve 300 kişilik restaurant ve cafe hizmeti vermektedir. Tesiste
alacard hizmeti verilmektedir. Cafe bölümünde sıcak soğuk içecek, tost, döner
ve tatlı çeşitleri, restaurant bölümünde ise sıcak soğuk başlangıç yemekleri,
special yemekler ve tatlı çeşitleri ile hizmet vermektedir.
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Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Performans Sonuçları

U

ygulamaya dönük hedef ve faaliyetlerden sorumlu birimler norm kadro
çalışmaları neticesinde oluşan yeni birim ve müdürlükler itibariyle sorumluluk alanlarına göre performans programında güncellenerek yer
almıştır.

1. AFET YÖNETİMİ
Hedefler:
1.1 Depreme Karşı Sivil Savunma Bilincinin Güçlendirilmesini Sağlamak

1.2. Kentsel Yapı Stokunu Güvenilir Ve Sürdürülebilir Kılmak İçin Fizibilite
Raporları Hazırlamak, Adres Bilgi Sistemini Kurmak (Büyükşehir Belediyesi
ile İşbirliği)
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Performans Sonuçları

2. EĞİTİM KURUMLARI
Hedefler:
2.1. Okullarımıza Yönelik Kurumsal Destek Çalışmalarını Artırmak
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2.2. Okullarımıza Yönelik Sosyal Bilinç Düzeyi Geliştirme Çalışması Yapmak

2.3. Okullarımıza Yönelik Yarışma Etkinlikleri Düzenlemek

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

223

Performans Sonuçları

İNSAN KAYNAKLARI
Hedefler:
3.1. Hizmet İçi Eğitim Verilmesi İhtiyacını Karşılamak Ve Motivasyonu
Arttırmaya Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak

3.2. İstihdam Edilen Memur Sayısının 280’e Kadrolu İşçi Sayısının 181‘e
Düşürülmesine Yönelik Çalışma Yapmak
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3.3. Personel Hizmetlerini Elektronik Ortam Üzerinden Yürütmek

3.4. Personelin, Belediyenin Her Alanda Çalışmalarına İlişkin Öneriler
Sunmasını ve Yönetime Katılımlarını Sağlayıcı Modeller Geliştirmek

4. KENTLEŞME
Hedefler:
4.1. Belediye Kültür Merkezini Yapmak (Büyükşehir Belediyesi İşbirliği)

4.2. 160 Adet Tehlike Arz Eden Tescilli Metruk Binanın Onarımlarının
Sağlanması Ve Diğer Tescilsiz Metruk Binaların Tahliye Ve
Yıkımını Yapmak
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Performans Sonuçları

4.3. Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmaları Önlemek

4.4. Parklar Ve Çocuk Oyun Grupları Yapmak ve Yıllık Onarımlarını
Gerçekleştirmek
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4.5. Tüm Meydan, Park, Sokak ve Ana Arterlerin Aydınlatılması Sağlayıcı
Uygulama Projelerini Yapmak ve Uygulamak

4.6. Cadde, Sokak, Meydan Yayalaştırma Ve Çevre Düzenleme
Çalışmaları Yapmak
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4.7. Bütün Havai Hatları Etaplar Halinde Yeraltına Almak

4.8. Fatih İlçesinde Yeni Altyapı Yatırımlarını Gerçekleştirmek Ve
Mevcutları Onarılmasını Sağlamak (Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile)

4.9. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının 2,3 m² den 2,5 m² ye
Çıkarmak

228

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME
Hedefler:
5.1. Hatice Sultan Ve Neslişah Mahallelerinin (Sulukule) 5366 Sayılı
Kanuna Göre Yenileme Alanı İlan Edilerek TOKİ Ve Büyükşehir Belediyesi
İşbirliğiyle Kentsel Dönüşümünü Sağlamak

