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III 

SUNUŞ 
 
İstanbul’da yeni nesil belediyeciliği büyük bir başarıyla temsil eden Zeytinburnu Belediyesi, 
hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bırakıyor. Bu başarının temelinde gece gündüz çalışmak, 
güzel ilçemiz için kaygılanmak ve ona güzel bir gelecek hazırlamak çabamız vardı. Aşk ile koştuk 
ve elbette ki yorulmadık. 
 
Hep söylüyoruz, daha çok söyleyeceğiz. Yürekten inanıyoruz. Biz Zeytinburnu olarak büyük bir 
aileyiz. Zeytinburnu’nun her ferdi, bu büyük fotoğrafta müstesna bir yere sahiptir. Ailemizin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Tasada ve sevinçte, güzel günde ve kötü günde hep birlikteyiz. Bu 
Zeytinburnu geleneğinin bereketi ve yaşam sevinci daima üzerimizde olsun dileriz.   
 
Zeytinburnu Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz gayret, bu yaklaşımın bir ürünüdür. 
Dolayısıyla yıllık faaliyetler toplamımız, yani performans programlarımız da Zeytinburnu için 
bu anlayışla ortaya koyduğumuz gayretin genel bir fotoğrafıdır.  
 
Öteden beri ifade ettiğimiz bir şey var. Bizler, 2008 yılında merkezi idaremiz tarafından ihdas 
edilen “Performans Programı” zorunluluğunu, o tarihten evvel zaten uygulayan bir yönetim 
anlayışıyla çalışıyorduk. Çünkü yukarıda ifade ettiğimiz gibi Zeytinburnu Belediyesi, yenilikleri 
önceden hisseden ve uygulamaya koyan bir anlayışa sahiptir.  
 
İlçemizin yüzünü güldüren, kentsel varlığımızı ileriye taşıyacak olan bütün çalışmalarımızı belirli 
bir disiplin, öngörülebilirlik ve şeffaflık anlayışı içinde planlamaktayız. Bu da Zeytinburnu 
Belediyesi olarak bizim öteden beri yerleşik bir ilkemizdir. 
 
Attığımız her adımın, büyük yürüyüşümüzde bir yeri ve manası vardır. En küçük bir faaliyet 
ayrıntısının, büyük hizmet fotoğrafımızı tamamlayan bir işlevi vardır. 
 
Performans programımız, geçmiş faaliyetlerimizin verimliliğini ölçmede ve gelecek 
projelerimizin tasarlanmasında daima yol göstericimiz olmaktadır. Bu itibarla, 2023 
performans programımız, bir yıllık faaliyetlerimizin derli toplu bir dökümünü veriyor.  
 
Zeytinburnu, her türlü çabayı, her damla alın terini hak eden ve her katkıyı cömertçe gösteren 
bir kentsel yapı ihtiva ediyor. Bizler Zeytinburnu’nun evlatları olarak, Belediye yönetimi olarak, 
güzel ilçemizi ileriye taşımanın tutkusu içindeyiz.  
 
Nice güzel günler görmek umuduyla. Hep birlikte… 
 
 
 

Ömer Arısoy 
Zeytinburnu Belediye Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 
 

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

13.07.2005 Tarih 25874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 14 ila 15. Maddeleri, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını şu 
şekilde belirlemektedir. 
 
 

1. BELEDİYE’NİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

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

ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-

6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör 

spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 Md.; 

Değişik: 12/7/2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu 

teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden 

belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer 

belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli 
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ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, 

vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, 

yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, 

sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir 

alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile 

bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 10/9/2014 

tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan, “gençlik ve spor” 

ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci 

maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 

birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek 

öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve 

onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;" ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 

24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3)12/11/2012 tarihli 

ve 6360 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili 

her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, 

bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir. 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 

inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

2. BELEDİYE’NİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
 
 

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak. 
 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek. 
 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 
yaptırmak. 
 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 
 
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 
 
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
 
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.  
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i) Borç almak, bağış kabul etmek.  

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 

kişilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 

vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 

için gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

q) (Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli 

ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik 

haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri 

dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, 

r) (Bent 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile 

eklenmiştir.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare 

tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik 

mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene 

kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (Fıkra 

23/4/2015 tarih ve 29335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanun ile eklenmiştir.) (s) 

bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş 

muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık 

periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve 

Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya 

ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi 

karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.  

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. 

Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir 

belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel 

idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın 

görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek 

suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki 

esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis 

kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar 

geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere 

ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının 

onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis 

edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla 

mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, 

belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına 

karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye 

taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği 

gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil 

edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Fıkra: 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile eklenmiştir.) İcra Dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde 

yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde 

yapılamaz. 
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3. TARİHÇE 
 
 

Zeytinburnu, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bünyesinde barındırdığı tarihi, 
modern, kültürel, sosyal ve sağlık yapılarıyla İstanbul’un nadide ilçelerinden birisi olarak ön 
plana çıkmaktadır. Zeytinburnu, Bizans Döneminde ayazmasıyla, mesire yerleriyle ve tarım 
arazileriyle meşhur bir mekândı. 
 

İstanbul’un 1453 yılında Türklerin idaresine geçmesi sonrasında, çok eskiden beri İstanbul’un 
merkezinde yaşayan Rumlar arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Bunun sonucunda bir grup din 
adamı İstanbul’dan ayrılarak Kazlıçeşme dolaylarına, özellikle bugün “Zeytinburnu” olarak 
bilinen deniz kıyısına yerleşmiştir. 
 

O dönemde, bu yerler doğanın bin bir rengiyle bezenmiş, güzel bir yöre durumuna gelmiştir.  

Denizin burnunda bulunan zeytinliklerden dolayı ilçe Zeytinliburun olarak anılmış, günümüze  

Zeytinburnu ismiyle ulaşmıştır. İstanbul’un kıyıcığında bir gezinme ve dinlenme yeri olarak  
uzun yıllar İstanbul halkının hayatını etkilemiştir. Merkezefendi, Seyyid Nizam Tekkeleri 
vesilesiyle de dini bir hüviyete sahip olmuştur. 
 

Zeytinburnu ilçesinde yerleşmeyi etkileyen bir diğer olay ise Kazlıçeşme’de dericilik sanayinin 
kurulmasıdır. Türkiye’de dericilik sanayinin 500 yılı aşkın tarihi Kazlıçeşme ‘de başlamıştır. 
 

Kazlıçeşme yöresine Fatih Sultan Mehmed tarafından ilk salhaneler açılmış; debbağlık 

geliştirilmiştir. Edirne ve Anadolu derici esnafı, suyunun da bol olmasından dolayı buraya 

yerleşmiştir. Daha sonraları Zeytinburnu, Türkiye’nin ve dünyanın deri ihtiyacının ciddi bir 

bölümünü karşılar hâle gelmiştir. 1850 yılında Zeytinburnu Bez Fabrikası, 1923’den sonra ise 

Mensucat Santral Fabrikası, Çimento Fabrikası, Askerî Fabrika ve Deri Sanayi Bölgesinin 

kurulması ile bölge yerleşime açılmıştır. 
 

Zeytinburnu 1946’dan itibaren sanayinin gelişmesiyle Anadolu’dan gelen insanların akınına 
uğramıştır. 1953 yılına kadar doğusu Fatih, batısı Bakırköy ilçesine bağlı bir bölge iken, 30 
Temmuz 1953 tarihinde Fatih ilçesine bağlı Zeytinburnu bucağı, 1 Eylül 1957 tarihinde ise 
İstanbul’un 14. ilçesi olmuştur. 
 

İstanbul Belediyesi’ne bağlı Şube Müdürlüğü olarak belediyecilik hizmet ve faaliyetlerini 
yürüten Zeytinburnu, 09.07.1984 tarih ve 18453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3030 sayılı 
Kanun ile İlçe Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. 
 

Mücavir alanı olmayan ve şehir merkezinde bulunan Zeytinburnu’nda, 13 mahalle, 27 park, 37 
ana arter, 992 sokak ve 15.774 bina bulunmaktadır. 
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4. COĞRAFİ KONUMU 
 

 

Zeytinburnu, Trakya’nın güneydoğusunda, Çatalca Yarımadası’nın Marmara Denizi’ne bakan 

yamaçlarının, bu denizle birleştiği yerdedir. Tarihî yarımada ile surlarla ayrılmıştır. Doğusunda 

Fatih, batısında Bakırköy ve Güngören, kuzeyinde Bayrampaşa ve Eyüp, güneyinde Marmara 

Denizi bulunmaktadır. Bu yüzden ilçenin ikliminde nem etkili rol oynar. İlçe topraklarının 

denizden ortalama yüksekliği 30-35 m’dir. Deniz kıyısından içerilere doğru hiçbir engele 

rastlanmaz. İlçenin doğu kesimi Marmara Denizi’nden kuzeye doğru az bir meyille yükselir. 

 

Güney kısmı Yedikule’den Yenimahalle’deki Sümerbank Fabrikası’na kadar düz bir ova 

görünümündedir. Daha önce bitki örtüsü bodur çalılıklarla kaplı olan ilçe toprakları günümüzde 

yerleşim ve sanayi alanı olmuştur. İlçe topraklarının güneyden kuzeye uzunluğu 5.5 km., doğu- 

batı doğrultusundaki genişliği 2.5 km’yi bulmaktadır. 

 

İlçe toprakları 29 derece doğu boylamı ve 41 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. Bu 

enlem ve boylam dereceleri üzerinde yaklaşık olarak bir dikdörtgene benzeyen şekliyle 11.39 

km2’lik yer kaplamaktadır. Zeytinburnu, yüzölçümü bakımından İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde 

34. sırayı almaktadır. Sirkeci-Florya sahil yolu ilçenin güneyinden, Avrupa ve Asya kıtasını 

bağlayan uluslararası E-5 Karayolu da ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. Yine ilçenin 

güneyinden İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan MARMARAY geçmekte olup; Avrasya Tüneli de 

Zeytinburnu’na çok yakın konumdadır. 

 

5. NÜFUS YAPISI 
 

 

TÜİK verilerine göre 2021 yılında 293.839 kişi olan Zeytinburnu nüfusunun 147.234’ını %50,11 
oranla erkeklerin; 146.605’ni %49,89 oranla kadınların oluşturduğu görülmektedir. 
Zeytinburnu; bu nüfusuyla İstanbul’un 39 ilçesi arasında 25. sırada yer almaktadır. 

 
TUİK verilerine göre Zeytinburnu’nun son 5 yıllık nüfus yapısı incelendiğinde nüfus artış 
oranları şöyledir; 
 

YIL NÜFUS ARTIŞ ARTIŞ ORANI 

2017 287.378 -519 -0,18% 

2018 284.935 -2.443 -0,85% 

2019 293.574 8.639 3,03% 

2020 283.657 -9.917 -3,38% 

2021 293.839 10.182 3,59% 
 
 
Kaynak: tuik.gov.tr 
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6. TARİHİ VE TURİSTİK MEKÂNLARI 
 
 

Zeytinburnu, eski bir yerleşim yeri olması hasebiyle oldukça önemli tarihi mekânlara sahiptir. 

Bunların belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz: Kazlıçeşme Fatih Camii, Merzifonlu Kara Mustafa 

Paşa Mescidi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Merkez Efendi Tekkesi, Seyyid Nizam 

Tekkesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Ayazması ve Balıklı Rum Kilisesi, Balıklı Rum Vakfı 

Hastanesi, Surlar, Yedikule Hisarı, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Zeytinburnu Askeri 

Hastanesi (Zeytinburnu Belediye Başkanlığı), Hacı Mahmud Ağa Tekkesi, Erikli Baba (Perişan 

Baba Tekkesi), Takkeci İbrahim Ağa Camii, Kazlı Çeşme, Nafiz Efendi Sebili, Kapıcı İsmail Ağa 

Çeşmesi, Hacıbayram Can Çeşmesi, Merkez Efendi Çeşmesi, Takyeci Çeşmesi, Ali Bey Çeşmesi, 

Emine Sultan Meydan Çeşmesi, Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi, Hüseyin Bey Çeşmesi. Tarihte 

önemli olaylara şahit olmuş; bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış tarihî ve kültürel 

değerlerin hem kent hayatına katılması hem de İstanbul için bir kültür odağı hâline gelmesi 

maksadıyla hayata geçirilmiş Kültür Vadisi Projesi, Türkiye’nin büyük tarih ve kültür 

yatırımlarından biridir. Kültür Vadisi, Topkapı’dan başlayıp tarihî Surlar boyunca devam ederek 

Zeytinburnu sahiline kadar olan 2 milyon 400 bin metre karelik alanı kapsamaktadır. Kültür 

Vadisi’nde Panoramik Müze, İstanbul’un en büyük mevlevihanesi olan Yenikapı Mevlevihanesi, 

Merkezefendi Camii Külliyesi, Osmanlı evleri, Balıklı Rum Ayazması, Ermeni Kilisesi gibi 

yapıların yanında Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler Bahçesi, gezinti, koşu ve yürüme yolları, 

piknik alanları, sergi alanları, gösteri izleme yamaçları, oturma ve dinlenme alanları 

bulunmaktadır. 
  

7. EKONOMİ VE TİCARİ YAPI 
 
Zeytinburnu hem işyeri hem de sigortalı çalışan sayısı yönünden yoğunluk gözlemlenen ilçeler 
arasındadır. İlçede 10’dan fazla işçi çalıştıran tesis sayısı oldukça fazladır. İlçe, 25 bin civarındaki 
işyeri, 10 bin civarındaki imalathanesi ve pek çok fabrika ile ülkedeki önemli üretim 
alanlarından birisidir. Tekstil, örme sanayisi, dericilik, ev mefruşatı, metal eşya gibi sektörler 

287.378

284.935

284.935

283.657

293.839

2017 2018 2019 2020 2021
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ilçe ekonomisinde öne çıkmaktadır. İlçenin milli gelire katkısı da yüksektir. Sanayi sektöründeki 
işgücünün payı ülke ve İstanbul geneline göre Zeytinburnu’nda daha yüksektir. İşgücünün 
sektörler itibariyle dağılımı, Türkiye genelinde gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini 
gösterirken İstanbul ve özellikle Zeytinburnu’nun yapısı, sanayileşmiş ülkelerin özelliklerini 
yansıtmaktadır. Deri konfeksiyonu denilince akla ilk gelen yer Zeytinburnu’dur. Kazlıçeşme’nin 
yıkılmasından sonra deri sanayisi Tuzla, Çorlu, Balıkesir gibi başka yerlere taşınmıştır. Ancak 
dericilik ilçeden uzaklaşmamış, Zeytinburnu ham derinin işlendiği yer olmaktan çıkarak 
işlenmiş derinin satışa sunulduğu bir merkeze dönüşmüştür. Burası aynı zamanda yurt dışında 
işlenen her türden derinin de satışa sunulduğu dünya çapında bir pazardır. 
Zeytinburnu, örme sanayisinde de mesafe kat etmiştir. Yurt içinde muhtelif yerlerde üretilen 
kumaşlar, ilçede satışa sunulmaktadır. Ev mefruşatı alanında da Türkiye’nin en büyük firmaları 
buradadır. Türkiye’de ilk 500’e giren firmaların 26’sı ilçemizde faaliyet göstermektedir. 
Zeytinburnu’nda büyük işletme ve tesislerin yanı sıra atölyeler, torna-tesviye dükkânları ile 
dökümhaneler de bulunmaktadır. 1998 yılında bavul ticaretine yönelik sefer yapan gemiler için 
Salıpazarı Limanı’nın yeterli olmaması üzerine, DTO’nın girişimi ve Denizcilik Müsteşarlığı’nın 
izni ile ZEYPORT A.Ş. kurulup, 1999 yılı mayıs ayında hizmete açılmıştır. İstanbul Valiliği’nin 
kararı gereği, Boğazlardan transit geçen ve İstanbul liman sınırları içerisinde demirleyen 
gemilerle acente motorları teması, tek nokta olan ZEYPORT’tan yapılmaktadır. 
 
 

B-TEŞKİLAT YAPISI 
 

a- Belediye Meclisi 
 
 

Belediye'nin organları arasında yer alan Belediye Meclisi'nin görev ve yetkileri 13 Temmuz 
2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmiştir. 
 

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 
seçilmiş üyelerden oluşur. 
 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 
 

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
 

a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 
 

c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il 
çevre düzeni planını kabul etmek.  

d) Borçlanmaya karar vermek. 
 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin  
Kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla 
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.  

g) Şartlı bağışları kabul etmek. 
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h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk 
Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar 
vermek. 

 
i) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
kurulmasına karar vermek. 

 
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 
özelleştirilmesine karar vermek.  

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 
 

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiştirilmesine karar vermek.  

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar 
vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

 
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 
 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve 

projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 

yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.  
q) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.  
r) Belediye Başkanıyla Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.  
s) Mücavir alanlara Belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

 
t) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış Belediye imar programlarını görüşerek kabul 

etmek. 
 

b- Belediye Encümeni 
 
 

Zeytinburnu Belediye Encümeni Belediye Başkanının görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısı 
başkanlığında 3’ü Belediye Meclisi tarafından seçilen azalardan, 3 de bürokratlardan olmak 
üzere toplamda 7 kişiden oluşmaktadır.  
 

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri 
 

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesine göre 
şunlardır; 
 

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye 
Meclisine görüş bildirmek.  

b) Yıllık Çalışma Programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 
uygulamak.  

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  
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e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 
 

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 milyar Türk Lirasına kadar, dava 
konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

 
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin Meclis kararlarını uygulamak; 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.  
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.  
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

 
 
 
 

c- Belediye Başkanı 
  

ÖMER ARISOY 
 

1974’te Rize Çamlıhemşin’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989’da 
Marmara Üniversitesi Basın - Yayın Yüksekokuluna, ardından 1992’de İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine girdi ve 1997’de Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest 
avukatlık yaptı.  
 
1999’da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004’te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl 
boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, 
Encümen ve İhale Komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını 
yönetti. 
 
Ekim 2014’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak 
görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı 
sağlamak üzere “Ev ve Şehir” seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.  
 
Eylül 2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. 
Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.  
 
Kasım 2018’de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 
2019 Mahallî İdareler Seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. belediye başkanı olarak seçildi. Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır. 
 
 

Belediye Başkanı’nın Görev ve Yetkileri 
 

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

 
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin  
ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) Meclise ve Encümene başkanlık etmek.  
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e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.  
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.  
h) Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak. 

 
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek.  
j) Belediye personelini atamak.  
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.  
l) Şartsız bağışları kabul etmek.  
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

 
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.  
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

 
p) Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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1. Organizasyon Yapısı 
 
 

Belediyemiz birimleri, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdari Birlikleri Norm Kadro ilke ve 
Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 16 müdürlükten oluşturulmuştur. 
 

1.1 Teşkilat Şeması  
 

 

Belediyemizin teşkilat şeması şu şeklindedir. 
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1.2 Müdürlüklerin Görev ve Faaliyetleri 
 

 

1.2.1 Özel Kalem Müdürlüğü 
 

• Belediyenin Protokol Hizmetleri,  
• Başkanlık Makamının Temsil Ağırlama Hizmetleri, 

• Başkanın Program ve Randevularının Takip Hizmetleri,  
• Dini ve Milli Bayramların Organizasyon Hizmetleri,  
• İletişim Koordinatörlüğü Hizmetleri,  
• Beyaz Masa Hizmetleri,  
• Halkla İlişkiler Hizmetleri. 

 

1.2.2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
 

• Satın Alma İşleriyle Alakalı Hizmetler,  
• İdari İşlerle Alakalı Hizmetler,  
• Sosyal Tesis İşleriyle Alakalı Hizmetler,  
• Akaryakıt İşleriyle Alakalı Hizmetler,  
• Makine İkmal ve Bakım Onarım Hizmetleri,  
• Bina Bakım Onarımı, Tadilat ve Temizlik Hizmetleri. 

 

1.2.3 Bilgi İşlem Müdürlüğü 
 

• Yazılım Hizmetleri,  
• Donanım Hizmetleri,  
• Otomasyon Hizmetleri,  
• İntranet ve İnternet Hizmetleri,  
• Teknik Destek Hizmetleri,  
• Kurum Arşiv İşleri ve Dosyalama Hizmetleri,  
• Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri. 

 

1.2.4 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 
 

• Başkanlık Makamı Onayı ile Belediye birimlerini yasalara uygunluk ve performans 
açısından denetleme hizmetleri, 

 
• Başkanlık Makamı Onayı ile 657 sayılı Yasa’ya göre personelin disiplin suçu oluşturan 

eylemleriyle ilgili soruşturma hizmetleri, 
 

• Başkanlıkça belirlenen konularda detaylı tetkik, inceleme ve araştırmalar yapma, rapor 
tanzim etme ve makama sunma hizmetleri, 

 
• 4483 Sayılı Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanun doğrultusunda personelin suç 

teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili Kaymakamlık Makamının onayıyla ön inceleme 
raporlarını tanzim etme hizmetleri 

 

1.2.5 Hukuk İşleri Müdürlüğü 
 

• Belediye Aleyhine Açılan Davalarda Belediyeyi Savunmayla İlgili Hizmetler,  
• Belediye Lehine Dava Açma İşleriyle İlgili Hizmetler,  
• Müşavirlik Hizmetleri. 
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1.2.6 Yazı İşleri Müdürlüğü 
 

• Gelen ve Giden Evrak Kayıt Hizmetleri,  
• Belediye Meclis Hizmetleri,  
• Belediye Encümen Hizmetleri,  
• Nikâh İşleriyle İlgili Hizmetler, 
• İnsan Kaynaklarıyla İlgili Hizmetler. 

