“ Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. “

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

FAALİYET RAPORU ŞABLONU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
l – GENEL BİLGİLER
A – M syon ve V zyon
B – Yetk ,Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İl şk n B lg ler
1- F z kse Yapı
2-Örgüt Yapısı
3-B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
4-Araçlar İş Mak neler
5-İnsan Kaynakları
6-Sunulan H zmetler
7-Yönet m ve İç Kontrol s stem
ll-AMAÇLAR VE HEDEFLER
A- İdaren n Amaç ve Hedeﬂer
B- Temel Pol t kalar ve Öncel kler
lll – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A – Mal B lg ler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mal Tablolara İl şk n Açıklamalar
3-Mal Denet m Sonuçları
B-Performans B lg ler
1-Faal yet ve Proje B lg ler
2-Performans sonuçları Tablosu
3-Performans sonuçları Değerlend r lmes
4-Performans B lg S stem n n Değerlend r lmes
lV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B_ Zayıﬂıklar
EKLER
İDARE CE HARCAMA BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2015
2014 FAALİYET RAPORU

www.salihli.bel.tr

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

İÇİNDEKİLER
SALİHLİ BELEDİYESİ VE BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI
S.NO

BÖLÜM ADI

BAŞLANGIÇ

SALİHLİ BELEDİYESİ İDARE

01-21

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

22-50

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

31-35

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

36-37

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

38-44

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

45-52

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

53-63

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

64-71

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

72-80

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

81-88

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

89-95

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

96-100

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

101-111

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

112-117

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

118-136

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

137-142

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜLÜĞÜ

143-146

BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

147-152

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

153-156

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

157-163

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

164-169

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

170-172

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

173-178

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

179-183

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2015
2014 FAALİYET RAPORU

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

BAŞKANIN SUNUŞU
Sal hl 'm z n ve s z değerl halkımızın sah p olduğu kaynakları kullanarak,rut n h zmetler n yanında geleceğe
dönük projeler üret yoruz. S ze a t kaynakları kullanmak b zlere ney ne kadara yaptığımızın hesabını verme
sorumluluğunu yüklüyor. Bu sorumluluk ve b l nçle,mal saydamlık ve hesap ver leb l rl k lkeler doğrultusunda,
2015 yılı faal yet raporunu;Sal hl 'de yaşam kal tes n arttırmak amacıyla yoğun olarak emek sarf ett ğ m z
b r yılın ardından s zlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.
B z beled yec l ğ n bugün ne anlama geld ğ n b l yoruz,farkındayız.Çağdaş ve yaşanab l r b r kente ulaşmanın
ancak sürekl ve eks lmeyen b r çalışma gayret le mümkün olab leceğ n n de b l nc ndey z. Bu b l nçle, lk günkü
enerj m z s zlerden aldığımız destekle bugün de yaşıyoruz. Beled ye olarak attığımız her yen adımda bu günden
yarına ne yapab l r z d ye soruyor ve hep daha y s ç n çaba göster yoruz. Bu çabamızın nüves n de “ nsana
yapılan h zmet” olarak görüyoruz. Gençler m z önems yoruz,onların eğ t mler ne katkı sağlamaya çalışıyoruz.
H ç k msey renc de etmeden yoksulluğu görünür kılmadan yardımlarımızı ht yaç sah pler ne ulaştırıyoruz.
Sporun önem n her fırsatta vurguluyoruz,destekl yoruz ve daha sağlıklı b r toplum ç n uğraşıyoruz. Kısacası
her şey daha yaşanab l r b r Sal hl ç n yapıyoruz.
Müdürlükler m z n ve onlara bağlı b r mler n 2015 yılına a t faal yet raporunu s z halkımızın takd r ve
görüşler ne sunarken,çalışmalarımıza destek veren tüm mecl s üyes ve mesa arkadaşlarımıza teşekkür ed yor,
h zmetler m ze sah p çıkan s z halkımıza sevg ve saygılarımı sunuyorum.

