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GENEL BİLGİLER

240° 89' Kuzey Enlemi 29° 31' Doğu Meridyeni
üzerinde yer alan Pendik; doğuda Tuzla, kuzeyde
Sultanbeyli, batıda Kartal, güneyde Marmara
Denizi'ne komşudur. Yaklaşık 188.8 km² bir alana
yayılmış olan Pendik’te 7.5 km sahil şeridi
bulunmaktadır.
Anadolu’nun İstanbul’a giriş kapısı niteliğindeki
Pendik'in yüzey şekilleri genel olarak engebelidir.
Deniz kıyısı kil ve kumla, kıyıdan kuzeye silislerle
kaplıdır. İstanbul'un tek ve en yüksek tepesi olan
Aydos’la sınır olan Pendik, Ballıca Ağılbayırı ve
Karabayır tepelerini sınırları içerisinde
barındırmaktadır. Ayrıca Gözdağı Korusu da
Pendik’in en yüksek noktalardan biridir. İstanbul'un
en büyük su kaynaklarından olan Ömerli Barajı da
Pendik sınırlarındadır. Riva ve Ballıca Deresi Ömerli
Barajı'na dökülen akarsulardır.
Pendik’te sanayileşmeyle beraber artan kentleşme,

Türkiye ortalamasına göre 2 kat daha fazla
gerçekleşmektedir. Pendik’e farklı tarih dilimlerinde
hem yurtiçi hem de yurtdışından göçler yaşanmıştır.

İlk göç, 1924 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle Preveze, Drama ve Yanya gibi kentlerden gelen 2 bin 200 kişiyle
gerçekleşmiştir. Bir diğer göç dalgası 1930’lu yıllarda Anadolu’dan olmuştur. 1935 yılında Pendik’te nüfus 4 binken
yurtdışından 1960’ta ikinci bir göç dalgasıyla 14 bine ulaşmış, 1970’e girildiğinde ise 30 bini bulmuştur. 1980’de onaylanan ve
İstanbul’daki sanayi gelişimine yeni düzenleme getiren Büyük İstanbul Nazım Planı'nın hayata geçmesiyle Pendik’in 60
binlik nüfusu 1990’da 235 bine ulaşmıştır. 2000’de 389 bin 657 olan nüfusu 2013’de 646 bin 375'e yükselmiştir. 2015
verilerine göre nüfusu 681,736'dır.
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Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinen Pendik’in bilinen en eski adı Pantikapaion’dur. Bizans Dönemi'nde “her tarafı
surlarla çevrili” anlamını taşıyan Pantecion, Latin egemenliğinde ise “duvar” anlamına gelen Peninda-kot ismini almıştır.
Bu da bizi, Pendik’in egemen olan devletlerce bir savunma hattı olarak kullanıldığı bilgisine götürür. Pendik’e beş köy, beş
burun, beş çıkıntı, beş balıkçı köyü de denmiştir.
Göç yollarının zorunlu olarak geçtiği İstanbul; kıtalararası bilgi, mal, teknoloji aktarımında uygarlığın düğüm noktasıdır.
Bu köklü ve renkli tarih, Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Pendik’te derin izler bırakır.
Osmanlı döneminde padişahın emriyle Ayan Meclisi Senato Hariciye Encümen Reisliği görevini yürüten Azaryan Efendi,
Pendik’in yeniden imar edilmesi için görevlendirilmiştir. Paris’ten getirilen mimar ve mühendislerce kasabanın ilk planları
çizilmiş, şehrin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Böylece Pendik, Türkiye’nin ilk planlı kasabası olma unvanını
kazanmıştır.
Diğer bir göç dalgası 1930’lu yıllarda Anadolu’dan olmuştur. 1935 yılında nüfus 4 binken yurtdışından ikinci bir göç
dalgasıyla 1960’ta 14 bin olmuş, 1970’e girildiğinde ise 30 bini bulmuştur.
1970’lerden itibaren ilçenin sayfiye yapısı bozulmaya başlamış, sahilde bulunan konakların ve yazlıkların yerini çok katlı
yapılar almaya başlamıştır.
Pendik, Osmanlı Dönemi'nde Gebze ilçesine bağlı bir köy iken daha sonra Üsküdar Mutasarrıflığı'na bağlı Kartal Sancağı
bünyesinde bir bucak olmuştur. 04.07.1987 tarihinde ise 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3392 sayılı Kanun ile ilçe
olmuş ve teşkilatlanmasını tamamlayarak 11.08.1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.