 

1.2.7 Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 

• Belediye Gelirleriyle İlgili Yoklama ve Kontrol Hizmetleri,  
• Mükellef Sicil Kayıt ve Kontrol Hizmetleri,  
• Belediye Gelirlerinin Tahakkukuyla İlgili Hizmetler,  
• Belediye Gelirlerinin Tahsilatıyla İlgili Hizmetler,  
• Belediye Alacaklarının İcra - Takip Hizmetleri,  
• Belediyenin Muhasebe Hizmetleri,  
• Belediyenin Banka Hizmetleri,  
• Belediyenin Finansman Hizmetleri,  
• Belediyenin Ödemelerle İlgili Hizmetleri,  
• Belediyenin Demirbaş Kayıtlarının Konsolide Hizmetleri,  
• Belediyenin Mali ve Ön Mali Kontrolüyle İlgili Hizmetleri,  
• Belediye Bütçesinin Hazırlaması ve Takip Hizmetleri,  
• Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanması ve Takip Hizmetleri,  
• Belediyenin Performans Programının Hazırlanması ve Takip Hizmetleri,  
• Belediyenin İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Takip Hizmetleri,  
• Belediyenin Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması Hizmetleri. 

 

1.2.8 Zabıta Müdürlüğü 
 

• Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili Hizmetleri  
• İmar ile ilgili Hizmetleri 
• Sağlık ile ilgili Hizmetleri 
• Trafikle ilgili Hizmetleri 
• Yardım Hizmetleri 

 

1.2.9 Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 

• Belediye Personelin Sağlık Hizmetleri,  
• Fakir Halkın Muayene Hizmetleri,  
• Halk Sağlığıyla İlgili Koruyucu ve Kurtarıcı Hizmetler,  
• Gıda Denetim ve Muayene Hizmetleri,  
• Veterinerlik Hizmetleri,  
• İlaçlama Hizmetleri. 

 

1.2.10 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
 

• Temizlik Hizmetleri,  
• Çevre Koruma Hizmetleri 
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1.2.11 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
 

• Planlama ve Harita Hizmetleri,  
• Proje Hizmetleri,  
• İmar ve şehircilik Hizmetleri,  
• Numarataj Hizmetleri,  
• Emlak İstimlak Hizmetleri 

1.2.12 Fen İşleri Müdürlüğü 
 

• Fen İşleriyle İlgili Hizmetler,  
• Tıbbi Bitkiler Bahçesiyle İlgili Hizmetler,  
• Park ve Bahçeyle İlgili Hizmetler. 

 

1.2.13 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
 

• Basın Yayın Hizmetleri,  
• Halkla İlişkiler Hizmetleri,  
• Kültür Hizmetleri,  
• Bilgi Evleri Hizmetleri,  
• Organizasyon Hizmetleri,  
• Gençlik Merkezi Hizmetleri,  
• Bilgi Edinme Hizmetleri,  
• Geleneksel Tıpla İlgili Hizmetler. 

 

1.2.14 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
 

• Sosyal Yardım Hizmetleri,  
• Aşevi (İkram evi) Hizmetleri,  
• Yöresel Etkinliklerle İlgili Hizmetler,  
• Ramazan Organizasyonu Hizmetleri,  
• ZEYKOM (Yerel Günden ve AB İlişkileri) Hizmetleri,  
• AKDEM (Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) Hizmetleri,  
• Cenaze Evleri İkram Hizmetleri,  
• Sportif ve Kültürel Organizasyon Hizmetleri. 

 

1.2.15 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
 

• İşyerlerinin Ruhsatlandırma Hizmetleri,  
• İşyerlerinin Denetim Hizmetleri. 

 

1.2.16 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 
 

• Zeytinburnu genelinde proje alanları belirleme çalışmalarını,  

• Uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişiklikleri 
• 5366 sayılı Kanun kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılması gereken 

tüm işlemleri, 
• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra 

edilmesini, 
• İlgili mevzuatla müdürlüğe verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek. 
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C-DURUM ANALİZİ 
 
 

1. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ 
 
 

A) Hizmet Birimleri: 
Zeytinburnu Belediyesi’nin bu süreçte hizmet ve faaliyetlerinin ekseriyeti, ana hizmet 
binasından gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında hizmet ve faaliyetlerin icra edildiği diğer 
mekânlar da mevcuttur. 

Zeytinburnu Belediyesi’ne ait toplam 45 ayrı hizmet birimi şu şekildedir: 
 

 

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ 

Sıra No Kullanım Amacı Sayısı 

1   Hizmet Binası 2 

2   Sosyal Tesis Binası 1 

3   Akaryakıt İstasyonu 1 

4   Aşevi (İkram Evi) 1 

5   AKDEM 1 

6   Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 1 

7   Muhtarlık Binası 3 

8   Taziye Evi 1 

9   Bilgi Evi 8 

10   Kültür Merkezi 2 

11   STK Hizmet Birimi 4 

12   Spor Tesisi 4 

13   Yüzme Havuzu 2 

14   Yeraltı Otoparkı 4 

15   Kent Konseyi 1 

16   Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi 1 
17   Millet Kıraathanesi 5 
18   Kariyer Merkezi 1 
19   Gençlik Merkezi 1 
20   ZEYKOM 1 

GENEL TOPLAM 45 
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B) Hizmet Araçları: 
 Bu dönemde Zeytinburnu Belediyesi’nin hizmet, faaliyet ve görevleri, toplam 217 araçla 
yürütülmektedir. Bu araçların 18 adedi resmi araç; 164 adedi ihale yoluyla kiralanan 
araçlar; 35 adedi ise firmalarla yapılan sözleşme gereği kullanılan araçlardır.  
 

Bu araçlara ait ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 
 

 

  

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI 

Sıra No Aracın Cinsi Resmi Kiralık Sözleşme Gereği  Toplam 

1 Binek Oto - 70 25 95 

2 Otobüs 1 1   2 

3 Midibüs - 18 - 18 

4 Kamyonet 3 8 4 15 

5 Minibüs - 11 - 11 

6 İş Makinesi 1 5   6 

7 Asfalt Robotu   1   1 

8 Kamyon 5 5   10 

9 Kamyonet 3 8 4 15 

10 Camlı Mini Panelvan - 14 - 14 

11 Panelvan - 7 2 9 

12 Ambulans - 3 - 3 

13 Motosiklet 2 5 - 7 

14 Çekici 1 - - 1 

15 Engelli Aracı - 4 - 4 

16 Cenaze Nakil Aracı - 2 - 2 

17 Acil Müdahale Botu 1 - - 1 

18 Mobil Mutfak Tırı 1 - - 1 

19 Asfalt Robotu  1  1 

20 Vinç  1  1 

TOPLAM 18 164 35 217 
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C) Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi: 
 

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler, 5.709 adet bilgi ve 
teknoloji kaynağından faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kaynaklar, ağırlıklı olarak 
bilişim amaçlı kullanılırken bir kısmı da çeşitli hizmet ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve 
yürütülmesinde kullanılmaktadır.    
 

SIRA NO CİNSİ SAYISI 

1 Access Point 107 

2 Access Point Dış Mekân 2 

3 Access Point Kontrol 2 

4 Anfi 5 

5 Baskı Makinesi 1 

6 Buzdolabı 140 

7 Büro Makinesi 4 

8 Çay Seti 30 

9 Çelik Para Kasası 5 

10 Dect Telefon 73 

11 Dış Mekân Led Ekran 7 

12 Dijital Fotoğraf Makinesi 20 

13 Dijital Metre 3 

14 Dizüstü Bilgisayar 171 

15 El Telsizi 223 

16 Faks 1 

17 Fiziksel Sunucu 10 

18 Fotokopi Makinesi 30 

19 Güç Kaynağı 2 

20 Güvenlik Duvarı 2 

21 Hassas Terazi 1 

22 IP Kamera 884 

23 IP Telefon (Masaüstü) 557 

24 İç Mekân Led Ekran 5 

25 Jeneratör 23 

26 Kaynak Makinesi 2 

27 Klima 3 

28 Kombi 38 

29 Kompresör 3 

30 Masaüstü Bilgisayar 910 

31 KGYS Kamerası 290 

32 Monitör 984 

33 Nas Dadastore 1 

34 NVR Kamera Kayıt Cihazı 45 
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SIRA NO CİNSİ SAYISI 

35 Ozalit Makinesi 2 

36 Para Sayma Makinesi 5 

37 Plotter 3 

38 Projeksiyon 10 

39 Projektör 69 

40 Sanal Sunucu 83 

41 Scanner 254 

42 Server Odası Yangın Söndürme Sistemi 2 

43 Ses Sistemi 28 

44 Su Arıtma Cihazı 84 

45 Switch 99 

46 Tablet 31 

47 Telefon Santrali 2 

48 Televizyon 63 

49 Yangın Söndürme Cihazı 285 

50 Yazıcı 98 

51 Datastore 7 

GENEL TOPLAM 5.709 

 

 

Bilgi, teknolojik ve bilişim hizmetlerimiz, Belediyemizin Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir.  Belediyemizin merkez binası ile diğer hizmet birimleri ve binaları, bilgi evleri, 

AKDEM (Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi) ve ZKSM (Zeytinburnu Kültür ve Sanat 

Merkezi) arasındaki iletişim, mülkiyeti Kurumumuza ait olan fiber hatlar üzerinden (LAN) 

sağlanmaktadır. Ayrıca mahalle muhtarlıkları ve Fen İşleri Müdürlüğü Bakım ve Onarım Şefliği 

gibi dış birimlerin bağlantısı Güvenli Erişim Portalı (SSL)yöntemi ile sağlanmaktadır.  Fiber hat 

ulaşmayan dış birimlerin internet ihtiyacı ise ADSL ile sağlanmaktadır.  

 

Belediyemiz birimlerinde kullanılan kurumsal elektronik posta hizmetleri, tamamen 

Kurumumuz bünyesinde yürütülmüş olup, her bir kullanıcı için sınırsız posta alanı tahsis 

edilmiştir. Kullanıcılar ister intranet yöntemi ile ister web access yöntemi ile istedikleri anda 

internet olan her yerden e-postalarına ulaşabilmişlerdir. İphone, smartphone vb. telefon 

kullanan kullanıcılarımız, e-posta hesaplarını telefonları ile senkronize etmişlerdir. 
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2. İNSAN KAYNAKLARI 
  

A) Personel İstihdamı:  
 

BELEDİYEMİZİN İNSAN KAYNAĞI 

MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR KAMU İŞÇİSİ 

264 59 20 

GENEL TOPLAM 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Personelin Cinsiyeti                                                                                                                                                                    
 

                                                                                             

MEMUR
77%

SÖZLEŞMELİ 
MEMUR

17%

KAMU İŞÇİSİ
6%

BELEDİYEMİZİN İNSAN KAYNAĞI
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C) Personel Cinsiyet Durumu: 
 
 

PERSONEL CİNSİYET DURUMU 

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 

KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM 

65 199 264 11 9 20 24 35 59 

GENEL TOPLAM 343 
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D) Memur Personel Hizmet Sınıfı: 
  

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFI 

Genel İdare 
Hizmetleri 

Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri 
Avukatlık 
Hizmetleri 

Yardımcı 
Hizmetler 

199 54 4 4 3 

GENEL TOPLAM 264 
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E) Personel Eğitim Düzeyi: 
 

PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİ 

İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Master - Doktora 

5 4 35 52 222 25 

GENEL TOPLAM 343 
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F) Personelin Yaş Durumu: 

 

 

PERSONEL 
YAŞ ARALIĞI 

20-35 36-45 46-55 56-65 Toplam 

Erkek Memur 90 61 31 17 199 

Kadın Memur 23 17 14 11 65 

Erkek İşçi 0 3 6 0 9 

Kadın İşçi 0 4 7 0 11 

Erkek Sözleşmeli 27 8 0 0 35 

Kadın Sözleşmeli 12 10 2 0 24 

Toplam 152 103 60 28 343 
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A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ 
 
 

Dünyada kabul gören ve yerel yönetimlerde var olan ya da olması gereken şeffaflık, hesap 
verebilirlik, katılımcılık, adalet, hizmette eşitlik, etkilik ve verimlilik ile süreklilik gibi evrensel 
değerler ışığında Belediyemizin temel politika ve öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir; 
 

1.  "Kararlarda, uygulama ve eylemlerde şeffaflık” 

 

Vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teşekkül eden ve onların vergileriyle 
hizmet üreten bir kurumda; karar mekanizmalarının işleyişi, kaynakların kullanımı ve diğer 
bütün uygulamalarda şeffaflık- açıklık esas olmalıdır. 
 

2. "Hesap verebilirlik” 
 

Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş olup denetime tâbidir. Hizmetlerin 
kaynağı ise vergilerdir. Bu çerçevede “hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca 
uygunluk prensibinden” hareketle, yapılan bütün uygulamaların hesabı hem vatandaşa hem 
devlete rahatlıkla verilebilir nitelikte olmalıdır. 
 

3. "Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık” 
 

Belediye, ilçede bütünün hukukunu korumak ve bunu sağlayacak temsil mekanizmalarını 
sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda belediye gerek kurum içi yönetimde gerek ilçeyi 
ilgilendiren konularda ortak aklı esas alarak katılımcı bir yönetim anlayışını tesis etmelidir. 
 

4. "Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik” 
 

Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli; kaynakların hizmete dönüştürülerek 
vatandaşa ulaştırılmasında ise eşit davranmalıdır. 
 

5. "Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik” 
 

Belediyenin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklarla en iyi hizmeti üretmek durumundadır. 
 
Uygulamalarda verimlilik, ihtiyaçlarda gereklilik-öncelik esas alınmalı ve israftan kaçınılmalıdır. 
 

6. "Hizmetlerde sürdürülebilirlik esası ile hareket” 
 

Vatandaşın mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile geçici çözümler 
üretmek yerine; planlı, kalıcı, gelenekselleşmiş ve yönetim değiştiğinde de sürdürülebilir 
hizmetler üretilmelidir. 
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B) AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 
 

 

1. VİZYON  VE MİSYON  
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2. STRATEJİK ALANLARA YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMETLER 
 

 

Stratejik Alanlar Ürün ve Hizmetler 

 

 
Altyapı ve Ulaşım 

1. Yol Düzenleme Çalışmaları 

2. Asfalt Bakım Çalışmaları 

3. Yağmur Suyu Kanallarının Yapılması 

4. Aydınlatma Çalışmaları 

5. Otopark Yapım Çalışmaları 

Ekonomi ve İstihdam 1. Kariyer Merkezinin İşletilmesi 

 
 
 
 
 

Şehir Hayatı, Çevre Düzeni ve Kentsel Dönüşüm 

1. Eğitim Alanlarının Yenilenmesi 

2. Spor Alanlarının Yenilenmesi ve Yapılması 

3. Sağlık Alanlarının Yenilenmesi ve 

Yapılması 

4. Tarihi Alanların Restorasyonu 

5. Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri 

6. Riskli Binaların Yıkımı 

7. Yıkım ve Yapım Ruhsatı İşlemleri 

8. İskân İşlemleri 

9. Kentsel Dönüşüm  Faaliyetleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Hayat ve Kültürel Gelişim 

1. Sosyal Tesislerin Yapımı ve İşletilmesi 

2. Kültür Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

3. Gençlik Merkezinin İşletilmesi 

4. Bilgi Evlerinin İşletilmesi 

5. Kültür ve Sanat Merkezinin İşletilmesi 

6. Millet Kıraathanelerinin İşletilmesi 

7. Hasta Nakil Hizmetleri 

8. Gıda ve Hijyen Denetimleri 

9. Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri 

10. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

12. İlaçlama İşlemleri 

13. Eğitim Faaliyetleri 

14. Sosyal Yardım ve Hizmetlerin Yapılması 

15. Eğitim ve Öğretime Destek Hizmetleri 

16. Spora Yönelik Destek Hizmetleri 

17. Aile Kadın Destekleme ve Engelliler 

Merkezi 

18. Evde Bakım Hizmetleri 

19. Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri 

20. Temizlik İşleri Faaliyetleri 

21. Çevre ve Geri Dönüşüm Faaliyetleri 

22. Çevre Eğitimi ve Uygulama Projeleri 

 
 
 

Şehir Yönetimi ve Katılımcı Belediyecilik 

23. CİMER Başvurularının Koordinasyonu 

24. Çözüm Merkezi 

25. Sivil Savunma Çalışmaları 

26. Evlendirme Bürosu Faaliyetleri 

27. Emlak, Temizlik vb. Vergilerin Toplanması 

28. Denetleme İşlemleri 

29. Hukuki İşlemleri 
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3. STRATEJİK AMAÇLAR 
 
 

Stratejik Amaç 1: Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın 
zenginleşmesine katkı sağlamak 
 
Hedef 1.1. Kültür varlıklarının korunması ve tanıtımına yönelik çalışmaları artırmak 
 
Hedef 1.2. Belediye hizmetlerini vatandaşa tanıtarak, hizmetlerden etkin bir şekilde 
faydalanmalarını sağlamak 
 
Stratejik Amaç 2: Tarihsel kimlik bilinci içinde ilçemizin kültür, sanat ve turizm alanlarında 
gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara  
aktarmak. 
 
Hedef 2.1. Zeytinburnu’nda okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin 
sosyalleşmelerine, becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerinin keşfedilmesine destek olmak 
 
Hedef 2.2. Kültür belediyeciliğinde öncü olmak 
 
Hedef 2.3. Kültür ve sanat alanında Zeytinburnu, İstanbul ve ülkemizin birikimine katkı 
sağlamak 
 
Stratejik Amaç 3: Toplum refahı ve sağlığının korunmasını sağlamak 
 
Hedef 3.1. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve gereken tedavi hizmetlerini 
sunmak 
 
Hedef 3.2. Toplum Sağlığıyla İlgili Eğitici ve Bilinçlendirici Çalışmalar Yapmak 
 
Stratejik Amaç 4: İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve 
bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler 
vermek 
 
Hedef 4.1. Zeytinburnu'na göçle gelen bireylerin kente uyumunu sağlamak 
 
Hedef 4.2. İlçe genelinde sportif faaliyetlere destek olmak ve vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği spor alanlarını inşa etmek 
 
Hedef 4.3. Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki etkinliğine yönelik çalışmalar yapmak 
 
Hedef 4.4. Engelli ve engelli yakını olan vatandaşlarımızın, kapasitelerini geliştirerek, 
bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden faydalanmalarını sağlayarak 
yaşam kalitelerini yükseltmek 
 
Hedef 4.5. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımlar yapmak 
 
Hedef 4.6 Zeytinburnu Stadyumu ve Büyük Otoparkın inşa edilmesini sağlamak 
 
Hedef 4.7. Bağımlılık ile etkin bir biçimde savaşmak 
 
Stratejik Amaç 5: Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı sağlamak ve çevreyi her türlü kirlilikten 
arındırmak ve temizliğini sağlamak 
 
Hedef 5.1. İlçede bulunan devlet okullarının temizliklerini yapmak 
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Hedef 5.2. Sıfır Atık Projesinin ilçe genelinde devreye alınmasını sağlamak 
 
Hedef 5.3. İlçede bulunan ibadethanelerin temizliklerini yapmak 
 
Hedef 5.4. Kent temizliği konusunda örnek ilçe olmak 
 
 
Stratejik Amaç 6: Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre 
koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, 
sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak 
 
Hedef 6.1. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek 
 
Hedef 6.2. İmar faaliyetlerini etkili biçimde yürütmek ve geliştirmek için bütüncül planlama 
anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak 
 
Hedef 6.3. Zeytinburnu Millet Camisi’ni inşa etmek  

Hedef 6.4. Zeytinburnu Kongre Merkezini inşa etmek  

Hedef 6.5. Zeytinburnu Millet Bahçesini açmak 
 
Stratejik Amaç 7: Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kent yaratmak 
 
Hedef 7.1. Mevcut yeşil alan ve parkların devamlılığını sağlamak ve geliştirmek 

Hedef 7.2. Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin sürdürülebilirliğini 

sağlamak 
 
Stratejik Amaç 8: Ulaşım ve trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak 
 
Hedef 8.1. Yolların ve kaldırımların yaya ve araç trafik akışına uygun olmasını 

sağlamak  

Hedef 8.2. İlçe sınırları içerisindeki otopark sayısını arttırmak 
 
Hedef 8.3. Seyitnizam Mahallesindeki Tramvay hattını yer altına alınmasını sağlamak 
 
Stratejik Amaç 9: İş gücüne katılımı ve istihdamı başta kadınlar olmak üzere arttırmak için 
şehrin ekonomik ekosistemine ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak 
katkı sağlamak 
 
Hedef 9.1. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttırmak için kariyer gelişimlerine destek 
olmak 
 
Hedef 9.2. Kariyer Merkezinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
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Stratejik Amaç 10: Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi 
arttırmak 
 
Hedef 10.1. Hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesini ve kurumun, mevzuatlar çerçevesinde 
yönetilmesine destek sağlamak 
 
Hedef 10.2. Mali ve finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 
 
Hedef 10.3. Belediye hizmet bina ve araçlarının hizmet sunumlarının sürekliliğini sağlamak 
 
Hedef 10.4. Belediye birimlerinin denetimlerinin mevzuata ve yönetmeliğe uygun bir şekilde 
yapılmasını sağlamak 
 
Hedef 10.5. Belediyenin karar organlarından olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 
işlerini kolaylaştırıcı hizmetler sunarak etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak 
 
Hedef 10.6. Kurumun vermiş olduğu kurumsal hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttırmak 
  
Hedef 10.7. Her bir personelin kendi birimindeki tüm işleri doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde 
yapması sağlanarak, hizmette kalite, verimlilik ve hızı arttırmak 
 
Hedef 10.8. Nitelikli personel yetiştirerek kalifiye insan gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak 
 
Hedef 10.9. Personellerin kurumdan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırarak hizmet 
kalitesinin artmasını sağlamak 
 
Hedef 10.10. Vatandaşlarla gönül bağı kurarak Belediye'nin imajını ve vatandaş bağını 
güçlendirmek 
 
Hedef 10.11. İşletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak 
 
Stratejik Amaç 11: Bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına ve 
vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak 
 