Zeki KAYDA
Belediye Başkanı
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I-GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
A-1) SALİHLİ BELEDİYESİ’NİN MİSYONU
Hızlı ve etk n h zmet anlayışı le tar h ne,
kültürel m rasına ve doğal zeng nl kler ne
sah p çıkan, er ş leb l r, halkının huzur ve
refahını arttırmak ç n yorulmadan çalışan
b r ek p le b rl kte çalışma kültürünün
egemen olduğu modern b r kent oluşturmak.
A-2)SALİHLİ BELEDİYESİ’NİN VİZYONU
Sal hl ’y çağdaş b r kent ve tüm alanlarda
modern yatırımların yapıldığı b r caz be
merkez hal ne get rmek
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B-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
B-1)BELEDİYENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
- Beled ye, mahallî müşterek n tel kte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanal zasyon, ulaşım g b kentsel alt yapı, coğrafî ve kent b lg s stemler , çevre ve çevre
sağlığı, tem zl k ve katı atık, zabıta, tfa ye, ac l yardım, kurtarma ve ambulans, şeh r ç traﬁk, deﬁn ve
mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeş l alanlar, konut, kültür ve sanat, tur zm ve tanıtım, gençl k ve
spor orta ve yüksek öğren m öğrenc yurtları (Bu Kanunun 75 nc maddes n n son fıkrası, beled yeler,
l özel dareler , bağlı kuruluşları ve bunların üyes oldukları b rl kler le ortağı oldukları Sayıştay
denet m ne tab ş rketler tarafından, orta ve yüksek öğren m öğrenc yurtları le Devlete a t her derecedek
okul b nalarının yapım, bakım ve onarımı le tefr ş nde uygulanmaz.), sosyal h zmet ve yardım, n kâh,
meslek ve becer kazandırma, ekonom ve t caret n gel şt r lmes h zmetler n yapar veya yaptırır. (Mülga
son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşeh r beled yeler
le nüfusu 100.000' n üzer ndek beled yeler, kadınlar ve çocuklar ç n konukevler açmak zorundadır.
D ğer beled yeler de mal durumları ve h zmet öncel kler n değerlend rerek kadınlar ve çocuklar ç n
konukevler açab l rler.
b) Devlete a t her derecedek okul b nalarının nşaatı le bakım ve onarımını yapab l r veya yaptırab l r,
her türlü araç, gereç ve malzeme ht yaçlarını karşılayab l r; sağlıkla lg l her türlü tes s açab l r ve
şleteb l r; mabetler n yapımı, bakımı, onarımını yapab l r; kültür ve tab at varlıkları le tar hî dokunun ve
kent tar h bakımından önem taşıyan mekânların ve şlevler n n korunmasını sağlayab l r; bu amaçla bakım
ve onarımını yapab l r, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yen den nşa edeb l r.
(Değ ş k k nc cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekt ğ nde, sporu teşv k etmek amacıyla gençlere spor
malzemes ver r, amatör spor kulüpler ne ayn ve nakdî yardım yapar ve gerekl desteğ sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt ç ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan öğrenc lere, sporculara, tekn k yönet c lere ve antrenörlere beled ye mecl s kararıyla ödül vereb l r.
Gıda bankacılığı yapab l r. (3) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değ ş k: 12/7/2013-6495/100 md.)
Beled yeler n b r nc fıkranın (b) bend uyarınca, sporu teşv k etmek amacıyla yapacakları nakd yardım,
b r öncek yıl genel bütçe verg gel rler nden beled yeler
beled yeler

ç n tahakkuk eden m ktarın; büyükşeh r

ç n b nde yed s n , d ğer beled yeler ç n b nde on k s n geçemez. (İptal fıkra: Anayasa