ÖRGÜTLENME YAPISI 



BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisi’nde 33 AKP, 12 CHP  olmak üzere toplam 45 meclis
üyesi bulunmaktadır.

Komisyonlar:
Çevre ve Sağlık Komisyonu

Hukuk Komisyonu

İsimlendirme Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

Gençlik ve Spor Komisyonu

Tarifeler Komisyonu
Trafik Ulaşım Komisyonu

İmar Komisyonu

Esnaf Komisyonu

Kültür ve Sanat Komisyonu

Sosyal Hizmetler ve Yardım Komisyonu

Gayrimenkul Satış Komisyonu

Kadın ve Aile Komisyonu



FAALİYETLER, PROJELER,
HİZMETLER

SOSYAL POLİTİKALAR

GENÇLİK POLİTİKALARI

KADIN POLİTİKALARI

ÇEVRE POLİTİKALARI

KARDEŞ KENTLER

BİLİŞİM HİZMETLERİ



SOSYAL POLİTİKALAR

Sosyal Yardım Destek Kartı
İhtiyaç sahiplerine ayni yardımların daha düzenli ve sistemli bir şekilde gerçekleşmesi için
Sosyal Yardım Destek Kartı uygulamasına geçilmiştir. 2015 yılında ihtiyaç sahibi 6518
yurttaşa kartları ulaştırılmıştır.

Aşevi Birimi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi Birimi, ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ve gıda
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hizmet vermektedir.

Sıcak Yemek Yardımı
Evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan yurttaşlara her
gün adreslerine teslim etmek suretiyle sıcak yemek yardımı yapılmaktadır.

Gıda Yardımı
İçerisinde muhtelif gıda malzemelerinin bulunduğu koli, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.
Her ay ortalama 2.000 koli gıda dağıtımı yapılmaktadır.

Cenaze Yemeği
Belediye tarafından cenaze evlerine taziye ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu ziyaretler sırasında
talepte bulunan ailelere etli pilav ve ayran verilmektedir.

Ramazan Etkinliği
Her yıl Ramazan ayında bir sabit nokta ve farklı günlerde organize edilen alan iftarlarında 120.000
kişilik iftar yemeği verilmektedir.
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İstihdam Masası
Türkiye İş Kurumu ile ortaklaşa faaliyetlerini yürüten İstihdam Masası ile işsiz yurttaşların
kayıtları alınarak iş bulmaları yönünde yardımcı olunmakta, ayrıca iş ve mesleki
kurslara yönlendirmeler yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde 1.810 yurttaş ile iş görüşmesi
yapılmış olup, 115 engelli yurttaşların iş başvuruları alınmış ve gerekli yönlendirmeler
yapılmıştır.
595 engelli vatandaşın katılımıyla 36 adet engelli-işveren buluşması ve  4.244 vatandaşın
katılımıyla 92 adet toplu iş görüşmesi düzenlenmiştir.
Toplam 39 firmanın katıldığı ve 4.887 kişinin başvurusunun alındığı 3 adet istihdam fuarı
düzenlenmiştir.

Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme Projesi
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) ve Özel Güvenlik
Sektörü İş Adamları Derneği (ÖGSİAD) ile ortak yürütülen proje
kapsamında 2009 yılında 160 erkek silahlı, 80 erkek silahsız, 40
kadın silahsız olmak üzere toplamda 280 kişi özel güvenlik
görevlisi eğitimi verilerek 229 kişiye güvenlik görevlisi sertifikası
verilmiştir.
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Etüt Takviye Dersleri
Alanında deneyimli öğretmen kadrosunun görev aldığı etüt dersleri, 5. 6. 7. ve 8. sınıflar için
7 ayrı kültür merkezinde devam etmektedir. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3
ayrı grupta eğitim gören toplam 1.730 öğrenciye Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen ve Kuran-ı
Kerim dersleri verilmektedir.

Çocuk Kulübü Programları
Yıl içerisinde 4 farklı çocuk kulübünde animasyon gösterimi, drama, müzik eğitimi, satranç
eğitimi, değerler eğitimi ve aile eğitimi seminerleri düzenlenmiş olup 2015 yılında 5.048
katılımcıyla 245 program gerçekleştirilmiştir.