Hedef 11.1. Bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile kamu hizmetlerinin hızlı, 
güvenilir ve erişilebilir olmasını sağlamak 
 
Hedef 11.2 İlçede yaşayan ailelere park ve bahçelerde, sokaklarda huzurlu ve güvenli ortam 
sağlamak 
 
Hedef 11.3 İlçe halkının ve özellikle gençlerin sosyal yönünü geliştirmek adına teknolojik 
yatırımlar yapmak 
 
Stratejik Amaç 12: İyi yönetişim esasları çerçevesinde halkın yönetime doğrudan katılacağı 
dinamik, sürekli, sürdürülebilir ve aileyi merkeze alan Zeytinburnu’nun ve Zeytinburnu’nda 
yaşayanların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapmak 
 
Hedef 12.1. Zeytinburnu’nda yaşayan ailelerin ve gençlerin yönetime katılmalarını ve 
Zeytinburnu’nun sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmelerini sağlamak 
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A- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 
 

İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak 

Hedef H1.1 Kültür varlıklarının korunması ve tanıtımına yönelik çalışmaları artırmak 

Performans Hedefi Faaliyetlerin tamamlanma oranı 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Tur rehberlerine verilen toplantı sayısı Adet 1 1 1 

2 Tarihi bina tabelaları Adet 5 5 5 

3 
Yabancı Misyon temsilcileri ile yapılan 
faaliyet sayısı 

Adet 1 1 1 

4 İlgili Kurumlarla yapılan toplantı sayısı Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İstanbul’daki tur rehberlerini Zeytinburnu konusunda 
bilgilendirmek 

₺125.000 - ₺125.000 

2 
Turizm potansiyeli bulunan mekânlarda, Türkçe ve İngilizce 
tanıtım hizmeti verilmesini sağlamak 

₺185.000 - ₺185.000 

3 
Zeytinburnu’ndaki turizm potansiyelini değerlendirmek için 
yabancı misyon temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmak 

₺95.000 - ₺95.000 

4 
Tarihî İstanbul Surlarının kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesini sağlamak 

₺95.000 - ₺95.000 

3 Yıllık Toplam ₺1.500.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği Yapılacak 
Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
İstanbul’daki tur rehberlerini Zeytinburnu konusunda 
bilgilendirmek 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü- Fen İşleri 

Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺114.175,83 - - - ₺125.000 

2 
Turizm potansiyeli bulunan mekânlarda, Türkçe ve İngilizce 
tanıtım hizmeti verilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺174.175,83 - - - ₺185.000 

3 
Zeytinburnu’ndaki turizm potansiyelini değerlendirmek için 
yabancı misyon temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺84.175,83 - - - ₺95.000 

4 
Tarihî İstanbul Surlarının kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺84.175,83 - - - ₺95.000 

Genel Toplam ₺34.256,68 ₺9.040,00 ₺456.703,32 - - - ₺500.000 



 
- 33 - 

 

İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak 

Hedef H1.2 Belediye hizmetlerini vatandaşa tanıtarak, hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak 

Performans 
Hedefi 

Katılım Sağlanan Fuar Sayısı 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Medya takip hizmeti yürütmek Adet 1 1 1 

2 Temin edilen süreli yayın sayısı Adet 5 5 5 

3 Medyada toplam görünürlük sayısı Adet 5 5 5 

4 Katılım sağlanan fuar sayısı Adet 2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulmasında 
medyayı daha etkin şekilde kullanmak 

₺700.000 - ₺700.000 

2 
Belediyeye hizmet binaları için süreli yayın temin 
etmek 

₺800.000 - ₺800.000 

3 
Belediyenin süreli yayınlar, dijital medya ve diğer 
basın yayın organlarında görünürlüğünü arttırmak 

₺1.500.000 - ₺1.500.000 

4 Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak ₺1.100.000 - ₺1.100.000 

3 Yıllık Toplam ₺12.300.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği 
Yapılacak Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz Giderleri Cari Transferler 
Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulmasında 
medyayı daha etkin şekilde kullanmak 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260 ₺689.175,83 
- - - 

₺700.000 

2 
Belediyeye hizmet binaları için süreli yayın temin 
etmek 

₺8.564,17 ₺2.260 ₺789.176 
- - - 

₺800.000 

3 
Belediyenin süreli yayınlar, dijital medya ve diğer 
basın yayın organlarında görünürlüğünü arttırmak 

₺8.564,17 ₺2.260 ₺1.489.176 
- - - 

₺1.500.000 

4 Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak ₺8.564,17 ₺2.260 ₺1.089.176 - - - ₺1.100.000 

Genel Toplam ₺34.256,68 ₺9.040 4.056.703,83 - - - ₺4.100.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.2 Tarihsel kimlik bilinci içinde ilçemizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarmak 

Hedef H.2.1 Zeytinburnu’nda okuyan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmelerine, becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerinin keşfedilmesine destek olmak 

Performans Hedefi Gençlere yönelik yapılan sosyal çalışmaları arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 

Her yıl düzenlenen etkinlik sayısı 
 

Adet 

2 2 2 

2 
Bilgi evlerinin işletmek ve kullanıcı sayısını 
arttırmak 

Yüzde 5% 5% 5% 

3 Yeni Millet Kıraathanesi sayısı Adet - - - 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Kitap okuma alışkanlığını attırmak için konferanslar ve 
yarışmalar düzenlemek 

₺750.000 - ₺750.000 

2 
 Öykü, roman ve şiir gibi edebiyat türlerinin yerel düzeyde 
gelişimine katkıda bulunmak için fikir-sanat atölyeleri oluşturmak 
ve yarışmalar düzenlemek 

₺850.000 - ₺850.000 

3  Bilgi evlerinin niteliğini ve sayısını arttırmak ₺2.000.000 - ₺2.000.000 

4  Gençlik Merkezinin niteliklerini geliştirmek ve bunu işletmek ₺1.400.000 - ₺1.400.000 

5  Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırmak ve bunları işletmek ₺1.000.000 - ₺1.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺18.000.000 

  Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği Yapılacak 
Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Kitap okuma alışkanlığını attırmak için konferanslar ve yarışmalar 
düzenlemek 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü- Fen İşleri 

Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺739.175,83 - - - ₺750.000 

2 
Öykü, roman ve şiir gibi edebiyat türlerinin yerel düzeyde 
gelişimine katkıda bulunmak için fikir-sanat atölyeleri oluşturmak 
ve yarışmalar düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺839.175,83 - - - ₺850.000 

3 Bilgi evlerinin niteliğini ve sayısını arttırmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

4 Gençlik Merkezinin niteliklerini geliştirmek ve bunu işletmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.389.175,83 - - - ₺1.400.000 

5 Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırmak ve bunları işletmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

Genel Toplam ₺42.820,85 ₺11.300,00 ₺5.945.879,15 - - - ₺6.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A2 Tarihsel kimlik bilinci içinde ilçemizin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirasın çağdaş yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarmak 

Hedef H2.2 Kültür belediyeciliğinde öncü olmak 

Performans Hedefi Her yıl yayımlanan eser ve sempozyum sayısını artırarak kültürel mirasa katkıda bulunmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Her yıl yayımlanan eser sayısı Adet 4 4 4 

2 Düzenlenen Sempozyum sayısı Adet 1 1 1 

3 
Kütür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği için lobi 
yapmak /toplantı düzenlemek /görüşme sayısı 

Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Kültür yayınlarının sayısını arttırmak 
₺1.100.000 - ₺1.100.000 

2 
Ülkemizin önemli kültür insanları için sempozyum düzenlemek, 
kitaplar yayınlamak 

₺400.000 - ₺400.000 

3 
Kültür faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği 
yapmak 

- - - 

3 Yıllık Toplam ₺4.500.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Kültür yayınlarının sayısını arttırmak 

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 

8.564,17 2.260,00 1.089.175,83 - - - ₺1.100.000 

2 
Ülkemizin önemli kültür insanları için sempozyum düzenlemek, 
kitaplar yayınlamak 

8.564,17 2.260,00 389.175,83 - - - ₺400.000 

3 
Kültür faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği 
yapmak 

- - - - - - ₺0 

Genel Toplam 17.128,34 4.520,00 1.478.351,66 - - - ₺1.500.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A2 Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde İlçemizin Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlamak ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarmak 

Hedef H2.3 Kültür ve Sanat Alanında Zeytinburnu, İstanbul ve Ülkemizin Birikimine Katkı Sağlamak 

Performans Hedefi Kültür ve Sanat Alanında Her Yıl Düzenli Olarak Etkinlikler Gerçekleştirmek 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Düzenlenen tasarım yarışması Adet 1 1 1 

2 Düzenlenen tıp festivali  Adet 1 1 1 

3 Düzenlenen fotoğraf yarışması Adet 1 1 1 

4 
Düzenlenen sempozyum, seminer, söyleşi, konser ve tiyatro vb. 
etkinlik sayısı 

Adet 100 100 100 

5 Önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı Adet 2 2 2 

6 Kazlıçeşme’de düzenlenecek sergi sayısı Adet 3 3 3 

7 Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek sergi sayısı Adet 4 4 4 

8 Zeytinburnu’nda Devlet Tiyatrosunun yeni bir gösterim sayısı Adet 20 20 20 

9 Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Konser sayısı Adet 10 10 10 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Geleneksel sanatlar tasarım yarışması düzenlemek ₺700.000 - ₺700.000 

2 Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali düzenlemek  ₺2.075.000 - ₺2.075.000 

3 
Zeytinburnu’nun tarihi ve turistik yapıları ile sosyal dokusunu belgeleyen fotoğraf yarışmaları 
düzenlemek 

₺200.000 - ₺200.000 

4 
Sempozyum, seminer, söyleşi, konser ve tiyatro gibi faaliyet alanlarında etkinlikler düzenlemek 

₺750.000 - ₺750.000 

5 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek ₺200.000 - ₺200.000 

6 
Kazlıçeşme sanat galerisinde ülkemizin sanat iklimine katkı yapacak, ilçemizin adını öne 
çıkaracak sergiler düzenlemek 

₺75.000 - ₺75.000 

7 Zeytinburnu kültür sanat merkezinde periyodik olarak sergi düzenlemek ₺100.000 - ₺100.000 

8 Zeytinburnu’nda Devlet Tiyatrosunun yeni bir gösterim sayısı - - - 

9 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Bakanlığın koro ve 
topluluklarının konser vermesini sağlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam ₺12.300.000 

Sıra Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Geleneksel sanatlar tasarım yarışması düzenlemek 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺689.175,83 - - - ₺700.000 

2 Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali düzenlemek  ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.064.175,83 - - - ₺2.075.000 

3 
Zeytinburnu’nun tarihi ve turistik yapıları ile sosyal dokusunu belgeleyen fotoğraf yarışmaları 
düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

4 Sempozyum, seminer, söyleşi, konser ve tiyatro gibi faaliyet alanlarında etkinlikler düzenlemek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺739.175,83 - - - ₺750.000 

5 Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

6 
Kazlıçeşme Sanat Galerisinde ülkemizin sanat iklimine katkı yapacak, ilçemizin adını öne 
çıkaracak sergiler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺64.175,83 - - - ₺75.000 

7 Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde periyodik olarak sergi düzenlemek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

8 Zeytinburnu’nda Devlet Tiyatrosunun yeni bir gösterim sayısı     - - - - - 

9 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Bakanlığın koro ve 
topluluklarının konser vermesini sağlamak 

    - - - - - 

Genel Toplam ₺59.949,19 ₺15.820,00 ₺4.024.230,81 - - - ₺4.100.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A3. Toplum refahı ve sağlığının korunmasını sağlamak 

Hedef H3.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve gereken tedavi hizmetlerini sunmak 

Performans Hedefi Toplum sağlığına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Mevcut hizmet binalarında yılık denetim gerçekleştirmek Adet 4 4 4 

2 Mevcut hasta nakil araçları ile yıllık hasta nakil işlemi gerçekleştirmek Adet 7.500 7.500 7.500 

3 
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevimizde mevcut kedi veya köpeklerin 
barınma alanında artış sağlamak 

Yüzde 10% 10% 10% 

4 Kısırlaştırılan veya aşılanan sahipsiz kedi, köpek sayısında artış sağlamak Yüzde 10% 10% 10% 

5 
Kent zararlılarına yönelik ilaçlama hizmetinde yıllık ilaçlama işlemi 
gerçekleştirmek 

Adet 1.000 1.000 1.000 

6 
Gıda işletmeleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yıllık 
teknik ve hijyenik açıdan denetim gerçekleştirmek 

Adet 2500 2500 2500 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 İşyeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata uygun halde 
yürütülmesini sağlamak ₺83.000 

- ₺83.000 

2 
 Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen (yaşlı, yatalak, kanser hastası vb.) vatandaşların, sağlık 
kuruluşlarına gidiş gelişlerinde ulaşım imkânı sağlamak 

₺1.180.000 - ₺1.180.000 

3  Sahipsiz hayvan geçici bakım evinin kapasitesini arttırmak ve hizmetlerini geliştirmek ₺1.770.000 - ₺1.770.000 

4 
 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama gibi yöntemlerle rehabilite edilmelerini 
sağlamak ₺767.000 

- ₺767.000 

5 
 Sivrisinek, karasinek, böcek, kemirgen gibi kent zararlılarıyla ilaçlama yöntemiyle 
mücadele etmek - 

- - 

6 
 Sağlık açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek için kamuya açık park, bahçe gibi 
alanlarla gıda işletmelerinde hijyen kontrolleri yapmak - 

- - 

3 Yıllık Toplam ₺11.400.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
 İşyeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata uygun hâlde 
yürütülmesini sağlamak 

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺72.175,83 - - - 
₺83.000 

2 
 Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen (yaşlı, yatalak, kanser hastası vb.) vatandaşların, sağlık 
kuruluşlarına gidiş gelişlerinde ulaşım imkânı sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.169.175,83 - - - ₺1.180.000 

3  Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evinin kapasitesini arttırmak ve hizmetlerini geliştirmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.759.175,83 - - - ₺1.770.000 

4 
 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama gibi yöntemlerle rehabilite edilmelerini 
sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺756.175,83 - - - ₺767.000 

5 
 Sivrisinek, karasinek, böcek, kemirgen gibi kent zararlılarıyla ilaçlama yöntemiyle 
mücadele etmek 

    - - - - - 

6 
 Sağlık açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek için kamuya açık park, bahçe gibi 
alanlarla gıda işletmelerinde hijyen kontrolleri yapmak 

    - - - - - 

Genel Toplam ₺34.257 ₺9.040,00 ₺3.756.703,32 - - - ₺3.800.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A3 Toplum refahı ve sağlığının korunmasını sağlamak 

Hedef H3.2 Toplum sağlığıyla ilgili eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

Performans Hedefi Toplum sağlığına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Hazırlanan/Dağıtılan bilgilendirici broşür sayısı Adet 10.000 10.000 10.000 

2 Seminere katılan öğrenci sayısı Kişi 6.000 6.500 7.000 

3 Vatandaşa yönelik program sayısı Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Toplum sağlığının korunması için bilgilendirici broşürler hazırlamak 
ve dağıtmak 

₺100.000 - ₺100.000 

2 
 Okullarda öğrencilere toplum sağlığının korunması konusunda 
eğitim verilmesini sağlamak ve seminerler düzenlemek 

₺100.000 - ₺100.000 

3 
 Vatandaşları, toplum sağlığı konusunda bilgilendirecek programlar 
düzenlemek 

₺200.000 - ₺200.000 

3 Yıllık Toplam ₺1.200.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
 Toplum sağlığının korunması için bilgilendirici broşürler hazırlamak 
ve dağıtmak 

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

2 
 Okullarda öğrencilere toplum sağlığının korunması konusunda 
eğitim verilmesini sağlamak ve seminerler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

3 
 Vatandaşları, toplum sağlığı konusunda bilgilendirecek programlar 
düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

Genel Toplam ₺25.692,51 ₺6.780,00 ₺367.527,49 - - - ₺400.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H4.1 Zeytinburnu'na göçle gelen bireylerin kente uyumunu sağlamak 

Performans Hedefi Göçle gelen bireylerin kente uyumuna yönelik etkinlikler 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Düzenlenen Türkçe Kurs sayısı Adet 3 3 3 

2 
Göçmenlere yönelik verilen 
danışmalık hizmet sayısı 

Adet 500 500 500 

3 
Göçmenlere yönelik tanıtım 
faaliyet sayısı 

Adet 4 4 4 

4 
Üniversite ile yapılan proje 
sayısı 

Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Göçmenler için talep olması durumunda Türkçe 
kursu açmak ₺20.000 

- ₺20.000 

2 
 Göçmenlere hukuki, sosyal ve diğer alanlarla 
danışmanlık hizmeti vermek ₺20.000 

- ₺20.000 

3 
 Göçmenlerin, Zeytinburnu’nu tanımasına imkân 
verecek faaliyetler düzenlemek ₺100.000 

- ₺100.000 

4 
 Üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak 
göçmenlerin kent hayatına uyumu için çalışmalar 
yapmak 

₺60.000 - ₺60.000 

3 Yıllık Toplam ₺600.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Topl
am 

1 
 Göçmenler için talep olması durumunda Türkçe 
kursu açmak 

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü 

- - ₺20.000,00 - - - 
₺20.
000 

2 
 Göçmenlere hukuki, sosyal ve diğer alanlarla 
danışmanlık hizmeti vermek 

- - ₺20.000,00 - - - 
₺20.
000 

3 
 Göçmenlerin, Zeytinburnu’nu tanımasına imkân 
verecek faaliyetler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - 
₺100
.000 

4 
 Üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak 
göçmenlerin kent hayatına uyumu için çalışmalar 
yapmak 

- - ₺60.000,00 - - - 
₺60.
000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - 
₺200
.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H4.2 İlçe genelinde sportif faaliyetlere destek olmak ve vatandaşlarımızın yararlanabileceği spor alanlarını inşa etmek 

Performans Hedefi ilçe genelinde spor alanlarının artırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Havuz inşaatının tamamlanma oranı Yüzde 50% 75% 100% 

2 Buz pisti inşaatının tamamlanma oranı Yüzde 100% - - 

3 Toplam desteklenen sporcu sayısı Adet - - - 

4 Desteklenen amatör kulüp sayısı Adet - - - 

5 Kadın spor merkezi tamamlanma oranı Yüzde - - - 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Yüzme havuzu inşa etmek ₺3.000.000 - ₺3.000.000 

2 
Uluslararası müsabakaların yapılabileceği ve vatandaşın 
hizmetine sunulabilecek bir buz pisti inşaatını tamamlamak 

- - - 

3 İlçenin başarılı sporcuları ve kulüplerini teşvik etmek - - - 

4 Amatör spor kulüplerini desteklemek - - - 

5 Kadınlar için spor merkezleri açmak ₺2.000.000 - ₺2.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺15.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği 
yapılacak birimler 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Yüzme havuzu inşa etmek 

Fen İşleri Müdürlüğü- 
Sosyal İşler Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

2 
Uluslararası müsabakaların yapılabileceği ve vatandaşın 
hizmetine sunulabilecek bir buz pisti inşaatını tamamlamak 

- - - - - - - 

3 İlçenin başarılı sporcuları ve kulüplerini teşvik etmek - - - - - - - 

4 Amatör spor kulüplerini desteklemek - - - - - - - 

5 Kadınlar için spor merkezleri açmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺4.978.351,66 - - - ₺5.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H4.3 Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki etkinliğine yönelik çalışmalar yapmak 

Performans Hedefi Aileye ve kadınlara yönelik etkinlik sayılarını arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Aileye ve kadınlara yönelik 
farkındalık yayın sayısı 

Adet 1 1 1 

2 
Aileye ve kadınlara yönelik 
farkındalık toplantı ve 
etkinlik sayısı 

Adet 2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Aile içi ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere 
toplumsal hayatın her safhasında her türlü şiddeti 
önlemek için farkındalık yaratacak yayınlar, 
toplantılar ve etkinlikler yapmak 

₺200.000 - ₺200.000 

3 Yıllık Toplam ₺600.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 

Aile içi ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere 
toplumsal hayatın her safhasında her türlü şiddeti 
önlemek için farkındalık yaratacak yayınlar, 
toplantılar ve etkinlikler yapmak 

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef 
H4.4 Engelli ve engelli yakını olan vatandaşlarımızın, kapasitelerini geliştirerek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden faydalanmalarını sağlayarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek 

Performans Hedefi Engelli ve engelli yakınlarının yaşam kalitelerini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Taziye evi tamamlanma oranı Yüzde - - - 

2 
Engellilere yönelik eğitim, sosyal yardım 
ve danışmanlık hizmeti sayısı 

Kişi 750 750 750 

3 
Akdem kapasitesini arttırmaya yönelik 
çalışma yapmak 

Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1  Yeni bir taziye evi daha yapmak ₺2.000.000 - ₺2.000.000 

2 
 Ailelere ve engellilere yönelik eğitim, sosyal yardım ve 
danışmanlık hizmetleri sunmak 

₺1.000.000 - ₺1.000.000 

3  AKDEM’in kapasitesini arttırmak - - - 

3 Yıllık Toplam ₺9.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği Yapılacak 
Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1  Yeni bir taziye evi daha yapmak 

Sosyal İşler Müdürlüğü- 
Fen İşleri Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

2 
 Ailelere ve engellilere yönelik eğitim, sosyal yardım ve 
danışmanlık hizmetleri sunmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - " - ₺1.000.000 

3  AKDEM’in kapasitesini arttırmak     - - - - - 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺2.978.351,66 - - - ₺3.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler 
vermek 

Hedef H4.5 dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımlar yapmak 

Performans Hedefi Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Cenazelerde dağıtılan yemek oranı Yüzde 90% 90% 90% 