5.2. Fener-Balat Semtleri Sahil Kesimi Kentsel Yenileme Projesini
Gerçekleştirmek

5.3. Ayvansaray Türk Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi 64 Parselden
Oluşan 1,5 Hektar Büyüklüğünde Olan, Kara Surları İle Haliç Kıyı Şeridi
Arasında Ve Anemas Zindanlarının Yanında Bulunan Ayvansaray Türk
Mahallesi’ndeki Yok Olmaya Yüz Tutmuş Tescilli Ahşap Binaları Onarmak,
Bölgenin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasının Gerçekleştirilmesi İle Çöküntü
Bölgesi Olmaktan Kurtarmak.
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5.4. Zeyrek Bölgesindeki 180 Adet Eski Eser Tescilli Binanın Ayakta
Duran 150 Adedinin Projelerini Yaparak Restorasyonunu
Gerçekleştirmek

5.5. İstanbul Karasurları – Sur Boyu Yenileme Alanı Projesi’ni
Gerçekleştirmek

5.6. Ereğli Mahallesi Kentsel Yenileme Projesinin Gerçekleştirmek
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5.7. Marmara Sahil Şeridi Yenileme Alanını Projesini Gerçekleştirmek

5.8. Hüsambey, Kırmasti, Kırkçeşme Mahalleleri Kentsel Yenileme
Projesini Gerçekleştirmek

5.9. Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa ve Davutpaşa Camileri Kentsel
Yenileme Projesini Gerçekleştirmek
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5.10. Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Yenileme Projesini Gerçekleştirmek

5.11. Darüşşaffaka Lisesi ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesini
Gerçekleştirmek

5.12. Molla Aşkı Mah. Haliç Sahili Kentsel Yenileme Projesi’nin
Gerçekleştirilmesi

6. TARİHİ ESERLERİN ONARIMI VE İŞLEVLENDİRİLMESİ
Hedefler:
6.1. İlçe Sınırları İçindeki Çeşmelerin Onarımını Sağlamak
(İSKİ İle İşbirliği)
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6.2. Kayıp Tarihi Eserlerin İhya Edilmesini Gerçekleştirmek

6.3. Tescilli Sivil Mimari Eserlerinin Hak Sahiplerinin Kültür
Bakanlığından Yardım Alarak Mülklerinin Korunmasının Sağlamasına
Destek Vermek (Gönüllü Kuruluşlar-Kültür Bakanlığı İşbirliği)

6.4. Projelerin Uygulanmasında, Sürdürülebilir Katılımcılıkla Toplumsal
Destek Ve Bilinçlendirme Sağlamak

6.5. Fatihte Yaşamış Önemli Şahsiyetleri Genç Nesillere Tanıtmak
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6.6. Yaşayanların Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Kenti Tanıtmak,
Sevdirmek

6.7. Deniz Kültürünü Yaygınlaştırmak ve Sevdirmek
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6.8. Öğrencileri Tarihi Miras Ve Korunması Konusunda Bilinçlendirmek
(Milli Eğitim Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılarak)

7. SOSYAL BELEDİYECİLİK PROGRAMI
Hedefler:
7.1. Toplumsal Bütünleşme Projesinin Hayata Geçirilmesini Sağlamak
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7.2. Fatih’te En Az Altı Alanda İşlevsel Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerde
Bulunmak
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7.3. Sanat Etkinlikleri Düzenlenmek

7.4. Kadın Sorunları Ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar Yapmak
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7.5. Halkla İlişkileri Güçlendirici Sistemli Çalışmalar Yapmak

7.6. Halka Yönelik Sağlıkla İlgili Destek Hizmetlerini Artırmak
(Sağlık Müdürlüğü ve TBP Komisyonu ile işbirliği)

7.7. Sağlık Bilincinin Gelişimine Katkıda Bulunmak
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8. ÇEVRE VE TEMİZLİK
Hedefler:
8.1. İlçede Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Olarak Temizlik Faaliyetleri
Hakkında Bilgilendirici Çalışmalar Düzenlenmesini Sağlamak

8.2. Çöp Toplamada Standardın Arttırılması ve Atık Ev Eşyalarını Öğüten
Makine Temininin Gerçekleştirilmesi

