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1.1. Müdürlüğümüzün Görev Alanı 
 
Belediye ayniyatının ikmal, muhafaza ve değerlendirilmesi için ambarlar 
açmak ve işletmek, tasfiye edilen veya atıl vaziyete düşen ayniyatın 
değerlendirilmesini sağlamak. Belediye birimlerinin ihtiyacı olan melbusat, 
mefruşat, kırtasiye, ilaç, tıbbi cihaz, sarf malzemeleri, büro araç-gereç ve 
teçhizatı vb. malların teminini sağlamak. Belediye Birimlerine ait tüm 
iletişim araçlarının aylık faturaların tahakkuk dosyalarını hazırlamak ve 
ödeme işlemlerini yürütmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
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1.2. Müdürlüğümüzün Organizasyon Şeması 

Eyüp KARAHAN 
Genel Sekreter Yrd. 

Ferudun TEKBIYIK 
Satınalma Daire Başkanı 

Mehmet ÇELİK 
Levazım ve Ayniyat Müdürü 

Hayri DERE 
Müdür Yrd. 

Adnan GÜLOĞLU 
Müdür Yrd. 

SATINALMA HİZMETLERİ 

PERSONEL HİZMETLERİ 

SATINALMA HİZMETLERİ 

İLETİŞİM ARAÇLARI ÖDEME 
HİZMETLERİ 

Bahattin AYDIN 
Müdür Yrd. 

TASFİYE HİZMETLERİ 

BAYRAMPAŞA AMBAR 
HİZMETLERİ 

HURDA DEPOSU HİZMETLERİ 
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1.3. Müdürlüğümüz Fiziksel Kaynaklar 
 
Bina ve Arazi 

Merter Hizmet Binası 
 Ofis Alanı : 350 m²  

Bayrampaşa Merkez  Ambarı 
 Ofis Alanı : 160 m² 
Depo Alanı: 16.000 m² 

Bayrampaşa Tasfiye Ambarı 
 Ofis Alanı : 200 m² 
Depo Alanı: 3.800 m² 
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2. Müdürlüğümüzün Hizmetleri 
 
2.1. Satınalma Hizmetleri 

 

-Demirbaş malzemeleri alımları, 

 

-Her türlü  sarf malzemesi alımları 

 

-Kırtasiye malzemeleri alımları, 

        

-Her türlü melbusat alımları, 

 

-Mefruşat ve tefrişat alımları, 

 

-Büro gereçleri alımı, 

 

-Tarafımıza havale edilen her türlü alım. 
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2.2. İletişim Hizmetleri 

İletişim Araçlarına Ait Kapsam 
 
- Sabit Telefon Hattı 
 
- Cep Telefonu Hattı 
 
- Adsl Hattı (İnternet) 
 
- Gshdsl Hattı (Trafik ışıkları, EDS kameraları, AKOM da kullanılan kameralar vb.) 
 
- Data Hattı  
 
- Uydu Hattı (Afet Durumunda İletişim Sağlayacak Hatlar) 
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Yapılan İşlemler, Fatura Ödemeleri ve Takibi 
 
-Faturaların Tedariki 
 
-Gelen Faturaların Telefon Takip Programına Girişi ve Müdürlüklere Göre Ayrılması 
 
-Tutarların Kontrolü 
 
-Gelmeyen Faturaların Tespiti 
 
-Tespit Edilen Faturaların Tedariki 
 
-Fatura Asıllarının Kullanan Birimlere Tasdik İçin Gönderilmesi 
 
-Ödeme Emri Düzenlenmesi 
 
-Özel Görüşme Bedeli Olan Hatlara Beyana Göre Tahsilat Müzekkeresi Düzenlenmesi 
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-5.000 m2 Kapalı olmak üzere 
toplam 16.000 m2 alanı vardır. 
 
-Bayrampaşa Hal Binasının bodrum 
katında olup,her çeşit mamul 
malzeme konulmaktadır. 
 
-2006 yılında Bayrampaşa da 
kazanılan yeni alanlarla kapasite 
arttırılmıştır. 
 

2.3. Ambar Hizmetleri 
 
Bayrampaşa İkmal Ambarı 
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Ambar İşlemleri 
 

-Stok konusu malların tespitinin yapılması 

 
-Belediyemiz birimlerinden gelen taleplerin ambar mevcutlarında varsa ikmal edilmesi 
 
-Mevcudu olmayan malların ilgili satın alma birimlerine havale edilerek temin edilmesinin 
sağlanması 
 
-Satın alma ile gelen malzemelerin sayımının yapılarak teslim alınması 
 
-Muayenesi yapılmış olan malların girişlerinin yapılması ve talep eden   birimlere çıkışının 
yapılması. 
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2.4. Tasfiye İşlemleri 
 
Bayrampaşa Tasfiye Ambarı 
 
-Kurumumuzda tasfiye işlemleri tamamlanmış araçların kamu kurumlarına satışı Yapılmaktadır. 
 