2 Yemek yardımı başvuru değerlendirme oranı Yüzde 100% 100% 100% 

3 Mağdur ve muhtaçlara başvuru değerlendirme oranı Yüzde 100% 100% 100% 

4 
Mağdur ve muhtaçlara yapılan sağlık malzemesi yardım 
başvuru değerlendirme oranı 

Yüzde 100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Yerinde yemek hizmeti sunmak, sıcak yemek ikramında bulunmak ve 
cenaze evlerine yemek dağıtmak 

₺1.500.000 - ₺1.500.000 

2  Gıda yardımları yapmak 
₺1.250.000 - ₺1.250.000 

3  Mağdur ve muhtaçlara sosyal yardımlar yapmak 
₺150.000 - ₺150.000 

4  Mağdur ve muhtaçlara sağlık malzemesi yardımları yapmak 
₺100.000 - ₺100.000 

3 Yıllık Toplam ₺9.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
 Yerinde yemek hizmeti sunmak, sıcak yemek ikramında bulunmak ve 
cenaze evlerine yemek dağıtmak 

Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.489.175,83 - - - ₺1.500.000 

2  Gıda yardımları yapmak - - ₺1.250.000,00 - - - ₺1.250.000 

3  Mağdur ve muhtaçlara sosyal yardımlar yapmak - - ₺150.000,00 - - - ₺150.000 

4  Mağdur ve muhtaçlara sağlık malzemesi yardımları yapmak - - ₺100.000,00 - - - ₺100.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H4.6 Zeytinburnu stadyumu ve büyük otoparkın inşa edilmesini sağlamak 

Performans Hedefi Zeytinburnu Stadyumu ve Büyük Otoparkın inşasını tamamlamak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla Zeytinburnu 
Stadyumu ve Büyük otoparkın inşası için lobi faaliyet 
yürütmek/toplantı yapmak 

Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde projesi hazır olan Zeytinburnu 
Stadyumunun ve Büyük Otoparkın inşa edilmesi için lobi faaliyetleri yapmak 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde projesi hazır olan Zeytinburnu 
Stadyumunun ve Büyük Otoparkın inşa edilmesi için lobi faaliyetleri yapmak 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.4 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H4.7 Bağımlılık ile etkin bir biçimde savaşmak 

Performans Hedefi İlçe genelinde her türlü bağımlılığı azaltmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Bağımlılık ile ilgili bilinçlendirme 
organizasyon sayısı 

Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

  Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Her türlü bağımlılık ile ilgili bilinçlendirici organizasyonlar 
düzenlemek ve çalışmalar yapmak 

₺300.000 - ₺300.000 

3 Yıllık Toplam ₺900.000 

  Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Her türlü bağımlılık ile ilgili bilinçlendirici organizasyonlar 
düzenlemek ve çalışmalar yapmak 

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺289.175,83 - - - ₺300.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺289.175,83 - - - ₺300.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.5 Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı sağlamak ve çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak 

Hedef H5.1 İlçede bulunan devlet okullarının temizliklerini yapmak 

Performans Hedefi İlçe okullarının temizlenmesi 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Okullarda çevre kirliliği ile ilgili yapılacak 
etkinlik 

Adet 50 50 50 

2 Temizlenen devlet okulu sayısı Adet 50 50 50 

3 Bakımı ve onarımı yapılan okul sayısı Adet 50 50 50 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile öğrencilerde 
çevre kirliliği ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak 
etkinlikler düzenlemek 

₺500.000 - ₺500.000 

2 
 Devlet okullarının tuvaletlerinin temizliğini ilgili kurumlarla iş 
birliği kurarak yapmak 

₺1.000.000 - ₺1.000.000 

3 
 İlçemizdeki devlet okullarının periyodik olarak her türlü bakım 
onarım boya tadilat işlerini yapmak 

₺1.000.000 - ₺1.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺7.500.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile öğrencilerde 
çevre kirliliği ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak 
etkinlikler düzenlemek Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü- 
Fen İşleri Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺489.175,83 - - - ₺500.000 

2 
 Devlet okullarının tuvaletlerinin temizliğini ilgili kurumlarla iş 
birliği kurarak yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

3 
 İlçemizdeki devlet okullarının periyodik olarak her türlü bakım 
onarım boya tadilat işlerini yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

Genel Toplam ₺25.692,51 ₺6.780,00 ₺2.467.527,49 - - - ₺2.500.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A5. Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı sağlamak ve çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak 

Hedef H5.2 Sıfır Atık Projesinin İlçe genelinde devreye alınmasını sağlamak 

Performans Hedefi İlçe genelinde sıfır atık projesine katılımı arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Belediye birimlerinde sıfır atığı yayınlaştırmak 
için afiş ve bilgilendirme broşürü dağıtmak  

Adet 5.000 5.000 5.000 

2 
Sıfır Atık Projesinin gerçekleştirildiği mahalle 
sayısı 

Adet 3 3 3 

3 
Geri dönüşüm teşvik organizasyon ve 
bilinçlendirmek için broşür dağıtımı 

Adet 10.000 10.000 10.000 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler   Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1  Sıfır atık projesini belediye birimlerinde yaygınlaştırmak ₺10.000 - ₺10.000 

2 
 Sıfır Atık Projesi kapsamında mahallelerde gereken şartların 
oluşmasını sağlamak 

₺30.000 - ₺30.000 

3 
 Geri dönüşümü teşvik etmek üzere çeşitli organizasyonlar ve 
bilinçlendirici çalışmalar 
yapmak 

₺20.000 - ₺20.000 

3 Yıllık Toplam ₺180.000 

Sıra Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1  Sıfır Atık Projesini belediye birimlerinde yaygınlaştırmak 

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü- Zabıta İşleri 

Müdürlüğü 

- - ₺10.000,00 - - - ₺10.000 

2 
 Sıfır Atık Projesi kapsamında mahallelerde gereken şartların 
oluşmasını sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺19.175,83 - - - ₺30.000 

3 
 Geri dönüşümü teşvik etmek üzere çeşitli organizasyonlar ve 
bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺9.175,83 - - - ₺20.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺38.351,66 - - - ₺60.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.5 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H5.3 İlçede bulunan ibadethanelerin temizliklerini yapmak 

Performans Hedefi İlçe genelindeki ibadethanelerin temizliğini, bakım ve onarımını yapmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
İlçe içinde temizlenen 
ibadethanelerin 
tamamlanma oranı 

Yüzde 100% 100% 100% 

2 
Bakım ve onarımı bitirilen 
camii tuvalet sayısı 

Yüzde 100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İlçe genelindeki ibadethanelerin temizlik 
ihtiyacını karşılamak 

₺3.000.000 - ₺3.000.000 

2 
Camii tuvaletlerinin her türlü bakım ve onarımı 
ile temizliğini yaparak vatandaşın hizmetine 
ücretsiz olarak sunmak 

₺3.000.000 - ₺3.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺18.000.000 

Sıra Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi Personel Giderleri 
SGK Devlet Pirimi 

Giderleri 
Mal ve Hizmet Alımı 

Giderleri 
Faiz Giderleri Cari Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
İlçe genelindeki ibadethanelerin temizlik 
ihtiyacını karşılamak Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü- Fen İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

2 
Camii tuvaletlerinin her türlü bakım ve onarımı 
ile temizliğini yaparak vatandaşın hizmetine 
ücretsiz olarak sunmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺5.978.351,66 - - - ₺6.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A.5 İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme ekseninde hizmetler vermek 

Hedef H5.4 İlçede bulunan ibadethanelerin temizliklerini yapmak 

Performans Hedefi İlçe genelindeki ibadethanelerin temizliğini, bakım ve onarımını yapmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Kent temizliği konusunda 
yapılan çalışma broşürü 

Adet 5.000 5.000 5.000 

2 
Sokak temizliğinde 
memnuniyeti arttırmak 

Yüzde 100% 100% 100% 

3 

Konteyner ve çöp 
toplama hizmetlerinden 
duyulan memnuniyeti 
arttırmak 

Yüzde 100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Kent temizliği konusunda halkı bilinçlendirici 
çalışmalar yapmak 

₺10.000 - ₺10.000 

2 
 Periyodik olarak sokakları süpürmek ve 
yıkamak 

₺2.500.000 - ₺2.500.000 

3 
 Düzenli olarak konteyner ve çöp toplama 
noktalarının dezenfekte edilmesini sağlamak 

₺490.000 - ₺490.000 

3 Yıllık Toplam ₺9.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz Giderleri 
Cari 

Transferler 
Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
 Kent temizliği konusunda halkı bilinçlendirici 
çalışmalar yapmak 

Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü 

- - ₺10.000,00 - - - ₺10.000 

2 
 Periyodik olarak sokakları süpürmek ve 
yıkamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.489.175,83 - - - ₺2.500.000 

3 
 Düzenli olarak konteyner ve çöp toplama 
noktalarının dezenfekte edilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺479.175,83 - - - ₺490.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺2.978.351,66 - - - ₺3.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A.6Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

Hedef H6.1 Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek 

Performans Hedefi Doğal afetlere karşı daha güvenli bir Zeytinburnu oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 İncelenen bina sayısı Adet 200 200 200 

2 İlçe geneli bina tasarım yarışması düzenlemek Adet - - - 

3 Kentsel dönüşüm planı hazırlamak Adet 2 2 2 

4 Çevresi genişletilen cami ve okul sayısı Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1  İlçe genelinde riskli binaların tespitiyle ilgili çalışmalar yapmak ₺1.175.000 - - 

2 Binalara yapı kimliği kazandırmak ₺475.000 - - 

3 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile kentsel dönüşüm 
uygulamaları yapmak ₺4.375.000 

- - 

4 Cami ve okul çevrelerini genişletmek ₺5.975.000 - - 

Genel Toplam ₺36.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi/İş birliği 
Yapılacak Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1  İlçe genelinde riskli binaların tespitiyle ilgili çalışmalar yapmak 

Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğü- İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.164.175,83 - - - ₺1.175.000 

2 Binalara yapı kimliği kazandırmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺464.175,83 - - - ₺475.000 

3 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile kentsel dönüşüm 
uygulamaları yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺4.364.175,83 - - - ₺4.375.000 

4 Cami ve okul çevrelerini genişletmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺5.964.175,83 - - - ₺5.975.000 

Genel Toplam ₺34.256,68 ₺9.040,00 ₺11.956.703,32 - - - ₺12.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A.6 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

Hedef H6.2 İmar faaliyetlerini etkili biçimde yürütmek ve geliştirmek için bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak 

Performans Hedefi Yaşanılabilir bir kent oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin yenileme projesi için 
lobi/toplantı/görüşme faaliyeti yapmak 

Adet 4 4 4 

2 Her yıl en az bir okul alanı oluşturmak Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

  Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin yenileme projesini hızlandırmak - - - 

2 İlçeye yeni okul alanları kazandırmak - - - 

3 Yıllık Toplam - 

  Faaliyetler 
Sorumlu 
Harcama 

Birimi 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve 
Hizmet Alımı 

Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin yenileme projesini hızlandırmak İmar ve 
Şehircilik 

Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 İlçeye yeni okul alanları kazandırmak - - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A.6 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

Hedef H6.3 Zeytinburnu Millet Camiini inşa etmek 

Performans Hedefi Yaşanabilir bir kent oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Millet Cami inşaatının 
tamamlanma oranı 

Yüzde 75% 100% - 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İhale işlemlerini tamamlayarak yapımını 
gerçekleştirmek 

₺5.000.000 - ₺5.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺15.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
İhale işlemlerini tamamlayarak yapımını 
gerçekleştirmek 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺4.989.175,83 - - - ₺5.000.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺4.989.175,83 - - - ₺5.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A6. Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

Hedef H6.4 Zeytinburnu Kongre Merkezini inşa etmek 

Performans 
Hedefi 

İlçeye yeni bir Kongre Merkezi kazandırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
 Zeytinburnu Kongre Merkezi inşaatının 
tamamlanma oranı 

Yüzde 50% 75% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Projelerini tamamlayarak ihale etmek ve yapımını gerçekleştirmek 

₺3.750.000 - ₺3.750.000 

3 Yıllık Toplam ₺11.250.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Projelerini tamamlayarak ihale etmek ve yapımını gerçekleştirmek 
Fen İşleri Müdürlüğü-

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.739.175,83 - - - ₺3.750.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.739.175,83 - - - ₺3.750.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A6. Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

Hedef H6.5 İlçemize Zeytinburnu Millet Bahçesini kazandırmak 

Performans 
Hedefi 

Yaşanabilir bir kent oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile Zeytinburnu 
Millet Bahçesini yapımı ile ilgili lobi faaliyetleri/toplantı 
yapmak 

Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile Zeytinburnu Millet 
Bahçesini hayata geçirmek. 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler Sorumlu Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile Zeytinburnu Millet 
Bahçesini hayata geçirmek. 

Fen İşleri Müdürlüğü-
İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 
- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A7. Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kent yaratmak 

Hedef H7.1 Mevcut yeşil alan ve parkların devamlılığını sağlamak ve geliştirmek 

Performans 
Hedefi 

Yaşanabilir bir kent oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Parkların yapılan bakım onarımını yapılması 
ile ilgili ihaleyi yapmak 

Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçe genelinde var olan parkların bakım onarımını yapmak ₺10.300.000 - ₺10.300.000 

3 Yıllık Toplam ₺30.900.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 İlçe genelinde var olan parkların bakım onarımını yapmak 
Fen İşleri 

Müdürlüğü 
₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺10.289.175,83 - - - ₺10.300.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺10.289.175,83 - - - ₺10.300.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A7. Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kent yaratmak 

Hedef H7.2 Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin sürdürülebilirliğini sağlamak 

Performans Hedefi Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Gençlere yönelik düzenlenen aktivite 
sayısı Adet  

12 12 12 

2 Yetiştirilen yeni tohum sayısı Adet   4 4 4 

3 Staj yapan öğrenci sayısı Adet  40 40 40 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini arttıracak tıp 
festivali düzenlemek 

- - - 

2 
Özellikle çocuklar ve gençler arasında tıbbi bitkiler bahçesinin 
bilinirliğini arttıracak 
aktiviteler yapmak 

₺70.000 - ₺70.000 

3 
Tohum yetiştirme çalışmalarını istikrarlı bir şekilde 
sürdürmek 

₺50.000 - ₺50.000 

4 
Tıp teknisyenlerinin stajlarını tıbbi bitkiler bahçesinde 
tamamlamalarına imkân verecek şartları sağlamak 

₺30.000 - ₺30.000 

3 Yıllık Toplam ₺450.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama Birimi/ 
İş Birliği Yapılacak Birim 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini arttıracak tıp 
festivali düzenlemek 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü- Fen İşleri 

Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 
Özellikle çocuklar ve gençler arasında tıbbi bitkiler bahçesinin 
bilinirliğini arttıracak aktiviteler yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺59.175,83 - - - ₺70.000 

3 
Tohum yetiştirme çalışmalarını istikrarlı bir şekilde 
sürdürmek 

- - ₺50.000,00 - - - ₺50.000 

4 
Tıp teknisyenlerinin stajlarını tıbbi bitkiler bahçesinde 
tamamlamalarına imkân verecek şartları sağlamak 

- - ₺30.000,00 - - - ₺30.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺139.175,83 - - - ₺150.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A8. Ulaşım ve trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak 

Hedef H8.1 Yolların ve kaldırımların yaya ve araç trafik akışına uygun olmasını sağlamak 

Performans Hedefi Yaya ve araç trafiği kalitesini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Yapılan Prestij yol düzenleme sayısı Adet 5 5 5 

2 Bozuk yol, bordür ve tretuvarları tamiri Metrekare 140000 140000 140000 

3 Sorun teşkil eden alan tespiti ve çözüm sayısı Yüzde 100% 100% 100% 

4 Yağmur suyu kanallarındaki bakım ve onarım sayısı Yüzde 100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Prestij yol düzenlemeleri yapmak ₺4.000.000 - ₺4.000.000 

2 İlçe genelindeki bozuk yol, bordür ve tretuvarları tamir etmek ₺3.800.000 - ₺3.800.000 

3 
Trafik düzenlemeleri kapsamında ilçe genelinde sorun teşkil eden alanları tespit 
etmek ve etkin çözümler geliştirmek ₺500.000 

- ₺500.000 

4 Yağmur suyu kanallarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak ₺1.700.000 - ₺1.700.000 

3 Yıllık Toplam ₺30.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 
Harcama 

Birimi 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Prestij yol düzenlemeleri yapmak 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.989.175,83 - - - ₺4.000.000 

2 İlçe genelindeki bozuk yol, bordür ve tretuvarları tamir etmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.789.175,83 - - - ₺3.800.000 

3 
Trafik düzenlemeleri kapsamında ilçe genelinde sorun teşkil eden alanları tespit 
etmek ve etkin çözümler geliştirmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 
₺489.175,83 

- - - ₺500.000 

4 Yağmur suyu kanallarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.689.175,83 - - - ₺1.700.000 

Genel Toplam ₺34.256,68 ₺9.040,00 ₺9.956.703,32 - - - ₺10.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A8. Ulaşım ve trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak 

Hedef H8.2 İlçe sınırları içerisindeki otopark sayısını arttırmak 

Performans Hedefi İlçe trafik kalitesini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile lobi faaliyetlerinin 
yürütülmesi için toplantı ve görüşme yapmak 

Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle otopark sayısını arttırmak - - - 

3 Yıllık Toplam --- 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve 
Hizmet Alımı 

Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle otopark sayısını arttırmak 
Fen İşleri Müdürlüğü-

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A8. Ulaşım ve trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak 

Hedef H8.3 Seyitnizam Mahallesindeki Tramvay Hattını yer altına alınmasını sağlamak 

Performans Hedefi İlçe trafiğini geliştirmek 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Tramvay Hattının yer altına alınması için lobi faaliyetleri 
sürdürmek için toplantı/görüşme yapmak 

Adet 4 4 4 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Tramvay 
Hattının Zeytinburnu geçişinin yer altına alınmasını takip etmek 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Tramvay 
Hattının Zeytinburnu geçişinin yer altına alınmasını takip etmek 

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A9. İş gücüne katılımı ve istihdamı başta kadınlar olmak üzere arttırmak için şehrin ekonomik ekosistemine ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak katkı sağlamak 

Hedef H9.1 Kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttırmak için kariyer gelişimlerine destek olmak 

Performans Hedefi Kadınların iş gücüne katılım oranını arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Kadınların aile, iş dünyası ve toplumdaki yeri için 
eğitim, seminer vb. yapılan etkinlikler 

Adet 2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki konumunu güçlendirmek 
için eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmak, kadın girişimcileri teşvik 
edecek programları hazırlamak 

₺100.000 - ₺100.000 

3 Yıllık Toplam ₺300.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK 
Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki konumunu güçlendirmek 
için eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmak, kadın girişimcileri teşvik 
edecek programları hazırlamak 

Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A9. İş gücüne katılımı ve istihdamı başta kadınlar olmak üzere arttırmak için şehrin ekonomik ekosistemine ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak katkı sağlamak 

Hedef H9.2 Kariyer Merkezinin sürdürülebilirliğini sağlamak 

Performans Hedefi İlçe ekonomisine katkıda bulunmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
İş arayan ve eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak için gelen taleplerin firmalara ulaştırılması 

Yüzde 100% 100% 100% 

2 
Meslek edindirme kurslarından mezun olanların 
firmalara ulaştırılma oranı 

Yüzde 100% 100% 100% 

3 
Her yıl benzer en az 3 Belediyenin kariyer merkezinin 
incelenerek rapor hazırlanması 

Adet 3 3 3 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Zeytinburnu’nda iş arayanlarla eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak - 

- - 

2 Meslek Edindirme Kurslarına yönelik çalışmalar yapmak - - - 

3 
Ulusal ve uluslararası benzer kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları 
incelemek ₺200.000 

- ₺200.000 

3 Yıllık Toplam ₺600.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Zeytinburnu’nda iş arayanlarla eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 Meslek Edindirme Kurslarına yönelik çalışmalar yapmak - - - - - - - 

3 
Ulusal ve uluslararası benzer kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları 
incelemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef H10.1 Hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesini ve kurumun, mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesine destek sağlamak 

Performans Hedefi Mevzuat alt yapısının güçlendirilmesi 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023   

1 Belediye lehine sonuçlanan dava oranını artırmak Yüzde 10% 10% 10% 

2 
İlgili birimlere yeni Mevzuatlarla ilgili yapılan paylaşım 
oranı Yüzde 

100% 100% 100% 

3 Hukuki konularda katım gösterilen eğitim, seminer ve 
toplantı sayısı Adet 

4 4 4 

4 Belediye birimlerine ile yapılan hukuki bilgilendirme 
toplantı sayısı Adet 

2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

  Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediyenin hukuki iş ve işlemlerini yürütmek - - - 

2 
Mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak ve bu değişiklikleri ilgili 
birimlerle hızla paylaşmak 

- 
- - 

3 Hukuki konularda eğitim, seminer ve toplantılara katılım sağlamak ₺750.000 - - 

4 Belediye birimlerine hukuki alanda bilgilendirme toplantıları düzenlemek - - - 

3 Yıllık Toplam ₺2.250.000 

  Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Belediyenin hukuki iş ve işlemlerini yürütmek 

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 

Mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak ve bu değişiklikleri ilgili 
birimlerle hızla paylaşmak - - - - - - - 

3 Hukuki konularda eğitim, seminer ve toplantılara katılım sağlamak - - ₺750.000 - - - ₺750.000 

4 Belediye birimlerine hukuki alanda bilgilendirme toplantıları düzenlemek - - - - - - - 

Genel Toplam - - ₺750.000 - - - ₺750.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef H10.2 Mali ve finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

Performans Hedefi Gelir arttırıcı kaynak üretmek 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Tahakkukun tahsilata dönüşüm oranı Yüzde 90% 90% 90% 