8.3. Görüntü Kirliliğini Önlenmek
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8.4. Evsel Katı Atıkların Kaynağında Ayrıştırmak Ve Organik Maddeler İle
Geri Kazanımlı Maddeleri Ayrı Toplamak

8.5. Tehlikeli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplamak ve Bertaraf Etmek

9. GÜVENLİK
Hedefler:
9.1. Güvenlik Tedbirleri Geliştirme Amacıyla Diğer Kuruluşlarla İşbirliği
Yapmak

240

FATİH BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009

10. KATILIMCI YÖNETİM
Hedefler:
10.1. Üretimi, Yönetimi Ve Etkinliği İle Pazarlamasında Vatandaş Odaklı
Davranmak

10.2. Ticaret Erbabının Belediyedeki İşlemlerinin Sürecine Ve Mesleki
Bilgilerinin Güncellenmesine Dair Toplantılar Düzenlenmek

10.3. Gönüllü Katılım Grupları Oluşturmak ve Sosyal İçerikli Projeleri
Desteklemek
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11. MALİ YÖNETİM
Hedefler:
11.1. Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak

11.2. Giderlerin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak
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11.3. Yeni Yatırımlar Yapılarak Gelir Kaynakları Elde Etmek

12. YENİDEN YAPILANMA
Hedefler:
12.1. Araç, Bakım Ve Onarım Hizmetlerini Daha Etkin Ve Verimli Hale
Getirilebilmesi Amacıyla Özelleştirilmek
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13. TURİZM
Hedefler:
13.1. Yerli Ve Yabancı Turist Sayısını 2004 Yılı Rakamlarına Göre 2010
Yılına Kadar %50 Oranında Artırılmasını Sağlanması

14. TEKNOLOJİK GELİŞİM
Hedefler:
14.1. Bilgi İşlem Teknolojileri Üzerinden Kurum İçi Ve Kurum Dışı
Faaliyetlerde Teknolojinin Payının Artırılması
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