-Kurumumuzda tasfiye işlemleri tamamlanmış hurdaların MKE Kurumuna satışı Yapılmaktadır. 

2500 m2 açık alan,1500 m2 kapalı 
alan olmak üzere 4000 m2 alanı 
vardır. 
 
Bayrampaşa Hal kompleksi içinde 
olup hurdaya çıkan araç ve demirbaş 
hurdalarının depolamasında 
kullanılmaktadır. 
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Tasfiye Hizmetleri İşlemleri 
 
 
-Tasfiye için gelen taşıtların tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için  
gereken evrakların hazırlanması 
 
-Hurda duruma gelen telsizlerin tasfiyesi ve tesliminin yapılması 
 
-Belediyemize ait hurda ve atıl durumdaki malzemelerin M.K.E 
kurumuna satışının yapılması 
  
-Tasfiye işlemleri tamamlanan araçların kamu kurumlarına 
satılması 
 
-Söz konusu işler ile ilgili Belediyemize dış kurumlardan gelen 
taleplere cevap verilmesi 
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Hurda Ambar İşlemleri 
 
-Belediyemiz birimleri tarafından terkin edilerek hurdaya ayrılmış araç, iş 
makinesi ve metal hurdaların teslim alınması 
-Teslim alınan hurda malzemelerin mevcut hurda ambarlarında 
muhafaza edilmesi 
-Biriken hurdaların M.K.E kurumuna teslim edilmesi 
-Ayrıca araç satış şefliği tarafından ihale yolu ile satılan hurda 
malzemelerin teslimatının yapılması 
-Belediyemiz tarafından hizmet dışı bırakılan ve satışı yapılan araç ve iş 
makinelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edilmesi. 
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3. Müdürlüğümüz Hedef ve Projeleri 
 
3.1. Yeni Ambar Projesi 

Merkez ambar ve hurda ambarımız Bayrampaşa sebze ve meyve hali içerisinde 
bulunmaktadır. Mevcut alanlar ile hem ihtiyaçlara cevap verememekte hem de 
çevresindeki otel ve alışveriş merkezleri için görüntü kirliliğine sebep vereceği 
düşünüldüğünden modern, ihtiyaçlara cevap verecek sağlıklı çalışma ortamına 
sahip bir ambar kompleksine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Günümüz şartlarına göre daha modern, sağlıklı çalışma ortamına ve saklama 
koşullarına sahip 20.000m² kapalı 10.000m² açık olmak üzere toplam 
30.000m²’lik yeni bir Ambar Kompleksi yapılması gereklidir. 
 
Sultangazi İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 30 bin metrekarelik yer tahsisi 
yapılmış olup, Üstyapı Projeler Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları devam 
etmektedir. 
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3.2. Tıkla Gelsin 

Birimlerimiz İhtiyaçlarını bir tıkla karşılayacaklar. Yapılacak yazılım 
programı çerçevesinde tüm birimlerimiz bulundukları yerden 
ambardaki malzemeleri ihtiyaçları doğrultusunda seçecek ve 
Müdürlüğümüz seçilen tüm malzemeleri birimlerimizin ayağına 
taşıyacak. 
 

Birimlerimizin kullanıp hizmet dışı bıraktıkları tüm araç 
ve gereçleri cins, özellik ve kalitesine göre ayrıştırarak 
yeniden kullanım veya ekonomiye kazandırma amacıyla 
Hurda Yönetim Projesi’ni gerçekleştireceğiz. 
 

3.3. Eskileri Bize Gelsin 
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3.4. Hurda Tasfiye Deposu Projesi 

Hem tasfiye edilecek araçlar için hem de hurdaya çıkarılan malzemeler için 
tasfiye deposuna ihtiyaç vardır. Mevcut tasfiye sahası çok yetersiz gelmekte, 
mevcut halde hurda malzemeler çok dar bir alanda tamamen açıkta 
depolanmakta ve malzeme türüne göre hiçbir tasnif yapılmamakta ve kantar 
bulunmamaktadır.  
 
Hem kapalı alan hem de açık alanların olduğu, hurda malzemelerin tasnif 
edildiği, tekrar kullanılabilecek malzemelerin ayrıca tasnif edildiği, kantar 
sisteminin olduğu araçlar için 2 bin metrekare kapalı alan ve hurdalar için 3 bin 
metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alana ihtiyaç 
vardır.  Hurda tasfiye deposunun yeni yapılacak ambar kompleksi içerisinde 
yapılması düşünülmektedir.  
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TEŞEKKÜR EDERİZ 

Mehmet ÇELİK 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Levazım ve Ayniyat Müdürü 