2 Gelir arttırıcı yapılan denetim sayısı Adet 5.000 5.000 5.000 

3 
İzleme ve değerlendirme çalışmalarında hazırlanan rapor 
sayısı Adet 

12 12 12 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak - - - 

2 Belediye gelirleri ile ilgili kontrol ve denetimleri yapmak ₺1.000.000 - ₺1.000.000 

3 
Stratejik plan ve performans programına dayalı faaliyetlerin izleme 
değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda rapor hazırlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam ₺3.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 Belediye gelirleri ile ilgili kontrol ve denetimleri yapmak - - ₺1.000.000 - - - ₺1.000.000 

3 
Stratejik plan ve performans programına dayalı faaliyetlerin izleme 
değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda rapor hazırlamak 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - ₺1.000.000 - - - ₺1.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef H10.3 Belediye hizmet bina ve araçlarının hizmet sunumlarının sürekliliğini sağlamak 

Performans Hedefi Belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak artırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Hizmetlerin sunulması için ihtiyaç duyulan 
araçların sürekliliğini sağlamak 

Yüzde 100% 100% 100% 

2 
Hizmetlerin sunulması için ihtiyaç duyulan 
araçların ve binaların işlevliliğini sürekliliğini 
sağlamak 

Yüzde 100% 100% 100% 

3 Temizlenen bina ve tesis sayısı Adet 10 10 10 

4 Engellilerin belediye hizmetlerine ulaşım sayısı Adet 700 700 700 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kurum için gerekli olan araçları temin etmek ve teknik 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 

₺7.000.000 - ₺7.000.000 

2 Hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımlarını yapmak ₺2.800.000 - ₺2.800.000 

3 Belediye bina ve tesislerinin temizliklerini yapmak ₺1.300.000 - ₺1.300.000 

4 Bütün Belediye hizmetlerine engelli erişimini sağlamak ₺900.000 - ₺900.000 

3 Yıllık Toplam ₺36.000.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Kurum için gerekli olan araçları temin etmek ve teknik 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺6.989.175,83 - - - ₺7.000.000 

2 Hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımlarını yapmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.789.175,83 - - - ₺2.800.000 

3 Belediye bina ve tesislerinin temizliklerini yapmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.289.175,83 - - - ₺1.300.000 

4 Bütün Belediye hizmetlerine engelli erişimini sağlamak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺889.175,83 - - - ₺900.000 

Genel Toplam ₺34.256,68 ₺9.040,00 ₺11.956.703,32 - - - ₺12.000.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef 
H10.4 Belediye birimlerinin denetimlerinin mevzuata ve yönetmeliğe uygun bir şekilde 
yapılmasını sağlamak 

Performans Hedefi Kurumsal iş disiplinini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Disiplin soruşturmalarını yasal süre içinde 
sonuçlandırmak 

Yüzde 100% 100% 100% 

2 
Başkanlıkça planlanan Belediye birimlerine 
yönelik teftiş ve denetim sayısı 

Adet 3 3 3 

3 
Belediye birimlerine yönelik iş ve iş denetim 
sayısı 

Adet 1 1 1 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Kurum içinde disiplin soruşturmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek 
- - - 

2 Belediye birimlerine yönelik teftiş ve denetimler yapmak 
- - - 

3 
Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun olarak 
yapılıp yapılmadığını denetlemek 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Kurum içinde disiplin soruşturmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek 

Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 Belediye birimlerine yönelik teftiş ve denetimler yapmak - - - - - - - 

3 
Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun olarak 
yapılıp yapılmadığını denetlemek 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef A10.5 Belediyenin karar organlarından olan belediye meclisi ve belediye encümeninin işlerini kolaylaştırıcı hizmetler sunarak etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak 

Performans Hedefi Dijital Belediyecilik alt yapısını oluşturmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Sistemin takibi ve güncellenmesini sağlamak için yapılan 
revizyon sayısı 

Adet 2 2 2 

2 
Oluşturulan E-imza sayısı Yüzde 

100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Sistemin takibi ve güncellenmesini sağlamak 

- - - 

2 
E-imzaya geçilen Meclis kararları dışında, Meclis Komisyonlarına ilişkin 
raporları elektronik ortamda hazırlamak ve bunların imzalanmasını sağlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Sistemin takibi ve güncellenmesini sağlamak 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 
E-imzaya geçilen Meclis kararları dışında, Meclis Komisyonlarına ilişkin 
raporları elektronik ortamda hazırlamak ve bunların imzalanmasını sağlamak 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef A10.6 Kurumun vermiş olduğu kurumsal hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttırmak 

Performans Hedefi Dijital Belediyecilik ile ilgili kullanıcıların arttırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuat ve 
CİMER sisteminin işleyişi konularında, ilgili kurum personeline 
yönelik verilen eğitime katılımcı sayısı 

Kişi 50 50 50 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuat ve CİMER 
sisteminin işleyişi konularında, ilgili kurum personeline yönelik eğitim verilmesini 
sağlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 
Harcama 

Birimi 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuat ve CİMER 
sisteminin işleyişi konularında, ilgili kurum personeline yönelik eğitim verilmesini 
sağlamak 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef A10.7 Her bir personelin kendi birimindeki tüm işleri doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapması sağlanarak, hizmette kalite, verimlilik ve hızı arttırmak 

Performans Hedefi Sunulan hizmetlerde kalite ve verimliğin arttırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
2020 sonuna kadar tüm müdürlüklerinin iş akış şemalarının 
revizyonlarının müdürlükler nezdinde bitirilmesi 

Müdürlük - - - 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kurum içerisindeki müdürlüklerin kendi görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda 
hazırladıkları iş akış şemaları ve bu şemaların gerekli durumlarda revize edilmeleri 
hususunda koordinasyonu sağlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Kurum içerisindeki müdürlüklerin kendi görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda 
hazırladıkları iş akış şemaları ve bu şemaların gerekli durumlarda revize edilmeleri 
hususunda koordinasyonu sağlamak 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef A10.8 Nitelikli personel yetiştirerek kalifiye insan gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak 

Performans Hedefi Belediye personelinin niteliğini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Belediye birimleri ile yapılacak eğitim ihtiyaç analizi 
neticesinde düzenlenen eğitim sayısı 

Adet 1 1 1 

2 
Kurum içinde düzenlenen eğitimler dışında düzenlenen 
seminer, toplantı, fuar vb. organizasyonlara belediye 
personelinin katılımcı personel yüzdesi 

Yüzde 10% 10% 10% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra 
Faaliyet ve Projeler Bütçe 

Bütçe Dışı Toplam 

1 
Belediye birimleri ile yapılacak eğitim ihtiyaç analizi neticesinde, kurum içinde 
mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesini sağlamak 

₺100.000 - ₺100.000 

2 
Kurum içinde düzenlenen eğitimler dışında düzenlenen seminer, toplantı, fuar 
vb. organizasyonlara Belediye personelinin katılımını sağlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam ₺300.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 
Harcama 

Birimi 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Belediye birimleri ile yapılacak eğitim ihtiyaç analizi neticesinde, kurum içinde 
mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesini sağlamak Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

2 
Kurum içinde düzenlenen eğitimler dışında düzenlenen seminer, toplantı, fuar 
vb. organizasyonlara Belediye personelinin katılımını sağlamak 

    - - - - - 

Genel Toplam ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef 
A10.9 Personelin kurumdan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırarak hizmet kalitesinin artmasını sağlamak 

Performans Hedefi Kurum içi memnuniyet ve motivasyonun arttırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Personel memnuniyetinin ölçülmesi anketi Adet 2 2 2 

2 İşleyiş hakkında üst yönetime yazılan rapor sayısı Adet 2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
 Kurum personelinin idare ve kurumun işleyişi hakkındaki görüş, düşünce, 
beklenti ve memnuniyetlerini, açıkça ifade edebilecekleri çevrimiçi ara yüz veya 
anket formu oluşturmak 

- - - 

2 
İdarenin işleyişindeki olumlu veya olumsuz konuları personel aracılığıyla tespit 
etmek ve raporlamak 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 
Harcama 

Birimi 

Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Kurum personelinin idare ve kurumun işleyişi hakkındaki görüş, düşünce, 
beklenti ve memnuniyetlerini, açıkça ifade edebilecekleri çevrimiçi ara yüz veya 
anket formu oluşturmak 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 
İdarenin işleyişindeki olumlu veya olumsuz konuları personel aracılığıyla tespit 
etmek ve raporlamak 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef H10.10 Hemşerilerimizle gönül bağı kurarak belediyenin imajını ve vatandaş bağını güçlendirmek 

Performans Hedefi Vatandaş memnuniyetinin arttırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 Talep ve isteklerin yerine getirilme süresi Süre 24 Saat 24 Saat 24 Saat 

2 Düzenlenen etkinlik sayısı (katılım sağlanan) Adet 50 50 50 

3 
Vatandaş başkan buluşmaları için düzenlenen 
faaliyet sayısı 

Adet 52 52 52 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Vatandaşın talep ve isteklerini doğru şekilde analiz ederek, ilgili birimlere 
aktarmak ve hızla çözüme kavuşmasını sağlamak 

- - - 

2 Özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler düzenlemek - - - 

3 
Hemşerilerin, Belediye Başkanı ile iletişimlerini güçlendirecek faaliyetler 
düzenlemek 

- - - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Vatandaşın talep ve isteklerini doğru şekilde analiz ederek, ilgili birimlere 
aktarmak ve hızla çözüme kavuşmasını sağlamak 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 Özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler düzenlemek - - - - - - - 

3 
Hemşerilerin, Belediye Başkanı ile iletişimlerini güçlendirecek faaliyetler 
düzenlemek 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A10. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi arttırmak 

Hedef H10.11 İşletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak 

Performans Hedefi Hizmetlerin kalite ve verimliliğinin arttırılması 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı Adet 1.000 1.000 1.000 

2 Yapılan denetimlerin dijital ortama aktarılma oranı Yüzde 100% 100% 100% 

3 
İmalat firmalarına yönelik yapılan rehabilitasyona 
uygunluğunu denetlemek ve rehabilitasyonunu yürütmek 

Adet 50 50 50 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İlçede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren iş yerlerini ruhsatlandırmak - - - 

2 
Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık yerlerin denetimlerini yaparak, dijital 
ortama aktarmak - 

- - 

3 
İmalata yönelik işyerlerinin, planlı bir şekilde rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmaları yapmak - 

- - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Topl
am 

1 İlçede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren iş yerlerini ruhsatlandırmak 

Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 
Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık yerlerin denetimlerini yaparak, dijital 
ortama aktarmak 

- - - - - - - 

3 
İmalata yönelik işyerlerinin, planlı bir şekilde rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmaları yapmak 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A11. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak 

Hedef H11.1 Bilgi Teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile kamu hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve erişilebilir olmasını sağlamak 

Performans Hedefi Bilgi Teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 E-devlette yer alan hizmetine yılda bir servis ekleme Adet 1 1 1 

2 
Bilgi güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik yapılan müdürlüğe 
eğitim sayısı 

Adet 2 2 2 

3 Bilgi teknolojilerine yönelik yapılan eğitim talebini karşılanması Yüzde 100% 100% 100% 

4 
Zabıta ve ruhsata yönelik saha uygulama sisteminin güncelliğini 
sağlamak 

Adet 2 2 2 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Belediye hizmetlerinin e-devlete entegrasyonlarını sağlamak - - - 

2 ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasının tüm kurumda yaygınlaştırılmasını sağlamak - - - 

3 Personelin, bilgi teknolojileri konusunda ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlamak - - - 

4 
Zabıta ve ruhsat işlerine ait saha uygulamalarının elektronik ortamda takibini 
sağlamak - 

- - 

3 Yıllık Toplam - 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu 

Harcama Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 Belediye hizmetlerinin e-devlete entegrasyonlarını sağlamak 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasının tüm kurumda yaygınlaştırılmasını sağlamak - - - - - - - 

3 Personelin, bilgi teknolojileri konusunda ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlamak - - - - - - - 

4 
Zabıta ve ruhsat işlerine ait saha uygulamalarının elektronik ortamda takibini 
sağlamak 

- - - - - - - 

Genel Toplam - - - - - - - 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A11. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak 

Hedef H11.2 İlçede yaşayan ailelere park, bahçe ve sokaklarda huzurlu ve güvenli ortam sağlamak 

Performans 
Hedefi 

Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 
Emniyet birimleri iş birliği içinde sokaklara ve ihtiyaç 
duyulan yerlere kent güvenlik yönetim sistemine gelen 
taleplerin karşılanması 

Yüzde 100% 100% 100% 

2 
İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere 
güvenlik ile ilgili kamera sistemleri kurmak 

Yüzde 100% 100% 100% 

3 
Sokak aydınlatmaları için belediyeden Bedaş'a giden 
taleplerin karşılanma oranı 

Yüzde 100% 100% 100% 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Emniyet birimleri iş birliği içinde sokaklara ve ihtiyaç duyulan yerlere 
kent güvenlik yönetim sistemini kurmak - 

- - - - 

2 
İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere güvenlik ile ilgili 
kamera sistemleri kurmak ₺500.000 

- - - ₺500.000 

3 
BEDAŞ ile iş birliği içinde Zeytinburnu’nun bütün sokaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde aydınlatmasını sağlamak (Fen İşleri) 

₺1.000.000 - - - ₺1.000.000 

3 Yıllık Toplam ₺4.500.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Emniyet birimleri iş birliği içinde sokaklara ve ihtiyaç duyulan yerlere 
kent güvenlik yönetim sistemini kurmak 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü- Fen 
İşleri Müdürlüğü 

 - -  - - - - - 

2 
İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere güvenlik ile ilgili 
kamera sistemleri kurmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺489.175,83 - - - ₺500.000 

3 
BEDAŞ ile iş birliği içinde Zeytinburnu’nun bütün sokaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde aydınlatmasını sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺1.478.351,66 - - - ₺1.500.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç A11. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak 

Hedef H11.3 İlçe halkının ve özellikle gençlerin sosyal yönünü geliştirmek için teknolojik yatırımlar yapmak 

Performans Hedefi Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri Hedef Göstergesi 2022 2023 2024 

1 
Ücretsiz internet verilen park ve 
bahçe sayısı 

Adet 1 1 1 

2 Greenbox stüdyosunun kurulması Adet - - - 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra Faaliyet ve Projeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Vatandaşa park ve bahçelerde ücretsiz internet imkânı 
sağlamak ₺100.000 

- ₺100.000 

2 
Özellikle Zeytinburnu’nda yaşayan gençlerin 
faydalanabilmesi için Greenbox stüdyosu kurmak 

₺100.000 - ₺100.000 

3 Yıllık Toplam ₺600.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Vatandaşa park ve bahçelerde ücretsiz internet imkânı 
sağlamak Bilgi İşlem 

Müdürlüğü 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

2 
Özellikle Zeytinburnu’nda yaşayan gençlerin 
faydalanabilmesi için Greebox stüdyosu kurmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

Genel Toplam ₺17.128,34 ₺4.520,00 ₺178.351,66 - - - ₺200.000 
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İdare Adı Zeytinburnu Belediyesi 

Amaç 
A12. İyi Yönetişim Esasları çerçevesinde halkın yönetime doğrudan katılacağı dinamik, sürekli, sürdürülebilir ve aileyi merkeze alan zeytinburnu’nun ve zeytinburnu’nda 
yaşayanların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapmak 

Hedef H12.1 Zeytinburnu’nda yaşayan ailelerin ve gençlerin yönetime katılmalarını ve zeytinburnu’nun sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmelerini sağlamak 

Performans Hedefi Halkın yönetime sürekli katılımını sağlamak 

PERFORMANS/HEDEF GÖSTERGELERİ 

Sıra Performans Göstergeleri 
Hedef 

Göstergesi 
2022 2023 2024 

1 Zeytinburnu’nda ziyaret ettiği hane sayısı Adet 6.000 8.000 10.000 

2 
Yapılan çalıştaylar, mülakatlar ve tematik 
toplantı sayısı 

Adet 15 15 15 

KAYNAK İHTİYACI 

Sıra 
Faaliyet ve Projeler Bütçe 

Bütçe Dışı Toplam 

1 
Zeytinburnu’nda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını ve 
beklentilerine yönelik bilgileri raporlamak 

- - - 

2 
Halkın yönetime katılımını sağlamak adına çalıştaylar, 
mülakatlar ve tematik toplantılar düzenlemek 

₺500.000 - ₺500.000 

3 Yıllık Toplam ₺1.500.000 

Sıra Faaliyetler 
Sorumlu Harcama 

Birimi 
Personel 
Giderleri 

SGK Devlet Pirimi 
Giderleri 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Toplam 

1 
Zeytinburnu’nda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını ve 
beklentilerine yönelik bilgileri raporlamak Özel Kalem 

Müdürlüğü 

- - - - - - - 

2 
Halkın yönetime katılımını sağlamak adına çalıştaylar, 
mülakatlar ve tematik toplantılar düzenlemek 

- - ₺500.000 - - - ₺500.000 

Genel Toplam - - ₺500.000 - - - ₺500.000 
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B- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS 
HEDEFİ  

FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve 
Hizmet Alımı 
Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

1 
Kentin kültür 
mirasının 
korunması, 
tanıtılması ve 
kültürel yaşamın 
zenginleşmesine 
katkı sağlamak 

•İstanbul’daki tur rehberlerini Zeytinburnu 
konusunda bilgilendirmek 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺114.175,83 - - - ₺125.000 

2 
• Turizm potansiyeli bulunan mekânlarda, Türkçe ve 
İngilizce tanıtım hizmeti verilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺174.175,83 - - - ₺185.000 

3 
 Zeytinburnu’ndaki turizm potansiyelini 
değerlendirmek için yabancı misyon 
temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺84.175,83 - - - ₺95.000 

4 
• Tarihî İstanbul Surlarının kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺84.175,83 - - - ₺95.000 

5 
Belediye 
hizmetlerini 
vatandaşa 
tanıtarak, 
hizmetlerden 
etkin bir şekilde  
faydalanmalarını 
sağlamak 

• Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulmasında 
medyayı daha etkin şekilde kullanmak 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺689.175,83 - - - ₺700.000 

6 
• Belediyeye hizmet binaları için süreli yayın temin 
etmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺789.175,83 - - - ₺800.000 

7 
• Belediyenin süreli yayınlar, dijital medya ve diğer 
basın yayın organlarında görünürlüğünü arttırmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.489.175,83 - - - ₺1.500.000 

8 • Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.089.175,83 - - - ₺1.100.000 

9 
Zeytinburnu’nda 
okuyan ilköğretim 
çağındaki 
çocuklarımızın ve 
gençlerimizin 
sosyalleşmelerine, 
becerilerinin 
gelişmesine ve 
yeteneklerinin 
keşfedilmesine 
destek olmak 

• Kitap okuma alışkanlığını attırmak için konferanslar 
ve yarışmalar düzenlemek 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺739.175,83 - - - ₺750.000 

10 
• Öykü, roman ve şiir gibi edebiyat türlerinin yerel 
düzeyde gelişimine katkıda bulunmak için fikir-sanat 
atölyeleri oluşturmak ve yarışmalar düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺839.175,83 - - - ₺850.000 

11 • Bilgi evlerinin niteliğini ve sayısını arttırmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

12 
• Gençlik Merkezinin niteliklerini geliştirmek ve bunu 
işletmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.389.175,83 - - - ₺1.400.000 

13 
• Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırmak ve bunları 
işletmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 

HARCAMA BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve 
Hizmet Alımı 
Giderleri(₺) 

Faiz Giderleri(₺) 
Cari 

Transferler(₺) 
Sermaye 

Giderleri(₺) 
Toplam(₺) 

14 

Kültür Belediyeciliğinde 
öncü olmak 

• Kültür yayınlarının sayısını 
arttırmak 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.089.175,83 - - - ₺1.100.000 

15 
• Ülkemizin önemli kültür insanları 
için sempozyum düzenlemek, 
kitaplar yayınlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺389.175,83 - - - ₺400.000 

16 
• Kültür faaliyetlerinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmak 

- - - - - - - 

17 

Kültür ve sanat alanında 
Zeytinburnu, İstanbul ve 
ülkemizin birikimine katkı 
sağlamak 

• Geleneksel Sanatlar Tasarım 
Yarışması düzenlemek 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺689.175,83 - - - ₺700.000 

18 
• Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Festivali düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.064.175,83 - - - ₺2.075.000 

19 

• Zeytinburnu’nun tarihi ve turistik 
yapıları ile sosyal dokusunu 
belgeleyen fotoğraf yarışmaları 
düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

20 
• Sempozyum, seminer, söyleşi, 
konser ve tiyatro gibi faaliyet 
alanlarında etkinlikler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺739.175,83 - - - ₺750.000 

21 
• Önemli gün ve haftalarda 
etkinlikler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 

22 

• Kazlıçeşme Sanat Galerisinde 
ülkemizin sanat iklimine katkı 
yapacak, ilçemizin adını öne 
çıkaracak sergiler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺64.175,83 - - - ₺75.000 

23 
• Zeytinburnu Kültür Sanat 
Merkezinde periyodik olarak sergi 
düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

24 
• Zeytinburnu’nda Devlet 
Tiyatrosunun yeni bir sahnesini 
açmak 

- - - - - - - 

25 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle Bakanlığın koro ve 
topluluklarının konser vermesini 
sağlamak 

- - - - - - - 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

26 

Koruyucu ve önleyici 
sağlık hizmetlerini 
geliştirmek ve gereken 
tedavi hizmetlerini 
sunmak 

• İşyeri hekimliği ile iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin mevzuata 
uygun hâlde yürütülmesini sağlamak 

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺72.175,83 - - - ₺83.000 

27 

• Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen 
(yaşlı, yatalak, kanser hastası vb.) 
vatandaşların, sağlık kuruluşlarına 
gidiş gelişlerinde ulaşım imkânı 
sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.169.175,83 - - - ₺1.180.000 

28 
• Sahipsiz hayvan geçici bakım 
evinin kapasitesini arttırmak ve 
hizmetlerini geliştirmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.759.175,83 - - - ₺1.770.000 