B

u bölümde özellikle devam eden veya program dışı kalan müdürlüklerin
faaliyetlerine ilişkin gerekçeli açıklamalara yer verilmiştir. Müdürlüklerin
gerçekleştirdikleri faaliyetler ise esas olarak ilgili bölümlerinde detaylı
olarak yer almaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kentsel yapı stokunu güvenilir ve sürdürülebilir kılmak için fizibilite
raporları hazırlamak, adres bilgi sistemini kurmak amacıyla Büyükşehir
Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Etüd Proje Müdürlüğü ile birlikte
Ekonometrik Model Oluşturulması Amaçlı Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması planlanmıştır. Saha çalışmaları yapılmış olup faaliyetler devam etmektedir.
Gelen mimari projelerin Kentsel Tasarım Rehberleri çerçevesinde
incelenmekte; ruhsat aşamasında da cephelerin durumu takip edilerek
gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
Yerel yönetimlerin doğal afetlerde üzerine düşen sorumluluklarını
yerine getirmek için ilçemiz dahilindeki yeni imar yapılarında durumu
değerlendirmek amacıyla; mimari, statik proje tasdiki ve zemin etüdü onaylı raporları yaptırılmaktadır.
Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemizde yatırım yapan kamu kurumları İ.B.B, BEDAŞ, İSKİ ve
UKOME ile koordine sağlanarak ilçemizdeki bayındırlık hizmetlerinin yenileme bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.
2009 yılı müdürlük hedeflerinin genel olarak gerçekleştiğini
söylemek mümkündür. Okullarımıza yönelik kurumsal destek çalışmalarını
arttırmak amacıyla umumi ihtiyaç alanları yenileme ve inşaatı yapılması
kapsamında ilçemizdeki okullar ile iletişime geçilerek ihtiyaçlar belirlenerek bakım, onarım hizmeti sağlanmıştır.
Okullarımızın iç ve dış cephe boyalarının yapılmasında, iletişim
kurulan okullarda boyama yanında öncelik verilmesi gereken ihtiyaçların
olduğu anlaşılmış, okulların talepleri göz önüne alınarak bir kısmında
boyama yerine bölme duvar yapımı, bahçe düzenlemesi, Atatürk büstü
ve bayrak direği yapımı gibi hizmetlere öncelik verilmiştir. Ayrıca 32
okulda lokal onarımlardan kaynaklı olarak kısmi boyama çalışması
gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 2008 yılı içerisinde 20’den fazla okulda iç ve
dış cephe boyama çalışması gerçekleştirilmesi 2009 için boyama ihtiyacını
önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da
okullardaki umumi ihtiyaç alanları belirlenerek yenilemeler yapılacaktır.
Okullarımıza yönelik sosyal bilinç düzeyinin geliştirilmesi amacıyla 1
adet bilgi evi inşası gerçekleştirilmiştir. Seyit Ömer Bilgi evi ve Sağlık Ocağı binası tamamlanarak 2009 yılı içerisinde hizmete sunulmuştur.
İlçemiz sınırları dahilinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması
(BEDAŞ ile işbirliği ) gerçekleştirilmiştir. Cadde ve sokakların, ana arterlerin
katener sistemle aydınlatılması, meydan ve parkların yüksek direklerle aydınlatılmasıyla daha modern bir görünüme kavuşmuştur. BEDAŞ’a ait trafo binalarının yüzey giydirilmesi ile daha estetik bir görünüm sağlanmıştır.
İlçede ihtiyaç duyulan cadde ve sokakların yağmur suyu ve kanal
imalatının yaptırılması kapsamında muhtelif cadde ve sokaklarda 281 adet yağmursuyu kanalı İSKİ tarafından yapılmış 1565 adet ızgara müdürlük tarafından
yenilenmiştir.
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Ana arter durumundaki caddelerin tretuvar düzenlemeleri Büyükşehir
Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilerek Vatan Caddesi ile Kenedy caddesi arası
10 adet sokağın yayalaştırılması sağlanmıştır. İlçenin ihtiyaç duyulan cadde ve
sokaklarının yağmur suyu ve kanal imalatının yaptırılması, bordür ve tretuvar
bakım ve onarımının yapılması gerçekleştirilmiştir.
Müdürlük diğer çalışmalarında hedeflenen değerlere ulaşılmıştır.
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Hedeflenen değerlere ulaşılmış olup web sitemizin sürekli güncellenmesi sağlanmış, bilgisayar sistemi üzerinde güvenlik denetiminin yapılması
amacıyla her 6 ayda bir bilgisayar sistemi üzerinde güvenlik denetimi
yapılmıştır.
Personel Hizmetlerinin Elektronik Ortam Üzerinden Yürütülmesi, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile uygulanmaya başlanmıştır. Eminönü
Otomasyon Sisteminde mevcut verilerin (MIS, GIS, CAD, Arşiv, vs.) incelenip,
analizleri yapılarak, uygun olanların otomasyon sistemimize entegre edilmesi
sağlanmıştır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Okul Müdürleri ve öğrenciler bizzat okullarında ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş, durum tespiti yapılarak, çözümleri gerçekleştirilmiştir.
Okullarımıza yönelik kurumsal destek çalışmalarını artırmak amacıyla 24 Okulumuza bilgisayar desteği verilmiştir. 2009 yılında Eminönü Belediyesinin Fatih
Belediyesine katılması ile belediyemizde açığa çıkan bilgisayar v.s. malzemeler
okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmıştır.
Sosyal bilinç düzeyinin geliştirilmesi amacıyla, Aile İçi İletişim seminerleri, çevre konulu seminerler düzenlenmiştir. Lise öğrencileri için 18
Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle Çanakkale gezisi düzenlenmiştir. Yaz döneminde belediyemiz tarafından, 7-14 yaş grubundaki
öğrencilere yönelik yaz spor okulları açılmıştır. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlere oyun gösterimi yapılmıştır.
Fatih’te yaşayanların kentlilik bilincinin geliştirilmesi kapsamında;
Kentlilik ve aidiyetlik duygusunu geliştirmek için alanında uzman kişiler tarafından verilen konferanslardan oluşan Fatih Sohbetleri, Fatih’te yaşamış tarihimizin ve edebiyatımızın önemli isimlerini anlatan seminerler, deniz kültürü
festivali, semt gezileri, kurumlar, mahalleler, okullar ve muhtarlıklar arasında
spor turnuvaları, balık festivali, Fetih Şöleni, Ramazan Ayı Etkinlikleri, sokak
şenlikleri ve halk oyunları gösterileri, tiyatro gösterimi, resim veya fotoğraf
sergisi, konserler, Dünya Kadınlar Günü, Yaşlılar Haftası etkinlikleri, Şairler Buluşuyor etkinliği, halk konserleri, okullarımızda Edebiyat ve Sanat
alanında makale, şiir ve resim yarışmaları, çeşitli branşlarda el sanatları
ve hobi geliştirme kursları ve yazlık sinema gösterimlerinden oluşan çeşitli
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilerin tarihi mirasımız ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla
konferans düzenlenmesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müze gezileri,
tarihi ve turistik mekanların tanıtılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla seminerler