Mahkemes 'n n 24/1/2007 tar hl

ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı

le. ) H zmetler n yer ne

get r lmes nde öncel k sırası, beled yen n malî durumu ve h zmet n ved l ğ d kkate alınarak bel rlen r.
Beled ye h zmetler , vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. H zmet sunumunda
engell , yaşlı, düşkün ve dar gel rl ler n durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4) Beled yen n görev,
sorumluluk ve yetk alanı beled ye sınırlarını kapsar.
5393 sayılı Beled yen n yetk ler ve mt yazları
Madde15- Beled yen n yetk ler ve mt yazları şunlardır:
a) Belde sak nler n n mahallî müşterek n tel ktek ht yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faal yet ve
g r ş mde bulunmak.
b) Kanunların beled yeye verd ğ yetk çerçeves nde yönetmel k çıkarmak, beled ye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda bel rt len cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel k ş ler n faal yetler
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d) Özel kanunları gereğ nce beled yeye a t verg , res m, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahs l n yapmak; verg , res m ve harç dışındak özel hukuk hükümler ne göre tahs l gereken doğal gaz, su,
atık su ve h zmet karşılığı alacakların tahs l n yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; çme, kullanma ve endüstr suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar ç n gerekl tes sler kurmak, kurdurmak, şletmek ve
şlett rmek; kaynak sularını şletmek veya şlett rmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı s stem dâh l her türlü
toplu taşıma s stemler n kurmak, kurdurmak, şletmek ve şlett rmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, ger kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
le lg l bütün h zmetler yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek n tel ktek h zmetler n yer ne get r lmes amacıyla, beled ye ve mücav r alan sınırları
çer s nde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, k ralamak veya k raya vermek, trampa etmek, tahs s
etmek, bunlar üzer nde sınırlı aynî hak tes s etmek.
) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendec hâller , otobüs term nal , fuar alanı, mezbaha, lg l mevzuata göre yat l manı ve
skele kurmak, kurdurmak, şletmek, şlett rmek veya bu yerler n gerçek ve tüzel k ş lerce açılmasına z n
vermek.
k) Verg , res m ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasﬁyes ne karar vermek.
l) Gayr sıhhî müesseseler le umuma açık st rahat ve eğlence yerler n ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonom ve t caret n gel şt r lmes ve kayıt altına alınması amacıyla z ns z satış yapan seyyar
satıcıları faal yetten men etmek, z ns z satış yapan seyyar satıcıların faal yetten men ed lmes sonucu,
cezası ödenmeyerek k gün ç nde ger alınmayan gıda maddeler n gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek
otuz gün ç nde ger alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.9474-1
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar get rmek.
o) Gayr sıhhî şyerler n , eğlence yerler n , halk sağlığına ve çevreye etk s olan d ğer şyerler n kent n
bel rl yerler nde toplamak; hafr yat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; nşaat malzemeler , odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerler n
bel rlemek; bu alan ve yerler le taşımalarda çevre k rl l ğ oluşmaması ç n gereken tedb rler almak.
p) Kara, den z, su ve dem ryolu üzer nde şlet len her türlü serv s ve toplu taşıma araçları le taks sayılarını,
b let ücret ve tar feler n , zaman ve güzergâhlarını bel rlemek; durak yerler le karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzer yerler üzer nde araç park yerler n tesp t etmek ve şletmek, şlett rmek veya k raya
vermek; kanunların beled yelere verd ğ traﬁk düzenlemes n n gerekt rd ğ bütün şler yürütmekt r)
(Ek:12/11/2012-6360/18 md.) Beled ye mücav r alan sınırları çer s nde 5/11/2008 tar hl ve 5809 sayılı
Elektron k Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tar hl ve 655 sayılı Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme
Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve lg l d ğer mevzuata göre
kuruluş zn ver len alanda tes s ed lecek elektron k haberleşme stasyonlarına kent ve yapı estet ğ le
elektron k haberleşme h zmet n n gerekler d kkate alınarak ücret karşılığında yer seç m belges vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)
(r) bend ne göre ver lecek yer seç m belges karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Den zc l k ve
Haberleşme Bakanlığınca bel rlen r. Ücret yatırılmasına rağmen y rm gün çer s nde ver lmeyen yer seç m
belges ver lm ş sayılır. Büyükşeh r sınırları çer s nde yer seç m belges vermeye ve ücret n almaya
büyükşeh r beled yeler yetk l d r.
l) bend nde bel rt len gayr sıhhî müesseselerden b r nc sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmes ,
büyükşeh r ve l merkez beled yeler dışındak yerlerde l özel dares tarafından yapılır. Beled ye, (e), (f)
ve (g) bentler nde bel rt len h zmetler Danıştayın görüşü ve İç şler Bakanlığının kararıyla süres kırkdokuz
yılı geçmemek üzere mt yaz yoluyla devredeb l r; toplu taşıma h zmetler n mt yaz veya tekel
oluşturmayacak şek lde ruhsat vermek suret yle yer ne get reb leceğ g b toplu taşıma hatlarını k raya verme
veya 67 nc maddedek esaslara göre h zmet satın alma yoluyla yer ne get reb l r.
İl sınırları ç nde büyükşeh r beled yeler , beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde l beled yeler le nüfusu 10.000' geçen beled yeler,
mecl s kararıyla; tur zm, sağlık, sanay ve t caret yatırımlarının ve eğ t m kurumlarının su, termal su, kanal zasyon,
doğal gaz, yol ve aydınlatma g b alt yapı çalışmalarını fa z almaksızın on yıla kadar ger ödemel veya ücrets z
olarak yapab l r veya yaptırab l r, bunun karşılığında yapılan tes slere ortak olab l r; sağlık, eğ t m,sosyal h zmet
ve tur zm gel şt recek projelere İç şler Bakanlığının onayı le ücrets z veya düşük b r bedelle amacı dışında
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kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahs s edeb l r. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Beled ye ve bağlı dareler,
mecl s kararıyla mabetlere nd r ml bedelle ya da ücrets z olarak çme ve kullanma suyu vereb l rler. (1)
Beled ye, belde sak nler n n beled ye h zmetler yle lg l görüş ve düşünceler n tesp t etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapab l r.
Beled ye mallarına karşı suç şleyenler Devlet malına karşı suç şlem ş sayılır. 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 75 nc maddes hükümler beled ye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Beled yen n proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ett ğ gel rler , şartlı bağışlar ve kamu
h zmetler nde ﬁ len kullanılan malları le beled ye tarafından tahs l ed len verg , res m ve harç gel rler
haczed lemez. (Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra da res nce hac z kararı alınmadan önce
beled yeden borca yeter m ktarda haczed leb lecek mal göster lmes sten r ve hac z şlem sadece
göster len bu mal üzer ne uygulanır. On gün ç nde yeterl mal beyan ed lmemes durumunda yapılacak
hac z şlem , alacak m ktarını aşacak veya kamu h zmetler n aksatacak şek lde yapılamaz.