29 
• Sokak hayvanlarının kısırlaştırma 
ve aşılama gibi yöntemlerle 
rehabilite edilmelerini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺756.175,83 - - - ₺767.000 

30 

• Sivrisinek, karasinek, böcek, 
kemirgen gibi kent zararlılarıyla 
ilaçlama yöntemiyle mücadele 
etmek 

- - - - - - - 

31 

• Sağlık açısından doğabilecek 
riskleri en aza indirmek için kamuya 
açık park, bahçe gibi alanlarla gıda 
işletmelerinde hijyen kontrolleri 
yapmak 

- - - - - - - 

32 

Toplum sağlığıyla ilgili 
eğitici ve bilinçlendirici 
çalışmalar yapmak 

• Toplum sağlığının korunması için 
bilgilendirici broşürler hazırlamak ve 
dağıtmak 

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

33 

• Okullarda öğrencilere toplum 
sağlığının korunması konusunda 
eğitim verilmesini sağlamak ve 
seminerler düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

34 
• Vatandaşları, toplum sağlığı 
konusunda bilgilendirecek 
programlar düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı 

Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

35 

Zeytinburnu'na göçle 
gelen bireylerin kente 
uyumunu sağlamak 

• Göçmenler için talep olması 
durumunda Türkçe kursu açmak 

SOSYAL YARDIM 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- - ₺20.000,00 - - - ₺20.000 

36 
• Göçmenlere hukuki, sosyal ve diğer 
alanlarla danışmanlık hizmeti vermek 

- - ₺20.000,00 - - - ₺20.000 

37 
• Göçmenlerin, Zeytinburnu’nu 
tanımasına imkân verecek faaliyetler 
düzenlemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

38 

• Üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş 
birliği yaparak göçmenlerin kent 
hayatına uyumu için çalışmalar 
yapmak 

- - ₺60.000,00 - - - ₺60.000 

39 

İlçe genelinde sportif 
faaliyetlere destek olmak 
ve vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği spor 
alanlarını inşa etmek 

• Yüzme havuzu inşa etmek 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

40 

• Uluslararası müsabakaların 
yapılabileceği ve vatandaşın hizmetine 
sunulabilecek bir buz pisti inşaatını 
tamamlamak 

- - - - - - - 

41 
• İlçenin başarılı sporcuları ve 
kulüplerini teşvik etmek 

- - - - - - - 

42 
• Amatör spor kulüplerini 
desteklemek 

- - - - - - - 

43 • Kadınlar için spor merkezleri açmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

44 

Kadının aile, iş dünyası ve 
toplumsal hayattaki 
etkinliğine yönelik 
çalışmalar 
yapmak 

• Aile içi ve kadına yönelik şiddet 
başta olmak üzere toplumsal hayatın 
her safhasında her türlü şiddeti 
önlemek için farkındalık yaratacak 
yayınlar, toplantılar ve etkinlikler 
yapmak 

SOSYAL YARDIM 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS 
HEDEFİ  

FAALİYET  SORUMLU HARCAMA BİRİMİ 
PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı 

Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

45 

Engelli ve engelli 
yakını olan 
vatandaşlarımızın, 
kapasitelerini 
geliştirerek, 
bağımsızlaşmalarına 
destek olmak, 
toplumsal 
gelişmelerden 
faydalanmalarını 
sağlayarak yaşam 
kalitelerini 
yükseltmek 

• Yeni bir taziye evi daha 
yapmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.989.175,83 - - - ₺2.000.000 

46 
• Ailelere ve engellilere yönelik 
eğitim, sosyal yardım ve 
danışmanlık hizmetleri sunmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - " - ₺1.000.000 

47 
• AKDEM’in kapasitesini 
arttırmak 

- - - - - - - 

48 

Dezavantajlı gruplara 
yönelik sosyal 
yardımlar yapmak 

• Yerinde yemek hizmeti 
sunmak, sıcak yemek ikramında 
bulunmak ve cenaze evlerine 
yemek dağıtmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.489.175,83 - - - ₺1.500.000 

49 • Gıda yardımları yapmak - - ₺1.250.000,00 - - - ₺1.250.000 

50 
• Mağdur ve muhtaçlara sosyal 
yardımlar yapmak 

- - ₺150.000,00 - - - ₺150.000 

51 
• Mağdur ve muhtaçlara sağlık 
malzemesi yardımları yapmak 

- - ₺100.000,00 - - - ₺100.000 

52 

Zeytinburnu 
Stadyumu ve Büyük 
Otoparkın inşa 
edilmesini sağlamak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
nezdinde projesi hazır olan 
Zeytinburnu Stadyumunun ve 
Büyük Otoparkın inşa edilmesi 
için lobi faaliyetleri yapmak 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - - - - - - 

53 
Bağımlılık ile etkin 
bir biçimde 
savaşmak 

• Her türlü bağımlılık ile ilgili 
bilinçlendirici organizasyonlar 
düzenlemek ve çalışmalar 
yapmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺289.175,83 - - - ₺300.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

54 

İlçede bulunan devlet 
okullarının temizliklerini 
yapmak 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinasyonu ile öğrencilerde çevre 
kirliliği ile mücadele konusunda 
farkındalık yaratacak etkinlikler 
düzenlemek 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺489.175,83 - - - ₺500.000 

55 
• Devlet okullarının tuvaletlerinin 
temizliğini ilgili kurumlarla iş birliği 
kurarak yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

56 
• İlçemizdeki devlet okullarının 
periyodik olarak her türlü bakım 
onarım boya tadilat işlerini yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

57 

 Sıfır Atık Projesinin ilçe 
Genelinde Devreye 
Alınmasını Sağlamak 

• Sıfır atık projesini belediye 
birimlerinde yaygınlaştırmak 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - ₺10.000,00 - - - ₺10.000 

58 
• Sıfır atık projesi kapsamında 
mahallelerde gereken şartların 
oluşmasını sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺19.175,83 - - - ₺30.000 

59 
• Geri dönüşümü teşvik etmek üzere 
çeşitli organizasyonlar ve bilinçlendirici 
çalışmalar yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺9.175,83 - - - ₺20.000 

60 
İlçede bulunan 
ibadethanelerin 
temizliklerini yapmak 

• İlçe genelindeki ibadethanelerin 
temizlik ihtiyacını karşılamak 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

61 

• Camii tuvaletlerinin her türlü bakım 
ve onarımı ile temizliğini yaparak 
vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak 
sunmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.989.175,83 - - - ₺3.000.000 

62 

Kent temizliği 
konusunda örnek ilçe 
olmak 

• Kent temizliği konusunda halkı 
bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 -₺824,17 - - - ₺10.000 

63 
• Periyodik olarak sokakları süpürmek 
ve yıkamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.489.175,83 - - - ₺2.500.000 

64 
• Düzenli olarak konteyner ve çöp 
toplama noktalarının dezenfekte 
edilmesini sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺479.175,83 - - - ₺490.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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NO 
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PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
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Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

65 

 Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarını 
etkinleştirmek 

• İlçe genelinde riskli binaların tespitiyle ilgili 
çalışmalar yapmak 

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.164.175,83 - - - ₺1.175.000 

66 • Binalara yapı kimliği kazandırmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺464.175,83 - - - ₺475.000 

67 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile 
kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺4.364.175,83 - - - ₺4.375.000 

68 • Cami ve okul çevrelerini genişletmek ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺5.964.175,83 - - - ₺5.975.000 

69 
İmar faaliyetlerini etkili 
biçimde yürütmek ve 
geliştirmek için bütüncül 
planlama 
anlayışını ve uygulamalarını 
yaygınlaştırmak 

• Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin 
yenileme projesini hızlandırmak 

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

70 • İlçeye yeni okul alanları kazandırmak - - - - - - - 

71 
Zeytinburnu Millet Camiini 
inşa etmek 

• İhale işlemlerini tamamlayarak yapımını 
gerçekleştirmek 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺4.989.175,83 - - - ₺5.000.000 

72 
Zeytinburnu Kongre 
Merkezini İnşa Etmek 

• Projelerini tamamlayarak ihale etmek ve 
yapımını gerçekleştirmek 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.739.175,83 - - - ₺3.750.000 

73 
İlçemize Zeytinburnu Millet 
Bahçesini kazandırmak 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile 
Zeytinburnu Millet Bahçesini hayata geçirmek. 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

74 
Mevcut yeşil alan ve 
parkların devamlılığını 
sağlamak ve geliştirmek 

• İlçe genelinde var olan parkların bakım 
onarımını yapmak 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺10.289.175,83 - - - ₺10.300.000 

75 

Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi'nin 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

• Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini 
arttıracak tıp festivali düzenlemek 

KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

76 
• Özellikle çocuklar ve gençler arasında tıbbi 
bitkiler bahçesinin bilinirliğini arttıracak 
aktiviteler yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺59.175,83 - - - ₺70.000 

77 
• Tohum yetiştirme çalışmalarını istikrarlı bir 
şekilde sürdürmek 

- - ₺50.000,00 - - - ₺50.000 

78 
• Tıp teknisyenlerinin stajlarını tıbbi bitkiler 
bahçesinde tamamlamalarına imkân verecek 
şartları sağlamak 

-  -  ₺30.000,00 - - - ₺30.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

79 

Yolların ve kaldırımların 
yaya ve araç trafik akışına 
uygun olmasını sağlamak 

• Prestij yol düzenlemeleri yapmak 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.989.175,83 - - - ₺4.000.000 

80 
• İlçe genelindeki bozuk yol, bordür ve 
tretuvarları tamir etmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺3.789.175,83 - - - ₺3.800.000 

81 

• Trafik düzenlemeleri kapsamında ilçe 
genelinde sorun teşkil eden alanları 
tespit etmek ve etkin çözümler 
geliştirmek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺489.175,83 - - - ₺500.000 

82 
• Yağmur suyu kanallarında bakım ve 
onarım çalışmaları yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.689.175,83 - - - ₺1.700.000 

83 
İlçe sınırları içerisindeki 
otopark sayısını arttırmak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle otopark sayısını arttırmak 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

84 
Seyitnizam Mahallesindeki 
Tramvay Hattının yer altına 
alınmasını sağlamak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılması planlanan 
Tramvay Hattının Zeytinburnu 
geçişinin yer altına alınmasını takip 
etmek 

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
- - - - - - - 

85 

 Kadınların iş gücüne 
katılım oranlarının 
arttırmak için kariyer 
gelişimlerine destek 
olmak 

• Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal 
hayattaki konumunu güçlendirmek için 
eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmak, 
kadın girişimcileri teşvik edecek 
programları hazırlamak 

SOSYAL YARDIM 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

86 

Kariyer Merkezinin 
sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

• Zeytinburnu’nda iş arayanlarla 
eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak 

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

87 
• Meslek Edindirme Kurslarına yönelik 
çalışmalar yapmak 

- - - - - - - 

88 
• Ulusal ve uluslararası benzer kurum 
ve kuruluşların yaptığı çalışmaları 
incelemek 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺189.175,83 - - - ₺200.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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NO 
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Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

89 

Hukuk süreçlerinin 
etkinleştirilmesini 
ve kurumun, 
mevzuatlar 
çerçevesinde 
yönetilmesine 
destek sağlamak 

• Belediyenin hukuki iş ve işlemlerini yürütmek 

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

90 
• Mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak ve bu 
değişiklikleri ilgili birimlerle hızla paylaşmak 

- - - - - - - 

91 
• Hukuki konularda eğitim, seminer ve toplantılara 
katılım sağlamak 

- - ₺750.000,00 - - - ₺750.000 

92 
• Belediye birimlerine hukuki alanda bilgilendirme 
toplantıları düzenlemek 

- - - - - - - 

93 

Mali ve finansal 
kaynakların etkin 
ve verimli 
kullanılmasını 
sağlamak 

• Tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak 

MALİ İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

94 
• Belediye gelirleri ile ilgili kontrol ve denetimleri 
yapmak 

- - ₺1.000.000,00 - - - ₺1.000.000 

95 
• Stratejik plan ve performans programına dayalı 
faaliyetlerin izleme değerlendirme çalışmalarını 
yapmak ve bu kapsamda rapor hazırlamak 

- - - - - - - 

96 

Belediye hizmet 
bina ve araçlarının 
hizmet 
sunumlarının 
sürekliliğini 
sağlamak 

• Kurum için gerekli olan araçları temin etmek ve 
teknik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺6.989.175,83 - - - ₺7.000.000 

97 
• Hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımlarını 
yapmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺2.789.175,83 - - - ₺2.800.000 

98 • Belediye bina ve tesislerinin temizliklerini yapmak ₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺1.289.175,83 - - - ₺1.300.000 

99 
• Bütün Belediye hizmetlerine engelli erişimini 
sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺889.175,83 - - - ₺900.000 

 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
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İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
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HARCAMA 
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GİDERLERİ 
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Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

100 

Belediye birimlerinin 
denetimlerinin mevzuata ve 
yönetmeliğe uygun bir şekilde 
yapılmasını sağlamak 

• Kurum içinde disiplin soruşturmaları 
ile ilgili çalışmaları yürütmek 

TEFTİŞ İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

101 
• Belediye birimlerine yönelik teftiş ve 
denetimler yapmak 

- - - - - - - 

102 
• Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin 
hukuka uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemek 

- - - - - - - 

103 
Belediyenin karar organlarından 
olan Belediye Meclisi ve 
Belediye encümeninin işlerini 
kolaylaştırıcı hizmetler sunarak 
etkinlik ve verimliliğin 
arttırılmasını 
sağlamak 

• Sistemin takibi ve güncellenmesini 
sağlamak 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

104 

• E-imzaya geçilen Meclis kararları 
dışında, Meclis Komisyonlarına ilişkin 
raporları elektronik ortamda hazırlamak 
ve bunların imzalanmasını sağlamak 

- - - - - - - 

107 
Kurumun vermiş olduğu 
kurumsal hizmetlerde etkinlik 
ve verimliliği arttırmak 

• Dilekçe hakkının kullanılması, Bilgi 
Edinme Hakkı ile ilgili mevzuat ve CİMER 
sisteminin işleyişi konularında, ilgili 
kurum personeline yönelik eğitim 
verilmesini sağlamak 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

108 

Her bir personelin kendi 
birimindeki tüm işleri doğru, 
eksiksiz ve hızlı bir şekilde 
yapması sağlanarak, hizmette 
kalite, verimlilik ve hızı 
arttırmak 

 
• Kurum içerisindeki müdürlüklerin 
kendi görev ve sorumluluklarına ilişkin 
konularda hazırladıkları iş akış şemaları 
ve bu şemaların gerekli durumlarda 
revize edilmeleri hususunda 
koordinasyonu sağlamak 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

(₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı 

Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

109 
Nitelikli personel 
yetiştirerek kalifiye insan 
gücünü ve hizmet 
kalitesini arttırmak 

• Belediye birimleri ile yapılacak eğitim 
ihtiyaç analizi neticesinde, kurum içinde 
mesleki ve kişisel eğitimler 
düzenlenmesini sağlamak YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

110 

• Kurum içinde düzenlenen eğitimler 
dışında düzenlenen seminer, toplantı, fuar 
vb. organizasyonlara belediye personelinin 
katılımını sağlamak 

- - - - - - - 

111 
Personelin kurumdan 
memnuniyetini ve 
motivasyonunu arttırarak 
hizmet 
kalitesinin artmasını 
sağlamak 

• Kurum personelinin idare ve kurumun 
işleyişi hakkındaki görüş, düşünce, 
beklenti ve memnuniyetlerini, açıkça ifade 
edebilecekleri çevrimiçi ara yüz veya anket 
formu oluşturmak 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

112 
• İdarenin işleyişindeki olumlu veya 
olumsuz konuları personel aracılığıyla 
tespit etmek ve raporlamak 

- - - - - - - 

113 

Hemşerilerimizle gönül 
bağı kurarak Belediyenin 
imajını ve vatandaş bağını 
güçlendirmek 

• Vatandaşın talep ve isteklerini doğru 
şekilde analiz ederek, ilgili birimlere 
aktarmak ve hızla çözüme kavuşmasını 
sağlamak 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

114 
• Özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler 
düzenlemek 

- - - - - - - 

115 
• Hemşerilerin, Belediye Başkanı ile 
iletişimlerini güçlendirecek faaliyetler 
düzenlemek 

- - - - - - - 

116 

İşletmelerin mevzuata 
uygunluğunu sağlamak 

• İlçede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren 
iş yerlerini ruhsatlandırmak 

RUHSAT İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

117 
• Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık yerlerin 
denetimlerini yaparak, dijital ortama 
aktarmak 

- - - - - - - 

118 
• İmalata yönelik işyerlerinin, planlı bir 
şekilde rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmaları yapmak 

- - - - - - - 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 
İDARE ADI ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ                                                                               

SIRA 
NO 

PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  
SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ 

PERSONEL 
GİDERLERİ (₺) 

SGK Devlet 
Pirimi 

Giderleri(₺) 

Mal ve Hizmet 
Alımı Giderleri(₺) 

Faiz 
Giderleri(₺) 

Cari 
Transferler(₺) 

Sermaye 
Giderleri(₺) 

Toplam(₺) 

119 

Bilgi Teknolojilerinin 
etkin ve verimli 
kullanılması ile kamu 
hizmetlerinin hızlı, 
güvenilir ve erişilebilir 
olmasını sağlamak 

• Belediye hizmetlerinin e-devlete 
entegrasyonlarını sağlamak 

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

120 
• ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasının 
tüm kurumda yaygınlaştırılmasını sağlamak 

- - - - - - - 

121 
• Personelin, bilgi teknolojileri konusunda 
ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlamak 

- - - - - - - 

122 
• Zabıta ve ruhsat işlerine ait saha 
uygulamalarının elektronik ortamda 
takibini sağlamak 

- - - - - - - 

123 

İlçede yaşayan ailelere 
park, bahçe ve 
sokaklarda huzurlu ve 
güvenli ortam 
sağlamak 

• Emniyet birimleri iş birliği içinde 
sokaklara ve ihtiyaç duyulan yerlere kent 
güvenlik yönetim sistemini kurmak 

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

124 
• İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve 
bahçelere güvenlik ile ilgili kamera 
sistemleri kurmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺489.175,83 - - - ₺500.000 

125 

• BEDAŞ ile iş birliği içinde 
Zeytinburnu’nun bütün sokaklarının 
sürdürülebilir bir şekilde aydınlatmasını 
sağlamak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺989.175,83 - - - ₺1.000.000 

126 
İlçe halkının ve 
özellikle gençlerin 
sosyal yönünü 
geliştirmek için 
teknolojik 
yatırımlar yapmak 

• Vatandaşa park ve bahçelerde ücretsiz 
internet imkânı sağlamak 

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

127 
• Özellikle Zeytinburnu’nda yaşayan 
gençlerin faydalanabilmesi için Greenbox 
stüdyosu kurmak 

₺8.564,17 ₺2.260,00 ₺89.175,83 - - - ₺100.000 

128 
Zeytinburnu’nda 
yaşayan ailelerin ve 
gençlerin yönetime 
katılmalarını ve 
Zeytinburnu’nun 
sorunlarına çözüm 
üretecek projeler 
geliştirmelerini 
sağlamak 

• Zeytinburnu’nda yaşayan aileleri ziyaret 
ederek sorunlarını ve beklentilerine yönelik 
bilgileri raporlamak 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

- - - - - - - 

129 
• Halkın yönetime katılımını sağlamak 
adına çalıştaylar, mülakatlar ve tematik 
toplantılar düzenlemek 

- - ₺500.000,00 - - - ₺500.000 

GENEL TOPLAM ₺599.491,90 ₺158.200,00 ₺100.452.308,10 ₺0 ₺0 ₺0 ₺101.210.000 
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C- İDARE PERFORMANS TABLOSU 
 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺) 

 
PAY(%) 

 
(₺)  

PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

1 

A1 

H1.1 
Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel 
yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak 

•İstanbul’daki tur rehberlerini Zeytinburnu 
konusunda bilgilendirmek 

₺125.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Turizm potansiyeli bulunan mekânlarda, Türkçe ve 
İngilizce tanıtım hizmeti verilmesini sağlamak 

₺185.000 100% 0 0,00% ₺160.000 0,010% 

 Zeytinburnu’ndaki turizm potansiyelini 
değerlendirmek için yabancı misyon 
temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmak 

₺95.000 100% 0 0,00% ₺70.000 0,005% 

• Tarihî İstanbul Surlarının kültür turizmi kapsamında 
değerlendirilmesini sağlamak 

₺95.000 100% 0 0,00% ₺70.000 0,005% 

2 H1.2 
Belediye hizmetlerini vatandaşa tanıtarak, hizmetlerden 
etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak 

• Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulmasında 
medyayı daha etkin şekilde kullanmak 

₺700.000 100% 0 0,00% ₺700.000 0,045% 

• Belediyeye hizmet binaları için süreli yayın temin 
etmek 

₺800.000 100% 0 0,00% ₺800.000 0,052% 

• Belediyenin süreli yayınlar, dijital medya ve diğer 
basın yayın organlarında görünürlüğünü arttırmak 

₺1.500.000 100% 0 0,00% ₺1.500.000 0,097% 

• Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak ₺1.100.000 100% 0 0,00% ₺1.100.000 0,071% 

3 A2 H2.1 

Zeytinburnu’nda okuyan ilköğretim çağındaki 
çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmelerine, 
becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerinin 
keşfedilmesine destek olmak 

• Kitap okuma alışkanlığını attırmak için konferanslar 
ve yarışmalar düzenlemek 

₺750.000 100% 0 0,00% ₺750.000 0,048% 

• Öykü, roman ve şiir gibi edebiyat türlerinin yerel 
düzeyde gelişimine katkıda bulunmak için fikir-sanat 
atölyeleri oluşturmak ve yarışmalar düzenlemek 