Aktif Yaşam Merkezi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Sosyal İçermeye
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Gedik Üniversitesi
koordinatörlüğünde, Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ortaklığında,  down sendromlu çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm engellilerin yaşama
daha aktif katılabilmeleri için' Aktifim Toplumun İçindeyim: Engelli Çocuk ve Gençler İçin
Fiziksel Aktivite Merkezi Projesi' hayata geçirilmiştir. Engelli çocuk ve gençlerin
motor yetenekleri ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi için düzenlenen spor eğitimlerinden
yararlanması sağlanmaktadır.
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Sağlıklı Yaşam Merkezi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında
ajanstan alınan hibe ile yürütülen Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile obez, fazla kilolu ve
sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyen gençlere yönelik olarak Pendik Sağlıklı Yaşam
Merkezi kuruldu.

Merkezde bir yıl boyunca psikolog, beslenme uzmanları ve fiziki aktivite uzmanları 14-18 yaş arası
obez, fazla kilolu, aşırı zayıf veya sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyen gençlerin sağlıklı
beslenmesi ve fiziksel aktivite konusunda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturması için
çaba harcadı. Ayrıca okullarda 16 hemşire tarafından 6 bin gönüllü öğrencinin kiloları ve boyları
ölçülerek Beden Kitle İndeksi taramaları gerçekleştirildi. Çıkan sonuçlara göre talep edenlere
gerekli danışmanlık hizmetleri de yıl boyunca verildi.
33 lisede gerçekleştirilen farkındalık artırıcı seminerlere 4 bin 200 öğrenci ve velinin katılımı
sağlandı. Dağıtılan basılı materyallerle farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Bilinçlendirme
çalışmaları sonucu Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne danışmanlık hizmeti için gelen 575
öğrenciye ise, psikolojik, beslenme ve fizik aktivite danışmanlığı verilirken, vücut yağ analizi,
bireysel ve grup görüşmeleri ve özel görüşmelerle fazla kilo problemlerini aşmak için psikolojik
danışmanlık sağlandı.
Pendik Belediyesi bu proje ile Sağlıklı Kentler Birliği 2015 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama
Ödülleri'ne layık görüldü.

Yaşlı Hizmetleri Anket Çalışması
Pendik’te yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlarla ilgili gerçekleştirilen “Yaşlı Hizmetleri Anket Çalışması”
ile 2015 yılı Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu’nda Pendik Belediyesi Yaşlı Dostu Kentler Teşvik
Ödülü'nü kazanmıştır.
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Mültecilere Yönelik Dil Eğitimi
Günlük yaşama ve topluma kaynaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla ilçede yaşayan Suriyeli
mültecilere yönelik 3 merkezde Türkçe eğitimi verilmektedir.
Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen kurslarda, temel Türkçe bilgisinin yanı sıra
günlük hayatta kullanılan  deyimleri de öğrenen Suriyeli öğrenciler, artık insanlarla rahat
iletişim kurabilmektedir.

Mültecilere Yönelik Ayni Yardımlar
İlçede bulunan mültecilere yönelik 2015 yılında 577 adet erzak kolisi, 93 adet kuzine soba ve
196 kişiye kartlı sistem ile 56.286 adet ekmek yardımı yapılmıştır. 

Add subheading
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Bilgi Evleri
Beş adet bilgi evi ile, uzman eğitmenler ile hem eğitim verilmekte hem de kültürel faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.

Okullardaki Faaliyetler
Pendik sınırları içerisindeki okullarda iletişim seminerlerinden kariyer planlama ve sağlık
seminerlerine, stand up gösterilerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok başlıkta etkinlikler
düzenlenmektedir.
Gençlere yaşamlarında gerekli olan değerleri ve bilgiyi kazandırmak, onların topluma
uyum sağlamalarına destek olmak ve sosyalleşme becerilerini geliştirmek için alanında
uzman akademisyen, eğitimci, yazar, rehber ve psikolojik danışman, insan kaynakları ve
kişisel gelişim uzmanlarıyla birlikte çalışmalar yapılmaktadır.

Kurslar
Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla mesleki, sanat ve hobi kursları
düzenlenmektedir. Bu kapsamda fotoğrafçılıktan bilişim teknolojilerine, el sanatlarından
müzik ve gösteri sanatlarına kadar 50 farklı branşta binlerce gencin kurs almasını
sağlanmaktadır.

Öğrenci Değişim Programı
Program kapsamında son 5 yılda Avrupa'ya 100 lise öğrencisi gönderilmiş ve Kispetsli
(Macaristan) 100 öğrenci belediye tarafından ağırlanmıştır. 