5018 S. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Faal yet raporları
MADDE 41- (Değ ş k: 22/12/2005-5436/3 md.)
Üst yönet c ler ve bütçeyle ödenek tahs s ed len harcama yetk l ler nce, hesap verme sorumluluğu
çerçeves nde, her yıl faal yet raporu hazırlanır. Üst yönet c , harcama yetk l ler tarafından hazırlanan b r m
faal yet raporlarını esas alarak, dares n n faal yet sonuçlarını gösteren dare faal yet raporunu düzenleyerek.
kamuoyuna açıklar. Merkezî yönet m kapsamındak kamu dareler ve sosyal güvenl k kurumları, dare
faal yet raporlarının b rer örneğ n Sayıştaya ve Mal ye Bakanlığına gönder r.
Mahallî darelerce hazırlanan dare faal yet raporlarının b rer örneğ Sayıştay ve İç şler Bakanlığına
gönder l r. İç şler Bakanlığı, bu raporları esas alarak kend değerlend rmeler n de çeren mahallî dareler
genel faal yet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun b rer örneğ Sayıştaya ve Mal ye
Bakanlığına gönder l r.
Merkezî yönet m kapsamındak dareler le sosyal güvenl k kurumlarının b r malî yıldak faal yet
sonuçları, Mal ye Bakanlığınca hazırlanacak genel faal yet raporunda göster l r. Bu raporda, mahallî
dareler n malî yapılarına l şk n genel değerlend rmelere de yer ver l r. Mal ye Bakanlığı, genel faal yet
raporunu kamuoyuna açıklar ve b r örneğ n Sayıştaya gönder r.
Sayıştay, mahallî dareler n raporları har ç dare faal yet raporlarını, mahallî dareler genel faal yet
raporunu ve genel faal yet raporunu, dış denet m sonuçlarını d kkate alarak görüşler n de bel rtmek
suret yle Türk ye Büyük M llet Mecl s ne sunar. Türk ye Büyük M llet Mecl s bu raporlar ve
değerlend rmeler çerçeves nde, kamu kaynağının elde ed lmes ve kullanılmasına l şk n olarak kamu
dareler n n yönet m ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönet c veya
görevlend receğ yardımcısının lg l bakanla b rl kte katılması zorunludur.
İdare faal yet raporu, lg l dare hakkındak genel b lg lerle b rl kte; kullanılan kaynakları, bütçe
hedef ve gerçekleşmeler le meydana gelen sapmaların nedenler n , varlık ve yükümlülükler le yardım
yapılan b rl k, kurum ve kuruluşların faal yetler ne l şk n b lg ler de kapsayan malî b lg ler ; stratej k
plan ve performans programı uyarınca yürütülen faal yetler ve performans b lg ler n çerecek şek lde
düzenlen r.
Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, lg l darelere ver lmes , kamuoyuna
açıklanması ve bu şlemlere l şk n süreler le d ğer usûl ve esaslar, İç şler Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü
alınarak Mal ye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel kle bel rlen r.
Faal yet Raporlarının Düzenlenmes , İlg l İdarelere Ver lmes ve Bu İşlemlere İl şk n Süreler
B r m faal yet raporu
MADDE 10 B r m faal yet raporu;
(1) Genel bütçe kapsamındak kamu dareler , özel bütçel dareler, sosyal güvenl k kurumları ve mahall dareler n
bütçeler nde kend s ne ödenek tahs s ed len harcama yetk l ler tarafından hazırlanır.
(2) Genel bütçe kapsamındak kamu dareler , özel bütçel dareler ve sosyal güvenl k kurumlarının lg l
mal yıla l şk n b r m faal yet raporları harcama yetk l ler tarafından zleyen mal yılın en geç (Değ ş k
bare:RG-22/11/2014-29183) Ocak ayı sonuna kadar üst yönet c ye sunulur.
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(3) Mahall dareler harcama yetk l ler tarafından hazırlanan b r m faal yet raporları se zleyen mal yılın
en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yönet c ye sunulur.
(4) Üst yönet c , harcama b r mler n n faal yetler n ve performansını zleyeb lmek amacıyla, harcama
yetk l ler nden üç veya altı aylık b r m faal yet raporları steyeb l r.
(5) B r m faal yet raporu hazırlayan harcama yetk l ler , raporun çer ğ nden ve raporda yer alan b lg ler n
doğruluğundan üst yönet c ye karşı sorumludur.
İdare Faal yet Raporu
MADDE 11
(1) İdare faal yet raporu, b r m faal yet raporları esas alınarak, daren n faal yet sonuçlarını gösterecek
şek lde üst yönet c tarafından hazırlanır.
(2) Genel bütçe kapsamındak kamu dareler , özel bütçel dareler le sosyal güvenl k kurumlarının lg l
mal yıla l şk n dare faal yet raporları üst yönet c ler tarafından zleyen mal yılın en geç (Değ ş k bare:
RG-22/11/2014-29183) Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır . Bu raporların b rer örneğ aynı süre
çer s nde Sayıştaya ve Bakanlığa gönder l r.
(3) Mahall darelerce hazırlanan dare faal yet raporlarından; l özel dareler n n faal yet raporları Mart ayı
toplantısında val veya genel sekreter tarafından l genel mecl s ne, beled yeler n faal yet raporları N san ayı
toplantısında beled ye başkanı tarafından beled ye mecl s ne, mahall dare b rl kler n n faal yet raporları se
N san ayında b rl k başkanı tarafından b rl k mecl s ne sunulur.
(4) İl özel dareler n n faal yet raporları Mart ayı sonuna kadar; beled yeler n faal yet raporları le mahall
dare b rl kler n n faal yet raporları se N san ayı sonuna kadar üst yönet c ler tarafından kamuoyuna
açıklanır. Bu raporların b rer örneğ aynı süreler ç nde Sayıştaya ve İç şler Bakanlığına gönder
(5) D ğer mahall dareler n faal yet raporlarının hazırlanması ve sunulmasında beled yeler ç n bel rlenen
sürelere uyulur.
(6) Sayıştay, Bakanlık veya İç şler Bakanlığınca sten lmes hal nde faal yet raporları ayrıca elektron k
ortamda da gönder l r.
(7) Üst yönet c ler, dare faal yet raporlarının çer ğ nden ve raporlarda yer alan b lg ler n doğruluğundan
lg l Bakana; mahall darelerde se mecl sler ne karşı sorumludur.
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
C 1-) FİZİKSEL YAPI