₺850.000 100% 0 0,00% ₺850.000 0,055% 

• Bilgi evlerinin niteliğini ve sayısını arttırmak ₺2.000.000 100% 0 0,00% ₺2.000.000 0,129% 

• Gençlik Merkezinin niteliklerini geliştirmek ve bunu 
işletmek 

₺1.400.000 100% 0 0,00% ₺1.400.000 0,090% 

• Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırmak ve bunları 
işletmek 

₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 
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İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺) 

 
PAY(%) 

 
(₺)  

PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

4 

A2 

H2.2 Kültür Belediyeciliğinde öncü olmak 

• Kültür yayınlarının sayısını arttırmak ₺1.100.000 100% 0 0,00% ₺1.100.000 0,071% 

• Ülkemizin önemli kültür insanları için sempozyum düzenlemek, 
kitaplar yayınlamak 

₺400.000 100% 0 0,00% ₺400.000 0,026% 

• Kültür faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

5 H2.3 
Kültür ve sanat alanında Zeytinburnu, 
İstanbul ve ülkemizin birikimine katkı 
sağlamak 

• Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması düzenlemek ₺700.000 100% 0 0,00% ₺700.000 0,045% 

• Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali düzenlemek ₺2.075.000 100% 0 0,00% ₺2.075.000 0,134% 

• Zeytinburnu’nun tarihi ve turistik yapıları ile sosyal dokusunu 
belgeleyen fotoğraf yarışmaları düzenlemek 

₺200.000 100% 0 0,00% ₺200.000 0,013% 

• Sempozyum, seminer, söyleşi, konser ve tiyatro gibi faaliyet 
alanlarında etkinlikler düzenlemek 

₺750.000 100% 0 0,00% ₺750.000 0,048% 

• Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek ₺200.000 100% 0 0,00% ₺200.000 0,013% 

• Kazlıçeşme Sanat Galerisinde ülkemizin sanat iklimine katkı yapacak, 
ilçemizin adını öne çıkaracak sergiler düzenlemek 

₺75.000 100% 0 0,00% ₺75.000 0,005% 

• Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde periyodik olarak sergi 
düzenlemek 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Zeytinburnu’nda Devlet Tiyatrosunun yeni bir sahnesini açmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle Bakanlığın koro ve topluluklarının konser vermesini sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 
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İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺) 

 
PAY(%) 

 
(₺)  

PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

6 

A3 

H3.1 
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini 
geliştirmek ve gereken tedavi hizmetlerini 
sunmak 

• İşyeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata 
uygun hâlde yürütülmesini sağlamak 

₺83.000 100% 0 0,00% ₺83.000 0,005% 

• Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen (yaşlı, yatalak, kanser hastası vb.) 
vatandaşların, sağlık kuruluşlarına gidiş gelişlerinde ulaşım imkânı 
sağlamak 

₺1.180.000 100% 0 0,00% ₺1.180.000 0,076% 

• Sahipsiz hayvan geçici bakım evinin kapasitesini arttırmak ve 
hizmetlerini geliştirmek 

₺1.770.000 100% 0 0,00% ₺1.770.000 0,114% 

• Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama gibi yöntemlerle 
rehabilite edilmelerini sağlamak 

₺767.000 100% 0 0,00% ₺767.000 0,049% 

• Sivrisinek, karasinek, böcek, kemirgen gibi kent zararlılarıyla ilaçlama 
yöntemiyle mücadele etmek 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Sağlık açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek için kamuya açık 
park, bahçe gibi alanlarla gıda işletmelerinde hijyen kontrolleri yapmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

7 H3.2 
Toplum sağlığıyla ilgili eğitici ve 
bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

• Toplum sağlığının korunması için bilgilendirici broşürler hazırlamak 
ve dağıtmak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Okullarda öğrencilere toplum sağlığının korunması konusunda eğitim 
verilmesini sağlamak ve seminerler düzenlemek 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Vatandaşları, toplum sağlığı konusunda bilgilendirecek programlar 
düzenlemek 

₺200.000 100% 0 0,00% ₺200.000 0,013% 
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İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺)  PAY(%)  (₺)  PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

8 

A4 

H4.1 
Zeytinburnu'na göçle gelen 
bireylerin kente uyumunu 
sağlamak 

• Göçmenler için talep olması durumunda Türkçe kursu 
açmak 

₺20.000 100% 0 0,00% ₺20.000 0,001% 

• Göçmenlere hukuki, sosyal ve diğer alanlarla danışmanlık 
hizmeti vermek 

₺20.000 100% 0 0,00% ₺20.000 0,001% 

• Göçmenlerin, Zeytinburnu’nu tanımasına imkân verecek 
faaliyetler düzenlemek 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak 
göçmenlerin kent hayatına uyumu için çalışmalar yapmak 

₺60.000 100% 0 0,00% ₺60.000 0,004% 

9 H4.2 

İlçe genelinde sportif 
faaliyetlere destek olmak ve 
vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği spor 
alanlarını inşa etmek 

• Yüzme havuzu inşa etmek ₺3.000.000 100% 0 0,00% ₺3.000.000 0,194% 

• Uluslararası müsabakaların yapılabileceği ve vatandaşın 
hizmetine sunulabilecek bir buz pisti inşaatını tamamlamak ₺0   60.000.000 100,00% ₺60.000.000 3,871% 

• İlçenin başarılı sporcuları ve kulüplerini teşvik etmek ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Amatör spor kulüplerini desteklemek ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Kadınlar için spor merkezleri açmak ₺2.000.000 100% 0 0,00% ₺2.000.000 0,129% 

10 H4.3 

Kadının aile, iş dünyası ve 
toplumsal hayattaki 
etkinliğine yönelik 
çalışmalar yapmak 

• Aile içi ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere 
toplumsal hayatın her safhasında her türlü şiddeti önlemek 
için farkındalık yaratacak yayınlar, toplantılar ve etkinlikler 
yapmak 

₺200.000 100% 0 0,00% ₺200.000 0,013% 

 



 
93 

 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺) 

 
PAY(%) 

 
(₺)  

PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

11 

A4 

H4.4 

Engelli ve engelli yakını olan vatandaşlarımızın, 
kapasitelerini geliştirerek, bağımsızlaşmalarına destek 
olmak, toplumsal gelişmelerden faydalanmalarını 
sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek 

• Yeni bir taziye evi daha yapmak ₺2.000.000 100% 0 0,00% ₺2.000.000 0,129% 

• Ailelere ve engellilere yönelik eğitim, sosyal yardım 
ve danışmanlık hizmetleri sunmak 

₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 

• AKDEM’in kapasitesini arttırmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

12 H4.5 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımlar yapmak 

• Yerinde yemek hizmeti sunmak, sıcak yemek 
ikramında bulunmak ve cenaze evlerine yemek 
dağıtmak 

₺1.500.000 100% 0 0,00% ₺1.500.000 0,097% 

• Gıda yardımları yapmak ₺1.250.000 100% 0 0,00% ₺1.250.000 0,081% 

• Mağdur ve muhtaçlara sosyal yardımlar yapmak ₺150.000 100% 0 0,00% ₺150.000 0,010% 

• Mağdur ve muhtaçlara sağlık malzemesi yardımları 
yapmak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

13 H4.6  
Zeytinburnu Stadyumu ve Büyük Otoparkın inşa edilmesini 
sağlamak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde projesi hazır 
olan Zeytinburnu Stadyumunun ve Büyük Otoparkın 
inşa edilmesi için lobi faaliyetleri yapmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

14 H4.7  Bağımlılık ile Etkin Bir Biçimde Savaşmak 
• Her türlü bağımlılık ile ilgili bilinçlendirici 
organizasyonlar düzenlemek ve çalışmalar yapmak 

₺300.000 100% 0 0,00% ₺300.000 0,019% 
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15 

A5 

H5.1  
İlçede bulunan devlet okullarının 
temizliklerini yapmak 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile öğrencilerde çevre kirliliği 
ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemek 

₺500.000 100% 0 0,00% ₺500.000 0,032% 

• Devlet okullarının tuvaletlerinin temizliğini ilgili kurumlarla iş birliği 
kurarak yapmak 

₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 

• İlçemizdeki devlet okullarının periyodik olarak her türlü bakım onarım 
boya tadilat işlerini yapmak 

₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 

16 H5.2 
 Sıfır Atık Projesinin İlçe genelinde 
devreye alınmasını sağlamak 

• Sıfır Atık Projesini belediye birimlerinde yaygınlaştırmak ₺10.000 100% 0 0,00% ₺10.000 0,001% 

• Sıfır Atık Projesi kapsamında mahallelerde gereken şartların oluşmasını 
sağlamak 

₺30.000 100% 0 0,00% ₺30.000 0,002% 

• Geri dönüşümü teşvik etmek üzere çeşitli organizasyonlar ve bilinçlendirici 
çalışmalar yapmak 

₺20.000 100% 0 0,00% ₺20.000 0,001% 

17 H5.3  
İlçede bulunan ibadethanelerin 
temizliklerini yapmak 

• İlçe genelindeki ibadethanelerin temizlik ihtiyacını karşılamak ₺3.000.000 100% 0 0,00% ₺3.000.000 0,194% 

• Camii tuvaletlerinin her türlü bakım ve onarımı ile temizliğini yaparak 
vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunmak 

₺3.000.000 100% 0 0,00% ₺3.000.000 0,194% 

18 H5.4  
Kent temizliği konusunda örnek ilçe 
olmak 

• Kent temizliği konusunda halkı bilinçlendirici çalışmalar yapmak ₺10.000 100% 0 0,00% ₺10.000 0,001% 

• Periyodik olarak sokakları süpürmek ve yıkamak ₺2.500.000 100% 0 0,00% ₺2.500.000 0,161% 

• Düzenli olarak konteyner ve çöp toplama noktalarının dezenfekte 
edilmesini sağlamak 

₺490.000 100% 0 0,00% ₺490.000 0,032% 
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19 

A6 

H6.1  Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek 

• İlçe genelinde riskli binaların tespitiyle ilgili çalışmalar 
yapmak 

₺1.175.000 100% 0 0,00% ₺1.175.000 0,076% 

• Binalara yapı kimliği kazandırmak ₺475.000 100% 0 0,00% ₺475.000 0,031% 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile kentsel dönüşüm 
uygulamaları yapmak 

₺4.375.000 100% 0 0,00% ₺4.375.000 0,282% 

• Cami ve okul çevrelerini genişletmek ₺5.975.000 100% 0 0,00% ₺5.975.000 0,385% 

20 H6.2  
İmar faaliyetlerini etkili biçimde yürütmek ve 
geliştirmek için bütüncül planlama 
anlayışını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak 

• Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin yenileme 
projesini hızlandırmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• İlçeye yeni okul alanları kazandırmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

21 H6.3  Zeytinburnu Millet Camiini inşa etmek • İhale işlemlerini tamamlayarak yapımını gerçekleştirmek ₺5.000.000 100% 0 0,00% ₺5.000.000 0,323% 

22 H6.4  Zeytinburnu Kongre Merkezini inşa etmek 
• Projelerini tamamlayarak ihale etmek ve yapımını 
gerçekleştirmek 

₺3.750.000 100% 0 0,00% ₺3.750.000 0,242% 

23 H6.5  
İlçemize Zeytinburnu Millet Bahçesini 
Kazandırmak 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile Zeytinburnu 
Millet Bahçesini hayata geçirmek. 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

24 

A7 

H7.1  
Mevcut yeşil alan ve parkların devamlılığını 
sağlamak ve geliştirmek 

• İlçe genelinde var olan parkların bakım onarımını yapmak ₺10.300.000 100% 0 0,00% ₺10.300.000 0,665% 

25 H7.2  
Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin 
sürdürülebilirliğini sağlamak 

• Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini arttıracak tıp 
festivali düzenlemek 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Özellikle çocuklar ve gençler arasında Tıbbi Bitkiler 
Bahçesinin bilinirliğini arttıracak aktiviteler yapmak ₺70.000 100% 0 0,00% ₺70.000 0,005% 

• Tohum yetiştirme çalışmalarını istikrarlı bir şekilde 
sürdürmek 

₺50.000 100% 0 0,00% ₺50.000 0,003% 

• Tıp teknisyenlerinin stajlarını tıbbi bitkiler bahçesinde 
tamamlamalarına imkân verecek şartları sağlamak 

₺30.000 100% 0 0,00% ₺30.000 0,002% 
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26 

A8 

H8.1  
Yolların ve kaldırımların yaya ve araç 
trafik akışına uygun olmasını sağlamak 

• Prestij yol düzenlemeleri yapmak ₺4.000.000 100% 0 0,00% ₺4.000.000 0,258% 

• İlçe genelindeki bozuk yol, bordür ve tretuvarları tamir etmek ₺3.800.000 100% 0 0,00% ₺3.800.000 0,245% 

• Trafik düzenlemeleri kapsamında ilçe genelinde sorun teşkil eden 
alanları tespit etmek ve etkin çözümler geliştirmek 

₺500.000 100% 0 0,00% ₺500.000 0,032% 

• Yağmur suyu kanallarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak ₺1.700.000 100% 0 0,00% ₺1.700.000 0,110% 

27 H8.2  
İlçe sınırları içerisindeki otopark sayısını 
arttırmak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle otopark sayısını arttırmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

28 H8.3  
Seyitnizam Mahallesindeki Tramvay 
Hattının yer altına alınmasını sağlamak 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan 
Tramvay Hattının Zeytinburnu geçişinin yer altına alınmasını takip 
etmek 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

29 

A9 

H9.1 
 Kadınların iş gücüne katılım oranlarının 
arttırmak için kariyer gelişimlerine destek 
olmak 

• Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki konumunu 
güçlendirmek için eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmak, kadın 
girişimcileri teşvik edecek programları hazırlamak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

30 H9.2  
Kariyer Merkezinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

• Zeytinburnu’nda iş arayanlarla eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Meslek Edindirme Kurslarına yönelik çalışmalar yapmak - 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Ulusal ve uluslararası benzer kurum ve kuruluşların yaptığı 
çalışmaları incelemek 

₺200.000 100% 0 0,00% ₺200.000 0,013% 
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31 

A10 

H10.1  
Hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesini ve 
kurumun, mevzuatlar çerçevesinde 
yönetilmesine destek sağlamak 

• Belediyenin hukuki iş ve işlemlerini yürütmek - 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak ve bu değişiklikleri ilgili 
birimlerle hızla paylaşmak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Hukuki konularda eğitim, seminer ve toplantılara katılım sağlamak ₺750.000 100% 0 0,00% ₺750.000 0,048% 

• Belediye birimlerine hukuki alanda bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

32 H10.2  
Mali ve finansal kaynakların etkin ve verimli 
kullanılmasını sağlamak 

• Tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak - 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Belediye gelirleri ile ilgili kontrol ve denetimleri yapmak ₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 

• Stratejik Plan ve Performans Programına dayalı faaliyetlerin izleme 
değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda rapor 
hazırlamak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

33 H10.3  
Belediye hizmet bina ve araçlarının hizmet 
sunumlarının sürekliliğini sağlamak 

• Kurum için gerekli olan araçları temin etmek ve teknik ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağlamak 

₺7.000.000 100% 0 0,00% ₺7.000.000 0,452% 

• Hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımlarını yapmak ₺2.800.000 100% 0 0,00% ₺2.800.000 0,181% 

• Belediye bina ve tesislerinin temizliklerini yapmak ₺1.300.000 100% 0 0,00% ₺1.300.000 0,084% 

• Bütün Belediye hizmetlerine engelli erişimini sağlamak ₺900.000 100% 0 0,00% ₺900.000 0,058% 
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34 

A10 

H10.4  
Belediye birimlerinin denetimlerinin mevzuata ve 
yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak 

• Kurum içinde disiplin soruşturmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Belediye birimlerine yönelik teftiş ve denetimler yapmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemek 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

35 A10.5  
Belediyenin karar organlarından olan Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümeninin işlerini kolaylaştırıcı hizmetler 
sunarak etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak 

• Sistemin takibi ve güncellenmesini sağlamak 
₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• E-imzaya geçilen Meclis kararları dışında, Meclis Komisyonlarına ilişkin 
raporları elektronik ortamda hazırlamak ve bunların imzalanmasını 
sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

36 A10.6  
Kurumun vermiş olduğu kurumsal hizmetlerde etkinlik ve 
verimliliği arttırmak 

• Dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuat ve 
CİMER sisteminin işleyişi konularında, ilgili kurum personeline yönelik 
eğitim verilmesini sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

37 A10.7  
Her bir personelin kendi birimindeki tüm işleri doğru, 
eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapması sağlanarak, hizmette 
kalite, verimlilik ve hızı arttırmak 

 
• Kurum içerisindeki müdürlüklerin kendi görev ve sorumluluklarına 
ilişkin konularda hazırladıkları iş akış şemaları ve bu şemaların gerekli 
durumlarda revize edilmeleri hususunda koordinasyonu sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 
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38 

A10 

A10.8  
Nitelikli personel yetiştirerek kalifiye 
insan gücünü ve hizmet kalitesini 
arttırmak 

• Belediye birimleri ile yapılacak eğitim ihtiyaç analizi neticesinde, kurum 
içinde mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesini sağlamak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Kurum içinde düzenlenen eğitimler dışında düzenlenen seminer, toplantı, 
fuar vb. organizasyonlara belediye personelinin katılımını sağlamak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

39 A10.9  
Personelin kurumdan memnuniyetini 
ve motivasyonunu arttırarak hizmet 
kalitesinin artmasını sağlamak 

• Kurum personelinin idare ve kurumun işleyişi hakkındaki görüş, düşünce, 
beklenti ve memnuniyetlerini, açıkça ifade edebilecekleri çevrimiçi ara yüz 
veya anket formu oluşturmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• İdarenin işleyişindeki olumlu veya olumsuz konuları personel aracılığıyla 
tespit etmek ve raporlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

40 A10.10  
Hemşerilerimizle gönül bağı kurarak 
belediyenin imajını ve vatandaş bağını 
güçlendirmek 

• Vatandaşın talep ve isteklerini doğru şekilde analiz ederek, ilgili birimlere 
aktarmak ve hızla çözüme kavuşmasını sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler düzenlemek ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Hemşerilerin, Belediye Başkanı ile iletişimlerini güçlendirecek faaliyetler 
düzenlemek 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

41 A10.11  
İşletmelerin mevzuata uygunluğunu 
sağlamak 

• İlçede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren iş yerlerini ruhsatlandırmak ₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık yerlerin denetimlerini yaparak, dijital 
ortama aktarmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• İmalata yönelik işyerlerinin, planlı bir şekilde rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmaları yapmak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

 



 
100 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                         

          BÜTÇE  BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  (₺) 

 
PAY(%) 

 
(₺)  

PAY(%)   (₺)  PAY(%) 

42 

A11 

H11.1  
Bilgi Teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile kamu 
hizmetlerinin hızlı, 
güvenilir ve erişilebilir olmasını sağlamak 

• Belediye hizmetlerinin e-devlete 
entegrasyonlarını sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasının tüm 
kurumda yaygınlaştırılmasını sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Personelin, bilgi teknolojileri konusunda ihtiyaç 
duydukları eğitimleri sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Zabıta ve ruhsat işlerine ait saha uygulamalarının 
elektronik ortamda takibini sağlamak 

₺0 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

43 H11.2  
İlçede yaşayan ailelere park, bahçe ve sokaklarda huzurlu ve 
güvenli ortam sağlamak 

• Emniyet birimleri iş birliği içinde sokaklara ve 
ihtiyaç duyulan yerlere kent güvenlik yönetim 
sistemini kurmak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere 
güvenlik ile ilgili kamera sistemleri kurmak 

₺500.000 100% 0 0,00% ₺500.000 0,032% 

• BEDAŞ ile iş birliği içinde Zeytinburnu’nun bütün 
sokaklarının sürdürülebilir bir şekilde 
aydınlatmasını sağlamak 

₺1.000.000 100% 0 0,00% ₺1.000.000 0,065% 

44 H11.3  
İlçe halkının ve özellikle gençlerin sosyal yönünü geliştirmek için 
teknolojik yatırımlar yapmak 

• Vatandaşa park ve bahçelerde ücretsiz internet 
imkânı sağlamak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

• Özellikle Zeytinburnu’nda yaşayan gençlerin 
faydalanabilmesi için Greenbox stüdyosu kurmak 

₺100.000 100% 0 0,00% ₺100.000 0,006% 

45 A12 H12.1  
Zeytinburnu’nda yaşayan ailelerin ve gençlerin yönetime 
katılmalarını ve Zeytinburnu’nun sorunlarına çözüm üretecek 
projeler geliştirmelerini sağlamak 

• Zeytinburnu’nda yaşayan aileleri ziyaret ederek 
sorunlarını ve beklentilerine yönelik bilgileri 
raporlamak 

- 100% 0 0,00% ₺0 0,000% 

• Halkın Yönetime katılımını sağlamak adına 
çalıştaylar, mülakatlar ve tematik toplantılar 
düzenlemek 

₺500.000 100% 0 0,00% ₺500.000 0,032% 
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TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                          

KAYNAK  

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı (₺) 
 Genel Yönetim 

Giderleri Toplamı (₺)  

Diğer İdarelere Transfer 
Edilecek Kaynaklar 

Toplamı (₺)  
Genel Toplam (₺) 

Bütçe Kaynak İhtiyacı 

01 Personel Giderleri ₺599.492 ₺70.235.508 ₺0 ₺70.835.000 

02 SGK Devlet Primi Giderleri ₺158.200 ₺7.371.800 ₺0 ₺7.530.000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ₺100.452.308 ₺718.562.692 ₺0 ₺819.015.000 