Gençlik Merkezleri
Çocuk ve gençlerimizin sosyal ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olmak, beklentilerini
karşılamak, eğlenme ve hoşça vakit geçirme ihtiyaçlarını karşılamak için çocuk kulüpleri
ve gençlik merkezleri inşa edilmektedir.



Gençlik ve Spor
Ücretsiz Spor Akademisi ile
üniversitede beden eğitimi ve spor
yüksekokulunu hedefleyen
öğrencilere yetenek sınavına hazırlık
kursları düzenlenmektedir.
Amatör spor kulüplerine destek ile
gençlerin uluslararası yarışmalara
katılımı sağlanmaktadır.
Pendik Gençlik Günleri kapsamında
yapılan yarışmalar, Pendik
Yıldızlarını Arıyor Okul Spor
Şenlikleri, Pendik Belediye
Başkanlığı Kupası Kros Yarışmaları,
İstanbul'un En Hızlısı Atletizm
Yarışmaları ile gençlerin spora ilgisi
artırılmaktadır.
Engelli gençlerin sporda daha aktif
olması için Gedik Üniversitesi işbirliği
ile Özel Spor Oyunları
düzenlenmektedir. 

GENÇLİK POLİTİKALARI

Gençler Soruyor
Belediye Başkanı ile gerçekleşen ve belirli aralıklarla düzenlenen ‘Gençler Soruyor’ buluşmalarında
kültürden sanata, spordan kariyer planlamaya kadar gençlerin taleplerini iletmesi sağlanmaktadır.
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Spor Koordinasyon Merkezi
2014 yılında restore edilerek daha kullanışlı hale getirilen Batı Mahallesi’ndeki Pendik Belediyesi
Spor Koordinasyon Merkezi, ilçedeki tüm sportif faaliyetlerin koordine edildiği bir merkezdir.
Toplam 660 metrekare alana sahip iki katlı merkezin üst kısmında idari bölümler ve toplantı
salonları, alt kısmında ise sporculara yönelik soyunma ve duş odaları ile birlikte kafeterya yer
almaktadır. Merkez bünyesinde halka açık iki basketbol sahası bulunmaktadır. FIFA
standartlarında suni çim olan Yüzüncü Yıl Futbol Sahası ise amatör futbol kulüplerinin ücretsiz
şekilde faydalandığı ve federasyon nezdinde resmi maçların oynandığı bir saha olarak hizmet
vermektedir. Spor Koordinasyon Merkezi ilçe bünyesindeki 15 amatör spor kulübüyle koordineli
hareket ederken kendi bünyesinde çeşitli spor dalları üzerine eğitim vermeyi planlamaktadır. 
Pendik Belediyesi, 4 spor kompleksi, 38 futbol sahası, 20 basketbol sahası, kültür ve bilgi
evlerindeki 9 spor merkezi ile, 17 branşta gençlere yönelik spor hizmetleri vermektedir. 
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Kadın Yaşam Merkezi
Proje çalışmaları devam eden merkezde İSMEK, Aile Sağlık Merkezi, çok amaçlı salonlar, fitness
salonu, sergi alanı, sinevizyon stüdyo, güzellik merkezi, havuz, kafeterya, gün odaları ve restoran
bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç kadınların geçici
barınma, beslenme, sağlık, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarını karşılanarak, kadın koruma evi
çalışmalarını ve hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Aile danışma masasına psikolojik destek için müracaat eden kadınların takibini
yapmak,Kadın Koruma Evi ve Gülenyüz Evleri'nde kalan tüm kadınların ihtiyaçlarını karşılamak
adına çalışmalar yapmak ve yaptırmak, kadına yönelik şiddetle alakalı toplumda farkındalık
yaratacak etkinlikler düzenlemesi, Evlilik Okulu Projesi'nin koordinasyonu Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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Kadın Koruma Evi
Aile içi şiddet gören, töre mağduru olan ve aile
çözülmeleri neticesinde barınma ihtiyacını
karşılayamayan kadın ve çocuklarının geçici
olarak barınma, güvenlik, gıda, acil
ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır.
Psikolojik destek, adli destek, meslek
edindirme kurslarına yönlendirme, boş zaman
aktiviteleri, İstihdama yönelik faaliyetler,
SHÇEK, SYDV, İŞKUR gibi kurumlar hakkında
bilgilendirme yönlendirme faaliyetleri.  Kurum
sonrası ev bulma konusunda
yardım edilmektedir.