AÇIKLAMA
İç ve dış değ ş k m mar yapısı olan, ısıtma ve soğutma s steml , asansörlü son
derece modern 4 katlı h zmet b nası 1991 yılında h zmete g rm şt r.
Isıtma ve soğutma s steml 480 k ş kapas tel 2 katlı Zafer KESKİNER Şeh r
T yatro B nası 1 katı Res m ve Serg Salonu olarak h zmet vermekted r.

Modern b r m mar yapısı le Sal hl halkına restoran h zmet veren B z m Ev
Sosyal Tes sler şletme b nası 2 katlı teraslı olarak h zmet vermekted r.

Fevz Tüzünalp Parkı çers nde bulunan B z m Ev Sosyal Tes sler şubes B z m
Kafe Restorant ve kır düğün alanı.
Termal tur zm, tedav ve sağlık h zmet veren Kurşunlu Kaplıcaları İşletme
1, 2, 3 katlı odaları, havuz ve jakuz , restorantı bulunan tur zm tes s .

İçers nde 24 adet dükkânı bulunan kamyon garajı.
Beled yem zce restore ed lerek, tekrar Sal hl halkının h zmet ne kazandırılan
tar h Şeh r Hamamı
Beled yem zce restore ed lerek, tekrar Sal hl halkının h zmet ne Sanat Ev
olarak kazandırılan tar h H maye- Etfal B nası
Sal hl halkının h zmet ne kazandırılan Park Cd. 2 adet tar h b na Kent Müzes olarak
h zmete sunulmuştur.
Beled yem zce Gümüş Çayı Rekreasyon alanına yapılan , Gümüş Cafe yapım ş ve çevre
düzenlenmes tamamlanmıştır.
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AÇIKLAMA
Beled yem z n genç sporcu yet şt ren, Yunus OKTAV Spor Tes s , Al İhsan KARAYİĞİT, İsma l
Doğan ERDİNÇ, Yeş lyurt Mh. Spor Tes s , Kurtuluş Mh. Kond syon Merkez , Namık Kemal Mh.
Spor Ev olmak üzere spor tes sler le Federasyondan k ralanan Ram z TURAN
Spor Tes sler , Beled yespor Lojmanı
İçers nde 479 adet tezgahı bulunan Çarşamba Pazarı Pazaryer , 262 adet tezgahı bulunan
Cumhur yet Mahalles Semt Pazarı Pazaryer , 341 adet tezgahı le Şeh tler Mh. Semt Pazarı
Pazaryer .
Sal hl Beled yes nce yapılarak muhtarların h zmet ne sunulan 13 metrekare alana oturtulan 18 adet
Muhtarlık B nası (Namık Kemal, Seyrantepe, Kel , Aksoy, Cumhur yet, Yörük,
Kırvel , Sarıpınar, Kocaçeşme, Gaz ler, Esk cam , Dedetaşı ve Zafer Mh. Sağlık, Gaffar Okkan,
Atatürk, Gümüş , Gökçeköy)
Sağlık Ocakları ve Sağlık Evler ; Kırvel , Gaffar Okkan, Gökçeköy, Allahd yen,Kırvel -Üçhek ml ASM
Mehmetç k Parkı, Gençl k Parkı, Orhun Parkı, Beş Eylül Parkı, Sal h Dede Parkı, P r Re s Parkı,
Hazerfen Parkı, Gürler Parkı, Yunus Emre Parkı, Abay Parkı, İnc Meydanı, Ahmet Karaman Parkı,
B z m Ev Sosyal Tes sler Çevres , Beled ye Sarayı Çevres , Uğur Mumcu Parkı, Kırvel Parkı,
Sal hl L ses Kapısı Parkı, Anayurt Parkı, Al İhsan, Zafer Mah. 676 Sokak (Isuzu Yanı),
Karay ğ t Yanı, Fevz Tüzünalp Parkı, Al baba Parkı, Zafer Mh. 625-850 Sk. Arası, Şeh tler Parkı,
Barış Mah. Parkı, Türkel Parkı, Altın Park, Mehtap Sokak Parkı, Sarı Pınar Parkı, Es n Kurmalı
Parkı, Atatürk Anıtı Arkası, Kent Meydanı, Kel Parkı, Palm ye Parkı, Tar ş' n Yanı, Demokras
Parkı, Sağlık Parkı, S teler Parkı, Kurşunlu P kn k Alanı, Kurşunlu ve Çevres , Özyurt Mahalle