düzenlenmiştir. İlçede yaşayan vatandaşlara yönelik temizlik faaliyetleri
hakkında muhtarlıklarla birlikte bilgilendirici mahalle temizlik günleri toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amacıyla çeşitli dillerde
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ilçemizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan broşür ve 4 dilde “Bugünkü
Fatih” adlı kitapçık dağıtılmıştır.
Bu faaliyetlerin yanı sıra, aşevinden evlere her gün servisle 2500 kişilik
sıcak yemek, erzak dağıtımı, sağlık, giyim, eğitim, maddi yardım, bebeklere
süt, diyaliz hastalarına servis ve bakım, hasta bezi gibi yardımlar yapılmış ve
her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” ile bu yıl yine 500
çocuğumuzun sünnet ettirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Etüd Proje Müdürlüğü
Hatice Sultan Ve Neslişah Mahalleleri (Sulukule) Yenileme Alanı içinde
kalan tüm tescilli SMÖ yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanmış olup, bunların bir bölümüne onay alınmıştır. Ancak uygulama projesinde
onay aşaması 2009 yılında tamamlandığı için alanda uygulamaya yeni geçilecektir. Fener-Balat Semtleri Sahil Kesimi Yenileme Alanı Projesini gerçekleştirmek amacıyla Yenileme avan projesi ile beraber alan içinde kalan tüm
tescilli SMÖ yapıların cephe röleveleri de alınarak onaylanmıştır. Onaylı Avan
Projesinin bölge halkına tanıtımı yapılmıştır.
Ayvansaray Türk Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi Kara Surları ile
Haliç Kıyı Şeridi arasında, Anemas Zindanlarının yanında bulunan Ayvansaray
Türk Mahallesi’ndeki yok olmaya yüz tutmuş tescilli ahşap binaları onarmak,
bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasının gerçekleştirilmesi ile çöküntü bölgesi
olmaktan kurtarmak amacıyla yenileme alanlarında proje hazırlanarak İstanbul
Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ na sunulmuş olup
onay beklenmektedir. Bunun yanı sıra projenin bölge halkına tanıtımı
yapılmıştır. İstanbul karasurları sur boyu yenileme alanı ile ilgili projeler devam
etmektedir. Zeyrek Bölgesindeki eski eser tescilli binanın ayakta duran bölümlerinin KUDEB işbirliği ile yürütülen kısmının çalışmaları yapılmaktadır.
Marmara sahil şeridi yenileme alanı projesi kapsamında Yedikule
Yenikapı Sahil Şeridi Yenileme Alanını Projesi Hacı Hüseyin Ağa, Sancaktar
Hayrettin, Kasap İlyas Mahallelerinde hazırlanmıştır. Projenin bölge halkına
tanıtımı yapılmıştır.
Hüsambey, Kırkçeşme, Şeyh Resmi Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesinde Hüsambey, Kırkçeşme, Şeyh Resmi Mahalleleri İle Darüşşafakka Lisesi
ve çevresi yenileme alanları projeleri ile ilgili avan projeler hazırlanmış olup
proje ile ilgili revizyon çalışmaları devam etmektedir. Molla Aşkı Mah. Haliç
Sahili Kentsel Yenileme Projesi’nin Gerçekleştirilmesi aşamasında avan projeler
İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Tarihi Eserlerin Onarımı ve İşlevlendirilmesi amacıyla ilçe sınırları
içindeki çeşmelerin onarımını sağlamak amacıyla sınırlarımız içinde bulunan
203 adet çeşmenin projeleri hazırlanmış ve Anıtlar Kuruluna sunulmuştur.
Tescilli Sivil Mimari eserlerinin hak sahiplerinin Kültür Bakanlığından
yardım alarak mülklerinin korunmasının sağlamasına destek vermek (Gönüllü
Kuruluşlar-Kültür Bakanlığı İşbirliği) amacıyla eski tarihi eser yapıları bulunan
vatandaşlarımıza Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ
hakkında bilgi verilerek yönlendirilmesi sağlanmıştır.
Zabıta Müdürlüğü
Pazarcı ve tüm meslek odalarını bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Zabıta ekipleri tarafından sürekli yapılan çalışmalarda ana arterlerde
yaya kaldırımlarını ve yolları işgal edip, geliş geçişi engelleyen ve giyim eşyası,
oyuncak, açıkta gıda maddesi, vb. türde seyyar satış yapma girişiminde bulu-
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nanlara mani olunmakta ve yeni bir işgale sebebiyet verilmemesi içinde çalışmalar devam ettirilmektedir.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Gelirlerin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak amacıyla İşyeri
denetimleri ve uygunluk denetimlerinin yapılması ile ilgili olarak 3958 adet
denetim gerçekleşmiştir. Ayrıca ruhsatlandırma işlemleri ile ilgili olarak 2174
adet işyeri denetimi gerçekleşmiştir. Ölçü ve tartı aletlerinin başvuru sayılarının
arttırılması ile ilgili olarak 520 adeti muayene edilmiştir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın belediyenin temizlik hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin yüksekliği, müdürlüğün başarısının bir göstergesidir.
İBB, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ve Fatih Belediyesi’nin iş birliğinde yürütülmüş olan İstanbul
ili Atık Pil Toplama Yarışması’nda Fatih Belediyesi birincilik ödülüne layık
görülmüştür. Bu ve buna benzer alınan ödüller kurumumuzun çevreye verdiği
önemin göstergesidir. Birim hedeflerinden olan cam atıklar için sanayi kuruluşlarıyla (ŞİŞE Cam A.Ş) işbirliği projesi geliştirilmesi çalışması 2009 yılı
içerisinde Bakanlık tarafından cam atıkları toplamada yetkilendirilmiş kuruluşun yetkisinin alınması ve başka bir yetkilendirilmiş
kuruluşun
bulunmaması
nedeniyle
gerçekleştirilememiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Vatandaşın vergiler ve ödeme zaman ve şekilleri ile ilgili
olarak bilgilendirilmesi (Broşür, afiş, pankart, sms, vs.), vergilerini
düzenli olarak ödediği tespit edilen vatandaşlara plaket verilmesi,
Belediyemizin ticaret merkezinin bitimine müteakip yapılacak kiralamasının, yıllık kesin bütçe gelirleri içindeki payı arttırılmıştır.
İşletme Müdürlüğü
Vatandaşın tüm işlerinin tek müracaat noktasında
çözüldüğü, takip edildiği ve geri dönüşüm yapıldığı; ilgili müracaatın ne zaman sonuçlanacağının taahhüt edildiği çözüm
masalarının faaliyetinin sürdürülmesi gerçekleşmiştir. Tüm
müracaatlarda kimlik numarası kontrolü yapılması ve sicil
eşleştirmelerinin tamamlanması ve borç sorgusunun takip edilerek ödenmesinin sağlanması gerçekleşmiştir. Hizmet binasında
işlemlerin iyi bir alt yapıya bağlı olarak sorunsuz olarak
yürümesi müdürlüğün önemli başarılarındandır.
Diğer Müdürlükler
Diğer Müdürlükler performans göstergeleri açısından
incelendiği zaman bir kısım işlerin rutin yürütüldüğünde veya
işlerin tamamının performans sonuçları açışından değerlendirildiğinde % 100 ve üzeri başarı sağladığı görülmüş olup
bu sebeple ayrı ayrı yer verilmesine gerek duyulmamıştır.
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P