Gülenyüz Evleri
Gülenyüz Konukevi ile yetim çocuklar ve
annelerinin barınma, eğitim ve sosyal
ihtiyacı karşılanmaktadır. 5 bin 717 m² alana sahip
olan Gülenyüz Evleri 1+1 ve 2+1 olmak üzere 32 daire
yanında kreş, kütüphane, etüt merkezi, konferans
ve sinema salonu, fitness ve aerobik salonu,

kafeterya ve oyun alanlarının yer aldığı konukevi
anneler için mesleki ve hobi kursları da
verilmektedir. Meslek edinen anneler bina içindeki
resepsiyon, kreş, kültür merkezi gibi birimlerde
görev almakta veya çeşitli işyerlerinde istihdam
edilmektedir. Misafirhane bünyesinde bulunan
kütüphane ve etüt merkezlerinde çocuklara eğitim
desteği  verilmektedir.
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Gönüllü Kadınlar
Dört yıl önce birkaç kadın tarafından Pendik
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne
bağlı olarak kurulan Gönüllüler Birimi,
kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine, birçok
hizmet sunmaktadır. Gönüllüler Birimi ve
Gönülver Derneği, kendi imkânlarıyla
kurdukları atölyelerinde çeşitli ev tekstili
ürünleri üreterek elde ettikleri gelirleri
hizmetlerinde kullanmakta, aynı zamanda
birlikte çalışarak üreten üyeler arasında
dayanışma sağlanmaktadır. Konukevi’nde
bulunan toplantı salonlarında kadınlara,

uzman eğitmenler tarafından “Değerler
Eğitimi” ve “Aile İçi İletişim” gibi konularda
aile geliştirme eğitimleri verilmektedir.

KİŞGEM
Pendik Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile
AB fonlarınca desteklenmektedir. AB fonlarından
yararlanılan projenin toplam bedeli 3,5 Milyon
Euro’dur. Proje, Kütahya, Çorum, Nevşehir ve
Pendik olmak üzere dört merkezde
yürütülmektedir. KOSGEB Yürütücü Kuruluş,
Pendik Belediyesi Yararlanıcı Kuruluş ve PENTAŞ
İşletici Kuruluştur. İş Geliştirme Merkezleri
(İŞGEM) küçük girişimcilerin iş kurmasını ve
geliştirmesini destekleyen ve kolaylaştıran,

dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve
büyüme olanaklarını arttıran Türkiye için yeni
sayılabilecek bir istihdam oluşturma ve iş kurma
modelidir. “İşletme Kuluçkaları” veya “Kobi
Fidanlığı” olarak adlandırabileceğimiz KİŞGEM’ler,
bünyelerinde barındırdıkları yeni işletmelere,

yönetim danışmanlığı desteği, finans
kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş
yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri
sunarak adeta onları beslemekte; en zayıf
oldukları iş kurma aşamasını sağlıklı bir şekilde
aşmalarını ve büyümelerini sağlamaktadır.
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Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Temiz Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği
Projesi
Pendik Kaymakamlığı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ortak yürütülen proje kapsamında
Pendik’teki muhtarlara yönelik olarak “Verimli Enerji” Bilgilendirme Semineri ve belediye
personeline ve yurttaşlara yönelik “Enerji Tasarrufu” semineri düzenlenmiştir. Yurttaşlara proje
ile ilgili bilgilendirme yapılması amacıyla Temiz Enerji Masası kurulmuştur.
Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, kompozisyon ve proje
fikirleri yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca eğitim sonrası yarışma düzenlenmiş olup en yüksek
enerji tasarrufu sağlayan 3 aileye buzdolabı hediye edilmiştir.

Pil Toplama Yarışması Ödülü
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından düzenlenen yarışmada
Pendik Belediyesi en çok atık pil toplayan 4. ilçe belediyesi olmuş ve yurtdışında belirlenen
BEBAT (Atık Pil Ayrıştırma Tesisi) ve REVATECH (Atık Pil Geri Dönüşüm Tesisi) isimli atık
pil ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisini yerinde inceleme hakkı kazanmıştır.

Let's Do İt 
Çevre bilincinin aşılanması amacıyla 133 ülkede faaliyet gösteren çevre temizlik hareketi
“Let’s do it”in Türkiye ayağında çeşitli dernek, gönüllü kuruluşlar ve spor kulüpleri ile
Pendik Belediyesi personelleri tarafından Ballıca köyündeki ormanlık alanda çevre temizliği
yapılmıştır.