Parkı, Valeks Arkası Parkı, Kel Mah. Şant ye Yanı, Karaağaç Parkı, Karaağaç Parkı Arkası,
Özkanlar Petrol Arkası, Beşüylül Parkı Beled ye Karşısı, Abay Parkı-Akh sar kavşağı arası, Orhun
Parkı- Menderes Caddes - Sal hdede Parkı Arası, Beşeylül Parkı, Kocaçeşme Şadırvan Etrafı,
Meteroloj Karşısı, Çakallarçayı Kenarı Çınarlı Parkı, Cumhur yet Parkı, Gümüşevler Parkı,
Fevz paşa Spor Parkı, Ankarayolu Ort. Refuj, Kurtuluş Çocuk Parkı, Zafer Spor Parkı, Traﬁk
Eğ t m Parkı, Esen Parkı, Kel Köprüsü Altgeç t- Kurşunlu Yolu Arası, Beled ye –Kel Arası
Kuzey, Gar pler Mezarlığı- Akh sar Kavşağı Arası Kuzey, Ş şeleme Fabr kasının Batısı, Varyant,
Gümüş Çayı Batı Taraf, Kırvel Parkı(Çınar), Alt Sarıpınar Parkı, İstasyon-Gümüşçayı Sarıpınar
Dem ryolu Kenarı, Gümüşçayı Sarıpınar tarafı, Kurşunlu Yolu Trafo Çevres , Dedetaşı At lla Cd.
Parkı, Şenl k Parkı, Barış Mah. Kurşunlu Çayı Kenarı, M ll Egemenl k parkı, Engeller Aşma Parkı,
K pa Bahçes Parkı, Kurtuluş Mah. 254 Sokak, gümüşçayı DDY- H.Blut Köprüsü Arası, Özgürlük
Parkı, Sanay Kanal Boyu, Kurşunlu Atış Pol gonu, Özyurt Mah. Parkı, Engell ler Karşısı,
Med güven Önü Parkı, Koşuyolu Çocuk Bahçes , K pa 96-123 Sokak Arası, Barış Mah.
İzm r Yolu Güney , Kel Mah. 709-795 Sokak Arası, Yeş lyurt Mah. Yamaç Parkı, Kırvel mah.
Sağlık Parkı, Sal hl Mezbaha Bahçes , Atatürk Mah. 656-587-549 Sokak, Atatürk Mah.
549-581-650 Sokak Arası, Gümüş .ayı, H.Bulut Köp.- Gökçe Pınar Cd. Arası, Gaffar Okan Parkı,
B z m Bahçe, Gaz ler Mah. Tüccarlar S tes Yanı, Razlı Spor tes sler , sarıpınar kavşağı.
Sebahatt n Gülsoy Parkı, Özgürlük Parkı 2, Şeh tler Mah. K pa Arkası Park, Kel ant ye Karşısı Üçgen,
Gaffar Okkan Parkı 2, Yörük Mah. 400-402 sk Arsı, Zafer Mah. 645-647-649 Sk. Arası,
Zafer Mah. 583-704 Sk Arası
Köy ve Belde Parkları (Hacıbektaşlı Mah. Parkı, Akören Mah. Parkı, Karayahş Mah. Parkı,
Bağcılar Mah. Parkı, Mers nl Mah. Parkı,
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Man sa Beled yes 6360 Sayılı Kanuna dayanarak Büyükşeh r Beled yes ne dönüştürüldüğünden 8 Belde 70 Köy
Sal hl Beled yes ’ne bağlanmıştır. Beldeler Mahalleye dönüşmüş olup belde ve köylere a t taşınmazlar Sal hl
Beled yes mülk yet ne geçm şt r. Aşağıda belde ve köyler n Sal hl Beled yes ne geçen m dağılımı görülmekted r.

Mahalle

Adala Mahalles nde b na olarak kayıtlı 29 adet b na
Adala Mahalles nde park alanı 2 adet

Adala Mahalles nde kayıtlı 45 adet arsa
Adala Mahalles nde kayıtlı 12 adet araz

Durasıllı Mahalles nde kayıtlı 87 b na

Durasıllı Mahalles nde kayıtlı 228 Arsa

Durasıllı Mahalles nde kayıtlı park fuar alanı olarak 2 adet
Durasıllı Mahalles nde kayıtlı 132 araz
Gökeyüp Mahalles nde Kayıtlı 6 adet b na

Gökeyüp Mahalles nde kayıtlı 30 adet araz
Gökeyüp Mahalles nde kayıtlı 17 adet arsa
Mers nl Mahalles nde kayıtlı 1 adet araz

Mers nl Mahalles nde Kayıtlı 2 adet arsa
Poyrazdamları Mahalles nde kayıtlı 17 adet b na