erformans tablosundaki hedeflerin mümkün olduğunca sayısal verilerle
analiz edilebilir ve kullanıma elverişli olması sağlanmıştır. Ancak hedeflerin kamusal hizmetin ölçülebilirliği sorunu da dikkate alınarak ölçülmeye elverişliliği daha çok faaliyetler üzerinden sağlanmaktadır. Aslında
hedefler stratejik yönetimin idarece yapılacak politikaların göstergesi olması
nedeniyle politika yerine hedef tespitinden bahsedilmesi daha uygun
görülmüştür. Tespit edilen hedefler, faaliyetlerin değişik faaliyet projelerle
gerçekleştirilmesi halinde gerçekleştirilmiş olarak sayılmıştır.
Bilindiği üzere stratejik amaçların gereği olan stratejik hedefler çoğu
zaman plan dönemini de aşan sürelerde uygulanabilir. Tespit edilen faaliyetlerin ölçülebilir olması ve somut göstergelerinin seçilmesi stratejik amaca
varmada performans değerlendirmesi için yeterlidir.
Performans hedef ve göstergelerinin elde edilebilmesinde kullanılacak veriler somut olarak elde edilebilir verilerdir. Bu verilerde tutulacak
kayıtlar, ilgili kurumdan alınan yazı ve benzeri belge ve bilgilerle desteklenmiştir.
Öte yandan kuşkusuz daha objektif sistemler geliştirilmesi stratejik
planlama sürecinin kamuda yerleşmeye başlaması ve örnek uygulamalarının
ortaya çıkmasıyla daha da geliştirilecektir.
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