BİLİŞİM HİZMETLERİ

Doküman Yönetim Sistemi
Tümüyle elektronik belge yönetim sistemine geçen ilk
belediye olan Pendik Belediyesi,  ‘İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (İSMEP) Projesi’
kapsamında, evrakların fiziksel olarak dolaştırılması ve
ıslak imza uygulamasından vazgeçerek, Doküman
Yönetim Sistemi’ne geçmiştir.
Bu çalışma kapsamında, imza atan tüm personele
TÜBİTAK'tan elektronik imzalar (e-İmza) alınırken, kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hesap
verebilirlik ve saydamlık anlayışı çerçevesinde, 2011 yılı
başından itibaren kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar
elektronik ortamda e-imza ile yapılmaktadır.
Tümleşik Belediye Otomasyon Sistemi 
Yurttaşlara çok daha iyi hizmet sunabilmek için
belediyedeki tüm otomasyon sistemlerini ve veri
tabanlarını birleştirmekte ve birbirleri ile tam entegre
olmaları için çalışmalar yürütmektedir. Gerçekleştirilen
proje ile yurttaşların belediyede kayıtlı bulunan tüm
verileri istenen her yerden anında görülerek belediye
işlemlerine hız katılmış olacaktır.
Bu kapsamda 2015 yılında Bilgi İşlem Yönetimi, Ruhsat
Yatırım Planlama Yönetimi (Yapı Ruhsat Takip Modülü),

Emlak İstimlak Modülü (Belediyece Verilen ve
Satılan Taşınmazlar), Kentsel Dönüşüm Modülü, Çağrı
Merkezi Yönetimi, İş Takip Modülü gibi 6 modül
tamamlanarak devreye alınmıştır. 



KARDEŞ KENTLER
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11Yasamal - AZERBAYCAN

Nerimanov (Bakü) - AZERBAYCAN

Travnik - BOSNA HERSEK

Madan  -  BULGARİSTAN

Smolyan  -  BULGARİSTAN

Sidi Bernoissi - FAS

Çolpan - Ata - KIRGIZİSTAN

Mamuşa - KOSOVA CUMHURİYETİ

Dipkarpaz - KKTC

Plasnitsa - MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Ulaanbaatar City Cingeltei - MOĞOLİSTAN
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Komrat - MOLDOVA CUMHURİYETİ GAGAUZ YERİ  
                  ÖZERK BÖLGESİ

Targu-jiu - ROMANYA

Kispest - MACARİSTAN

Novipazar - SIRBİSTAN

Jenin - FİLİSTİN

Ciampino - İTALYA

İskele - KKTC

Patnos - TÜRKİYE

Bartın / Amasra - TÜRKİYE



KARDEŞ KENTLER

Genç Gönüllüler Yerel Yönetimlerde
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Bulgaristan
Smolyan Belediyesi ortaklığında bir AGH projesi ile  Pendik’ten gönüllü 2 genç, 2 ay süreli olarak
Smolyan’a gitmiş ve kamu hizmetlerinde bulunmuşlardır.

3 Diyardan 3 Kültür Projesi
Erasmus+ Programı kapsamında
başvurusu yapılan proje kapsamında
2015 yılı Ağustos ayında Macaristan
Kispest ve Filistin Jenin'den gelen
katılımcılar ile Pendik’te on gün
boyunca el sanatları eğitimleri
aracılığıyla kültür paylaşım programı ve
çeşitli geziler gerçekleştirilmiştir.Kara
kalem ile çok beğendikleri İstanbul'un
silüetini çizen Macar ve Filistinli
ziyaretçiler, daha sonra kendi
boyadıkları harfleri bir araya getirerek
dünyaya "We are all the same" (Hepimiz
aynıyız) mesajını iletti. Program sonunda
hem program sürecini hem de el
sanatlarının tarihi gelişimini ve
uygulama yöntemlerini anlatan bir
kitapçık hazırlanarak ilgili kamu
kurumlarına, STK’lara dağıtılmıştır.



KAYNAKÇA

http://www.pendik.bel.tr/
http://www.pendikgazetesi.com

http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/
http://www.pendikkentkonseyi.org/

Pendik Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı
(http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/stratejik-plan )

Pendik Belediyesi Faaliyet Raporları
(http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/faaliyet-raporu)
Pendik Belediyesi Performans Programları
(http://www.pendik.bel.tr/sayfa/detay/performans-programi)
Pendik Belediyesi Gençlik Broşürü
(http://www.pendik.bel.tr/genclik)

Hazırlayan: Gülsen AKBAL - Ümran BEKTAŞ