Poyrazdamları Mahalles nde kayıtlı 35 adet arsa
Sart Mahalles nde kayıtlı 6 adet b na
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Mahalle

Sart Mahalles nde kayıtlı 53 adet arsa
Sat Mahalles nde kayıtlı 22 adet araz

Taytan Mahalles nde kayıtlı 41 adet arsa
Yılmaz Mahalles nde kayıtlı 19 adet b na

Yılmaz Mahalles nde kayıtlı 52 adet arsa

Yılmaz Mahalles nde kayıtlı 27 adet araz
Akören, Akyar, Allahd yen, Bağcılar, Bahçec k, Başlıoğlu, Bektaşlar, Beyl kl ,
Burhan, Caferbey, Çakaldoğan, Çatılı, Çamur Hamamı, Çapaklı, Çavlu,
Çay Köy, Çay Pınar, Çel kl , Çökelek, Çukuroba, Damatlı, Del başlı,
Derbent, Dombaylı, Erdelek, Em nbey, Em rhacılı, Gökköy, Hacıbektaşlı,
Hacıhıdır, Hacı Kösel , Hacılı, Hasalan, İğdec k, Kale, Kanevl ,
Kapancı, Kaplan, Karaağaç, Karaoğlanla, Karapınar, Kemer, Kemer Damları,
Kırdamları, Kızılavlu, Kösel , Kurttutan, Mamahlı, Mers ndere, Mevlütlü, Poyraz,
S ndel, Süleyman ye, Ş r nyer, Tekel oğlu, Torunlu, Yağbasan, Yağmurlar,
Yen köy, Yen pazar, Yeş lkavak, Yeş lova, Mahalleler ne kayıtlı Beled yem ze
geçen b na arsa ve araz ler.
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AÇIKLAMA
Tem zl k Şant yes

El Sanatları Atölyes (Sal hl Beled yes Saadet Tanyer El Sanatları Atölyes )
Park ve Bahçeler Şant yes

Asfalt Şant yes
Fen İşler ,Destek H zmetler Şant yes ,
Benz n İstasyonu(Shell Petrol)

Kurşunlu Jeotermal ısıtma sera + ek sera
Kurşunlu Jeotermal Pompa Merkez

Esk Ş şeleme Fabr kası
Kurşunlu Kaplıcaları yanında yer alan Maden Suyu Fabr kası

Lpg Depoları (26 Adet Dükkan)
Isı Merkez B nası

Kamyon Garajı

Hayvan Pazarı
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C 2-)ÖRGÜT YAPISI
Sal hl Beled yes Teşk lat Şeması

Zeki KAYDA
Başkan

Belediye Encümeni

Belediye Meclisi

Elvan Akçalı
ŞENTARHANACI
Özel Kalem Müdürü

Nuri KAYA

Yalım ŞENKAYA

M. Süreyya KARAOĞLU İbrahim KARACA

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Bizim Ev Sos.
Tes. İşl.

Bas. Yay. ve Halk İliş.
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

İnsan Kay. ve Eğt.
Müdürlüğü

Spor İşleri
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşl.
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Plan ve Proje
Müdürlüğü

Sos. Yard. İşl.
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler
Müdürlüğü

Emlak İstimlak
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü

Jeotermal İşletme
Müdürlüğü

Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
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C 3-1) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR :
MEVZUATLARI İÇEREN BİLGİ KAYNAKLARI

5216 sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu
5393 sayılı Beled ye Kanunu
5510 sayılı Genel Sağlık S gorta Kanunu
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
2464 sayılı Beled ye Gel rler Kanunu
Beled ye H zmetler n ve Personeller n Kapsayan D ğer Mevzuatlar

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İnternet Tabanlı B lg Kaynakları
CD/DVD kaynakları
WEB Tabanlı Kaynaklar
Elektron k Posta
E-Ma l
Elektron k Belge Yönet m S stem
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C+-) ARAÇLAR İŞ MAKİNELERİ:
C ns

Sayısı

Kamyon

57

Kamyonet

21

M n büs

8

Traktör

52

B nek Aracı

16

İş Mak nes

N tel ğ

Greyder

6

Kepçe

18

Traktör Kepçe

2

Kamyon Sondaj Mak nes

1

Kamyon / V nçl Kamyon

1

Forkl ft

3

Asfalt S l nd r

4

Dozer

1

36

Motors klet

80

Toplam

270

C 5-) İNSAN KAYNAKLARI :
BELEDİYENİN KADRO DURUMU
MEMUR KADROLARI :
SINIF

DOLU

BOŞ

TOPLAM

G..H.

120

87

207

T.H.

30

22

65

S.H.

6

5

11

A.H.

-

2

4

Y.H.

7

1

22

163

117

293

TOPLAM

İşç

Memur Personel

Sözleşmel Personel
5393 Sayılı Kanun

Sürekl

Geç c

Sözleşmel İşyer
Hek m

163

13

163

-

-
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İŞÇİ KADRO DAĞILIMI :
İŞYERİ ADI

Kad. İşç

Esk Hük. Pers.