A- ÜSTÜNLÜKLER

. Kent Bilgi Sistemi altyapısının yeterliliği,
. Plan, hâlihazır ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması,
. Belediye gayrimenkul envanterinin hazırlanmış olması
. İlçe altyapı envanterinin hazırlanmış olması
. STK’ları ve diğer kişi ve kurumlarla katılımcı bir yönetim anlayışının varlığı

.

Kiralama yoluyla yeni araçların alınması ve yaşlı araçların
hizmet dışına ayrılması imkanı

.

İhtiyaç duyulan tüm personel, tamir ve bakım işlemlerinin
ihale yoluyla dışarıda yaptırılabilmesi

. Personelin kişisel ve mesleki envanterinin çıkarılmış olması
. Sosyal belediyecilik anlayışının ön plana çıkmış olması
. Kültürel faaliyetlerin yoğun olması
. İlçemizdeki tüm cadde ve sokakların yol üst yapıları asfalt
kaplama veya parke taş döşeli olması

. İlçemizde tüm cadde ve sokaklarda işyeri ve meskeni bulunanların, talep etmeleri halinde; Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su (kanalizasyon ve su şebeke) Kablolu TV gibi tüm
çağdaş hizmetlerden yararlanabilmesi
İlçemizde deniz, kara ve demir yolu ulaşım imkanı bulunması
Hizmet binalarının dağınıklığının giderilerek yeni ana
hizmet binasına taşınmamız.