04 Faiz Giderleri ₺0 ₺1.000.000 ₺0 ₺1.000.000 

05 Cari Transferler ₺0 ₺47.820.000 ₺0 ₺47.820.000 

06 Sermaye Giderleri  ₺0 ₺490.800.000 ₺0 ₺490.800.000 

07 Sermaye Transferleri  ₺0 ₺13.000.000 ₺0 ₺13.000.000 

08 Borç Verme  ₺0 ₺0 ₺0 ₺0 

09 Yedek Ödenek ₺0 ₺100.000.000 ₺0 ₺100.000.000 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ₺101.210.000 ₺1.448.790.000 ₺0 ₺1.550.000.000 

Bütçe Dışı Kaynak 

Döner Sermaye ₺0 ₺0 ₺0 - 

Diğer Yurt İçi ₺0 ₺0 ₺0 - 

 Yurt Dışı ₺0 ₺0 ₺0 - 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ₺0 ₺0 ₺0 - 

Toplam Kaynak İhtiyacı ₺101.210.000 ₺1.448.790.000 ₺0 ₺1.550.000.000 
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E- STRATEJİK AMAÇ MALİYET TABLOSU 
 

STRATEJİK AMAÇ MALİYET TABLOSU 

Sıra 
No 

Stratejik Alan 
Amaç 

No 
Amaç 

Mal ve 
Hizmet 

Alımı (₺) 

Cari 
Transfer 

(₺) 

Sermaye 
Giderleri 

(₺) 

Bütçe 
Dışı (₺) 

Toplam (₺) 

1 
Sosyal Hayat ve Kültürel 

Gelişim 

A1 
Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kültürel yaşamın 
zenginleşmesine katkı sağlamak 

₺4.600.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺4.600.000 

A2 
Tarihsel kimlik bilinci içinde ilçemizin kültür, sanat ve turizm 
alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası çağdaş 
yaşamla birleştirilip gelecek kuşaklara aktarmak 

₺11.600.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺11.600.000 

A3 Toplum refahı ve sağlığının korunmasını sağlamak ₺4.200.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺4.200.000 

A4 
İlçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık, sosyal, spor 
ve bireysel gereksinimlerini karşılayan, komşuluk ilişkilerini geliştirme 
ekseninde hizmetler vermek 

₺11.700.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺11.700.000 

2 
Şehir Yaşamı, Çevre 
Düzeni ve Kentsel 

Dönüşüm 

A5 
Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı sağlamak ve çevreyi her türlü 
kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak  

₺11.560.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺11.560.000 

A6 

Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, doğaya duyarlı çevre 
koşullarını gözeten bir anlayışla sosyal, ekonomik ve fiziksel 
gelişimine yön vererek, planlı, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent 
oluşturmak 

₺20.750.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺20.750.000 

A7 Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kent yaratmak ₺10.450.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺10.450.000 

3 Altyapı ve Ulaşım A8 Ulaşım ve trafiğin akıcılığını ve güvenliğini sağlamak ₺10.000.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺10.000.000 

4 Ekonomi ve İstihdam A9 
İş gücüne katılımı ve istihdamı başta kadınlar olmak üzere arttırmak 
için şehrin ekonomik ekosistemine ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yaparak katkı sağlamak 

₺300.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺300.000 

5 
Şehir Yönetimi ve Katılımcı 

Belediyecilik 

A10 
Belediye kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek kurumsal kapasiteyi 
arttırmak  

₺13.850.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺13.850.000 

A11 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden istifade ederek kurum çalışanlarına 
ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler 
sunmak 

₺1.700.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺1.700.000 

A12 

İyi yönetişim esasları çerçevesinde halkın yönetime doğrudan 
katılacağı dinamik, sürekli, sürdürülebilir ve aileyi merkeze alan 
Zeytinburnu’nun ve Zeytinburnu’nda yaşayanların sorunlarına çözüm 
üretmeye yönelik çalışmalar yapmak 

₺500.000 ₺0 ₺0 ₺0 ₺500.000 
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F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 
 

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

1 

A1 

H1.1 
Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve 
kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak 

İstanbul’daki tur rehberlerini Zeytinburnu konusunda bilgilendirmek 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Turizm potansiyeli bulunan mekânlarda, Türkçe ve İngilizce tanıtım hizmeti 
verilmesini sağlamak 

 Zeytinburnu’ndaki turizm potansiyelini değerlendirmek için yabancı 
misyon 
temsilcileriyle ortak çalışmalar yapmak 

Tarihî İstanbul Surlarının kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesini 
sağlamak 

2 H1.2 
Belediye hizmetlerini vatandaşa tanıtarak, hizmetlerden 
etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak 

Belediye hizmetlerinin vatandaşa duyurulmasında medyayı daha etkin 
şekilde kullanmak 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Belediyeye hizmet binaları için süreli yayın temin etmek 

Belediyenin süreli yayınlar, dijital medya ve diğer basın yayın organlarında 
görünürlüğünü arttırmak 

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak 

3 

A2 

H2.1 

Zeytinburnu’nda okuyan ilköğretim çağındaki 
çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmelerine, 
becerilerinin gelişmesine ve yeteneklerinin 
keşfedilmesine destek olmak 

Kitap okuma alışkanlığını attırmak için konferanslar ve yarışmalar 
düzenlemek 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Öykü, roman ve şiir gibi edebiyat türlerinin yerel düzeyde gelişimine 
katkıda bulunmak için fikir-sanat atölyeleri oluşturmak ve yarışmalar 
düzenlemek 

Bilgi evlerinin niteliğini ve sayısını arttırmak 

Gençlik Merkezinin niteliklerini geliştirmek ve bunu işletmek 

Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırmak ve bunları işletmek 

4 H2.2 Kültür Belediyeciliğinde öncü olmak 

Kültür yayınlarının sayısını arttırmak 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizin önemli kültür insanları için sempozyum düzenlemek, kitaplar 
yayınlamak 

Kültür faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmak 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

5 A2 H2.3 

Kültür ve sanat alanında 
Zeytinburnu, İstanbul ve 
ülkemizin birikimine katkı 
sağlamak 

Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması düzenlemek 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali düzenlemek 

Zeytinburnu’nun tarihi ve turistik yapıları ile sosyal dokusunu belgeleyen fotoğraf 
yarışmaları düzenlemek 

Sempozyum, seminer, söyleşi, konser ve tiyatro gibi faaliyet alanlarında etkinlikler 
düzenlemek 

Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek 

Kazlıçeşme Sanat Galerisinde ülkemizin sanat iklimine katkı yapacak, ilçemizin adını 
öne çıkaracak sergiler düzenlemek 

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde periyodik olarak sergi düzenlemek 

Zeytinburnu’nda Devlet Tiyatrosunun yeni bir sahnesini açmak 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Bakanlığın koro 
ve topluluklarının konser vermesini sağlamak 

6 

A3 

H3.1 

Koruyucu ve önleyici sağlık 
hizmetlerini geliştirmek ve 
gereken tedavi hizmetlerini 
sunmak 

İşyeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata uygun halde 
yürütülmesini sağlamak 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜLÜĞÜ 

Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen (yaşlı, yatalak, kanser hastası vb.) vatandaşların, 
sağlık kuruluşlarına gidiş gelişlerinde ulaşım imkânı sağlamak 

Sahipsiz hayvan geçici bakım evinin kapasitesini arttırmak ve hizmetlerini geliştirmek 

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama gibi yöntemlerle rehabilite edilmelerini 
sağlamak 

Sivrisinek, karasinek, böcek, kemirgen gibi kent zararlılarıyla ilaçlama yöntemiyle 
mücadele etmek 

Sağlık açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek için kamuya açık park, bahçe gibi 
alanlarla gıda işletmelerinde hijyen kontrolleri yapmak 

7 H3.2 
Toplum sağlığıyla ilgili eğitici 
ve bilinçlendirici çalışmalar 
yapmak 

Toplum sağlığının korunması için bilgilendirici broşürler hazırlamak ve dağıtmak 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜLÜĞÜ 

Okullarda öğrencilere toplum sağlığının korunması konusunda eğitim verilmesini 
sağlamak ve seminerler düzenlemek 

Vatandaşları, toplum sağlığı konusunda bilgilendirecek programlar düzenlemek 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

8 

A4 

H4.1 
Zeytinburnu'na göçle gelen bireylerin kente uyumunu 
sağlamak 

Göçmenler için talep olması durumunda Türkçe kursu açmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Göçmenlere hukuki, sosyal ve diğer alanlarla danışmanlık hizmeti 
vermek 

Göçmenlerin, Zeytinburnu’nu tanımasına imkân verecek faaliyetler 
düzenlemek 

Üniversite ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak göçmenlerin kent 
hayatına uyumu için çalışmalar yapmak 

9 H4.2 
İlçe genelinde sportif faaliyetlere destek olmak ve 
vatandaşlarımızın yararlanabileceği spor alanlarını inşa 
etmek 

Yüzme havuzu inşa etmek 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Uluslararası müsabakaların yapılabileceği ve vatandaşın hizmetine 
sunulabilecek bir buz pisti inşaatını tamamlamak 

İlçenin başarılı sporcuları ve kulüplerini teşvik etmek 

Amatör spor kulüplerini desteklemek 

Kadınlar için spor merkezleri açmak 

10 H4.3 
Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki 
etkinliğine yönelik çalışmalar yapmak 

Aile içi ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal 
hayatın her safhasında her türlü şiddeti önlemek için farkındalık 
yaratacak yayınlar, toplantılar ve etkinlikler yapmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

11 H4.4 

Engelli ve engelli yakını olan vatandaşlarımızın, 
kapasitelerini geliştirerek, bağımsızlaşmalarına destek 
olmak, toplumsal gelişmelerden faydalanmalarını 
sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek 

Yeni bir taziye evi daha yapmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Ailelere ve engellilere yönelik eğitim, sosyal yardım ve danışmanlık 
hizmetleri sunmak 

AKDEM’in kapasitesini arttırmak 

12 H4.5 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımlar yapmak 

Yerinde yemek hizmeti sunmak, sıcak yemek ikramında bulunmak 
ve cenaze evlerine yemek dağıtmak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gıda yardımları yapmak 

Mağdur ve muhtaçlara sosyal yardımlar yapmak 

Mağdur ve muhtaçlara sağlık malzemesi yardımları yapmak 

13 H4.6  
Zeytinburnu Stadyumu ve Büyük Otoparkın inşa 
edilmesini sağlamak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde projesi hazır olan 
Zeytinburnu Stadyumunun ve Büyük Otoparkın inşa edilmesi için 
lobi faaliyetleri yapmak 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

14 H4.7  Bağımlılık ile etkin bir biçimde savaşmak 
Her türlü bağımlılık ile ilgili bilinçlendirici organizasyonlar 
düzenlemek ve çalışmalar yapmak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

15 

A5 

H5.1  İlçede bulunan devlet okullarının temizliklerini yapmak 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile öğrencilerde çevre 
kirliliği ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler 
düzenlemek 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Devlet okullarının tuvaletlerinin temizliğini ilgili kurumlarla iş birliği 
kurarak yapmak 

İlçemizdeki devlet okullarının periyodik olarak her türlü bakım onarım 
boya tadilat işlerini yapmak 

16 H5.2 
 Sıfır Atık Projesinin ilçe genelinde devreye alınmasını 
sağlamak 

Sıfır Atık Projesini belediye birimlerinde yaygınlaştırmak 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Sıfır Atık Projesi kapsamında mahallelerde gereken şartların 
oluşmasını sağlamak 

Geri dönüşümü teşvik etmek üzere çeşitli organizasyonlar ve 
bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

17 H5.3  İlçede bulunan ibadethanelerin temizliklerini yapmak 

İlçe genelindeki ibadethanelerin temizlik ihtiyacını karşılamak 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Camii tuvaletlerinin her türlü bakım ve onarımı ile temizliğini yaparak 
vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunmak 

18 H5.4  Kent temizliği konusunda örnek ilçe olmak 

Kent temizliği konusunda halkı bilinçlendirici çalışmalar yapmak 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Periyodik olarak sokakları süpürmek ve yıkamak 

Düzenli olarak konteyner ve çöp toplama noktalarının dezenfekte 
edilmesini sağlamak 

19 

A6 

H6.1  Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek 

İlçe genelinde riskli binaların tespitiyle ilgili çalışmalar yapmak 

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 

Binalara yapı kimliği kazandırmak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile kentsel dönüşüm 
uygulamaları yapmak 

Cami ve okul çevrelerini genişletmek 

20 H6.2  
İmar faaliyetlerini etkili biçimde yürütmek ve geliştirmek 
için bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını 
yaygınlaştırmak 

Abdi İpekçi Uluslararası Spor Kompleksinin yenileme projesini 
hızlandırmak İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
İlçeye yeni okul alanları kazandırmak 

21 H6.3  Zeytinburnu Millet Camiini inşa etmek İhale işlemlerini tamamlayarak yapımını gerçekleştirmek FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

22 H6.4  Zeytinburnu Kongre Merkezini inşa etmek Projelerini tamamlayarak ihale etmek ve yapımını gerçekleştirmek FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

23 H6.5  İlçemize Zeytinburnu Millet Bahçesini kazandırmak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ iş birliği ile Zeytinburnu Millet 
Bahçesini hayata geçirmek. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

24 

A7 

H7.1  
Mevcut yeşil alan ve parkların devamlılığını 
sağlamak ve geliştirmek 

İlçe genelinde var olan parkların bakım onarımını yapmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

25 H7.2  
Türkiye'nin ilk ve tek Tıbbi Bitkiler 
Bahçesi'nin sürdürülebilirliğini sağlamak 

Tıbbi Bitkiler Bahçesinin bilinirliğini ve etkisini arttıracak tıp festivali 
düzenlemek 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
Özellikle çocuklar ve gençler arasında tıbbi bitkiler bahçesinin 
bilinirliğini arttıracak aktiviteler yapmak 

Tohum yetiştirme çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürmek 

Tıp teknisyenlerinin stajlarını Tıbbi Bitkiler Bahçesinde 
tamamlamalarına imkân verecek şartları sağlamak 

26 

A8 

H8.1  
Yolların ve kaldırımların yaya ve araç trafik 
akışına uygun olmasını sağlamak 

Prestij yol düzenlemeleri yapmak 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İlçe genelindeki bozuk yol, bordür ve tretuvarları tamir etmek 

Trafik düzenlemeleri kapsamında ilçe genelinde sorun teşkil eden 
alanları tespit etmek ve etkin çözümler geliştirmek 

Yağmur suyu kanallarında bakım ve onarım çalışmaları yapmak 

27 H8.2  
İlçe sınırları içerisindeki otopark sayısını 
arttırmak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle otopark sayısını arttırmak FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

28 H8.3  
Seyitnizam Mahallesindeki Tramvay Hattının 
yer altına alınmasını sağlamak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Tramvay 
Hattının Zeytinburnu geçişinin yer altına alınmasını takip etmek 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

29 

A9 

H9.1 
 Kadınların iş gücüne katılım oranlarının 
arttırmak için kariyer gelişimlerine destek 
olmak 

Kadının aile, iş dünyası ve toplumsal hayattaki konumunu 
güçlendirmek için eğitim, seminer vb. çalışmalar yapmak, kadın 
girişimcileri teşvik edecek programları hazırlamak 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

30 H9.2  
Kariyer Merkezinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak 

Zeytinburnu’nda iş arayanlarla eleman arayanların buluşmasını 
sağlamak 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Meslek Edindirme Kurslarına yönelik çalışmalar yapmak 

Ulusal ve uluslararası benzer kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları 
incelemek 
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SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

31 

A10 

H10.1  
Hukuk süreçlerinin etkinleştirilmesini ve kurumun, 
mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesine destek sağlamak 

Belediyenin hukuki iş ve işlemlerini yürütmek 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Mevzuat değişikliklerinin takibini yapmak ve bu değişiklikleri ilgili 
birimlerle hızla paylaşmak 

Hukuki konularda eğitim, seminer ve toplantılara katılım sağlamak 

Belediye birimlerine hukuki alanda bilgilendirme toplantıları 
düzenlemek 

32 H10.2  
Mali ve finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlamak 

Tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak 

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
Belediye gelirleri ile ilgili kontrol ve denetimleri yapmak 

Stratejik Plan ve Performans Programına dayalı faaliyetlerin izleme 
değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu kapsamda rapor 
hazırlamak 

33 H10.3  
Belediye hizmet bina ve araçlarının hizmet sunumlarının 
sürekliliğini sağlamak 

Kurum için gerekli olan araçları temin etmek ve teknik ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağlamak 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet binaları ve araçların bakım ve onarımlarını yapmak 

Belediye bina ve tesislerinin temizliklerini yapmak 

Bütün Belediye hizmetlerine engelli erişimini sağlamak 

34 H10.4  

Belediye birimlerinin denetimlerinin mevzuata ve 
yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak 

Kurum içinde disiplin soruşturmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek 

TEFTİŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Belediye birimlerine yönelik teftiş ve denetimler yapmak 

Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını denetlemek 

35 A10.5  

Belediyenin Karar Organlarından Olan Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümeninin İşlerini Kolaylaştırıcı Hizmetler 
Sunarak Etkinlik ve Verimliliğin Arttırılmasını 
Sağlamak 

Sistemin takibi ve güncellenmesini sağlamak 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
E-imzaya geçilen Meclis kararları dışında, Meclis Komisyonlarına ilişkin 
raporları elektronik ortamda hazırlamak ve bunların imzalanmasını 
sağlamak 

36 A10.6  
Kurumun vermiş olduğu kurumsal hizmetlerde etkinlik ve 
verimliliği arttırmak 

Dilekçe hakkının kullanılması, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuat ve 
CİMER sisteminin işleyişi konularında, ilgili kurum personeline yönelik 
eğitim verilmesini sağlamak 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

37 A10.7  

Her bir personelin kendi birimindeki tüm işleri doğru, 
eksiksiz ve hızlı bir şekilde yapması sağlanarak, hizmette 
kalite, verimlilik ve hızı arttırmak 

 
Kurum içerisindeki müdürlüklerin kendi görev ve sorumluluklarına 
ilişkin konularda hazırladıkları iş akış şemaları ve bu şemaların gerekli 
durumlarda revize edilmeleri hususunda koordinasyonu sağlamak 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
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İDARE ADI  Zeytinburnu Belediyesi                                        

            

SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

38 

A10 

A10.8  
Nitelikli personel yetiştirerek kalifiye insan 
gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak 

Belediye birimleri ile yapılacak eğitim ihtiyaç analizi neticesinde, kurum 
içinde mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesini sağlamak 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kurum içinde düzenlenen eğitimler dışında düzenlenen seminer, toplantı, 
fuar vb. organizasyonlara belediye personelinin katılımını sağlamak 

39 A10.9  
Personelin kurumdan memnuniyetini ve 
motivasyonunu arttırarak hizmet 
kalitesinin artmasını sağlamak 

Kurum personelinin idare ve kurumun işleyişi hakkındaki görüş, düşünce, 
beklenti ve memnuniyetlerini, açıkça ifade edebilecekleri çevrimiçi ara yüz 
veya anket formu oluşturmak YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İdarenin işleyişindeki olumlu veya olumsuz konuları personel aracılığıyla 
tespit etmek ve raporlamak 

40 A10.10  
Hemşerilerimizle gönül bağı kurarak Belediyenin 
imajını ve vatandaş bağını 
güçlendirmek 

Vatandaşın talep ve isteklerini doğru şekilde analiz ederek, ilgili birimlere 
aktarmak ve hızla çözüme kavuşmasını sağlamak 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Özel gün ve haftalar ile ilgili etkinlikler düzenlemek 

Hemşerilerin, Belediye Başkanı ile iletişimlerini güçlendirecek faaliyetler 
düzenlemek 

41 A10.11  İşletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak 

İlçede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren iş yerlerini ruhsatlandırmak 

RUHSAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık yerlerin denetimlerini yaparak, dijital ortama 
aktarmak 

İmalata yönelik işyerlerinin, planlı bir şekilde rehabilitasyonu için gerekli 
çalışmaları yapmak 
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SIRA  
AMAÇ 

NO 
HEDEF 

NO 
PERFORMANS HEDEFİ  FAALİYET  MÜDÜRLÜK 

42 

A11 

H11.1  
Bilgi Teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması 
ile kamu hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve 
erişilebilir olmasını sağlamak 

Belediye hizmetlerinin e-devlete entegrasyonlarını sağlamak 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasının tüm kurumda yaygınlaştırılmasını 
sağlamak 

Personelin, bilgi teknolojileri konusunda ihtiyaç duydukları eğitimleri sağlamak 

Zabıta ve ruhsat işlerine ait saha uygulamalarının elektronik ortamda takibini 
sağlamak 

43 H11.2  
İlçede yaşayan ailelere park, bahçe ve sokaklarda 
huzurlu ve güvenli ortam sağlamak 

Emniyet birimleri iş birliği içinde sokaklara ve ihtiyaç duyulan yerlere kent 
güvenlik yönetim sistemini kurmak 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 
İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere güvenlik ile ilgili kamera 
sistemleri kurmak 

BEDAŞ ile iş birliği içinde Zeytinburnu’nun bütün sokaklarının sürdürülebilir bir 
şekilde aydınlatmasını sağlamak 

44 H11.3  
İlçe halkının ve özellikle gençlerin sosyal yönünü 
geliştirmek için teknolojik yatırımlar yapmak 

Vatandaşa park ve bahçelerde ücretsiz internet imkânı sağlamak 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Özellikle Zeytinburnu’nda yaşayan gençlerin faydalanabilmesi için Greenbox 
stüdyosu kurmak 

45 A12 H12.1  

Zeytinburnu’nda yaşayan ailelerin ve gençlerin 
yönetime katılmalarını ve 
Zeytinburnu’nun sorunlarına çözüm üretecek 
projeler geliştirmelerini sağlamak 

Zeytinburnu’nda yaşayan aileleri ziyaret ederek sorunlarını ve beklentilerine 
yönelik bilgileri raporlamak 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
Halkın yönetime katılımını sağlamak adına çalıştaylar, mülakatlar ve tematik 
toplantılar düzenlemek 

 

 

 

 

 

 

 