. İlçe genelinde bacasız işyeri sayısının fazla olması
. Araç tamir atölyesinin bütünleşik, standartlara uygun
ve ihtiyacı karşılayacak kapasitede olması ve araç parklarının tek mevkide(Suser) olması

. Personel kadrolarının ihdas ve iptallerine ilişkin işlemlerin norm kadro uygulamasına geçildikten sonra artık
belediye meclisince yapılıyor olması

. Kalite Yönetim Sistemine yakın zamanda geçilecek olması
B- ZAYIFLIKLAR

. Cari harcamalarının yüksekliği ve yatırım harcamalarının düşüklüğü.
. Eminönü bölgesinin katılımıyla sağlanacak hizmete eşdeğer genel bütçe
vergi gelirlerinden verilen payın düşüklüğü.

.

Tarihi eser tescilli ve kamu binaları sayısının çokluğu sebebiyle emlak vergisindeki gelir potansiyelinin düşüklüğü.
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.

Otel, konaklama tesisi, imalathane, atölye, lokanta ve diğer işyerlerinin
fazlalığı sebebiyle katı atıkların çokluğu, sık toplanma ihtiyacı ve dolayısıyla
toplanma maliyetinin yüksekliği.

.

Eminönü Belediyesinden belediyemize ilave olunan 147.718.987,57 TL’lik
kamu ve özel kurumlara olan borç stoku.

. Personelin önemli bir kısmının yaş grupları itibariyle emekliliğe yakın kategoride yer alması.

. Eminönü bölgesinde ruhsatsız işyerlerinin çokluğu.
. Personelin mesleki ve teknik eğitim açığı bulunması.
. Teknik hizmet veren birimlerde yeterli ve nitelikli teknik eleman sıkıntısı.
. İlçemizde mevcut atık su kanallarının eski olması nedeniyle yenilenmesinin
gerekmesi.

. Sürekli işçi personelin işçilik maliyetlerinin yüksek olması.
. İlçemizde mevcut olan tarihi istinat duvarının (Sur) zamanla taşıyıcılık özelliğini kaybetmesi nedeniyle çevresindeki yoğun yerleşim bölgesi için tehlike
arz etmesi.

.

Yapılaşmanın yoğunluğu nedeniyle yeni yeşil alanların oluşturulmasının
güçlüğü.

. Hizmetin gerektirdiği niteliklere uygun personel kadrosunun olmaması.
. Eminönü Belediyesi’nde Adres Bilgi Sisteminin eksik olması (numaratajının
olmaması).

. İlçemizde bulunan eğitim ve sosyal amaçlı kurumların (okul, spor kulübü,
dernek, hastane, vakıf gibi ) çokluğu nedeniyle bazı taleplerin karşılanamaması.

. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının düşük oluşu.
. İlçemizdeki çöküntü alanlarında yaşayan nüfusun sosyo-kültürel düzeyinin
düşüklüğünün kentsel yaşama olumsuz etkileri.

. Ayniyat bilgi sitemi yetersizliği.
. İlçenin sık yapılaşmış eski kent yapısına sahip olması ( cadde ve sokaklarının
dar ve tarihi yapılarının yoğunluğu nedeniyle alt yapı yatırımlarının yönetiminde yaşanan sorunlar; su ve kanalizasyonun aynı istikametten geçirilememesi, arızalarda üst yapının onarımı v.b).

.

Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların çoğunun eski eser niteliği olması ve
kurul izni olmadan müdahale imkânının bulunmaması, ortaya çıkan yangın
vakaları.

.

Merkez ilçe olması ve kamusal hizmet birimlerinin çokluğu nedeniyle yoğun
trafik akışı ve otopark sorunu.

.

Araç park yoğunluğunu karşılayacak otopark yapımına müsait alanların
yetersizliği ve SİT Alanı olmasından kaynaklan yasal engeller.

.

Yeni Belediye Kanunu’yla ilçe belediyelerinin yetkilerinin birçoğunun
büyükşehir belediyelerine devredilmiş olması.
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