Engell İşc

Toplam

İnsan Kay. ve Eğt. Md.

29

-

-

29

Tem zl k İşler Md.

31

-

1

32

İmar ve Şeh rc l k Md.

2

-

-

2

Park ve Pahçeler Md.

19

1

3

23

9

-

-

9

21

3

-

24

3

-

-

3

Destek H z. Md.

10

-

-

10

Yazı İşler Md.

2

-

1

3

Jeotermal Md.

14

-

-

14

Mal H z. Md.

9

-

1

10

Spor İşl. Md.

4

-

-

4

153

4

6

163

Sağlık İşl. Md.(Kurşunlu)
Fen İşler Md.
B z m Ev Sos Tes.

Toplam

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1

B z. Ev Sos. Tes. Md.

39

38

38

38

38

47

50

49

49

48

48

48

2

İns. Kay.ve Eğ. Md.

160

173

174

180

171

172

177

177

181

180

178

181

3

Fen İşl.Md.

118

122

122

119

120

120

120

122

128

126

127

127

4

Tem. İşl. Md.

155

170

168

168

163

172

171

176

173

171

169

168

5

Park ve Bah. Md.

135

133

130

167

170

186

181

181

183

178

177

177

6

Des. H z. Md.

41

38

38

38

38

41

44

48

49

47

47

47

7

Sağ. İşl. Md.(Kurşunlu)

25

28

28

28

28

29

29

30

31

32

33

32

8

Özel Güv. H z.

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

9

Jeotermal İşl. Md.

27

27

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

719

748

740

780

770

809

814

825

835

823

820

821

SIRA NO

MÜDÜRLÜK

OCAK

PERSONEL HİZMET ALIMI BİRİMLERE DAĞILIMI :

TOPLAM
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TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Düzey
I

Kodu
46

Açıklama

II

45

Man sa İl

III

14

Sal hl

Kurumsal
Kod

IV
Kodu
01

Tar h Aralığı
01/01/2015
31/12/2015

Beled ye ve Bağlı İdareler

Tüm B r mler n Toplamı
Açıklama

2015 Yılı
Harcama Toplamı

PERSONEL GİDERLERİ

17.609.479,50

01

MEMURLAR

02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

03

İŞÇİLER

04

GEÇİCİ PERSONEL

70.879,30

05

DİĞER PERSONEL

214.842,60

02

7.563.434,47
8.379,40
9.751.943,73

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

3.056.827,86

01

MEMURLAR

1.207.989,05

03

İŞÇİLER

1.815.678,68

04

GEÇİCİ PERSONEL

03

33.160,13
39.591.758,87

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

01
02

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

YOLLUKLAR

04

GÖREV GİDERLERİ

224.127,94

05

HİZMET ALIMLARI

23.354.664,86

06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

1.147.764,45

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.794.286,56

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.096.287,58

04
02

998.333,20

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

9.925.359,65
50.937,63

FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

CARİ TRANSFERLER

3.234.627,29

01

GÖREV ZARARLARI

455.877,81

03

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

969.780,89

04

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

08

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

05

1.150.221,30
658.747,19
4.745.636,59

SERMAYE GİDERLERİ

06
01

MAMUL MAL ALIMLARI

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

03

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

04

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

05
07

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

404.494,19
1.616.072,31
78.826,40
170.601,10
2.430.383,69
45.258,90

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

68.241.944,30

TOPLAM
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FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ
2015 Yılı gel rler m z 01.01.2015-31.12.2015 tar hler arasında 64.824.848,05 TL
VERGİ GELİRLERİ

15.461.385,42

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

14.652.056,35
190.311,84

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

30.769.956,10

DİĞER GELİRLER

3.751.138,34

SERMAYE GELİRLERİ

II- AMAÇLAR VE HEDEFLER:
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
A-1) AMAÇLARIMIZ
Stratej k Amaç - 1
Kurumsal Kapas tey Gel şt rmek ve Güçlend rmek
Stratej k Amaç - 2
Vatandaşa Hızlı, Kal tel ve Güven l r Beled yec l k H zmet Sağlamak
Stratej k Amaç - 3
Halkın İh yat ve Beklent ler ne Uygun B r Anlayışla ve Kentsel Düzenleme, Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Gerçekleşt rmek
Stratej k Amaç - 4
Sosyal Kültürel ve Sport f H zmetler Etk nleşt rmek

SALİHLİ BELEDİYESİ İDARE
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B 1-) TEMEL POLİTİKALAR TEMEL DEĞERLERİMİZ :
Güler Yüzlü H zmet
Tarafsızlık
Atatürk İlkeler n Bağlılık
Dürüstlük
Saydamlık ve Hesap Ver leb l rl k
Katılımcılık
Demokrat k Olmak
Güven rl l k
İnsan Odaklılık
Çevrec l k
Temel İnsan Hak ve Özgürlükler ne Saygı
Sorumluluk B l nc yle Hareket Etmek
Kal tel H zmet Sunmak
Yasalara ve Standartlara Uygunluk
Değ ş mc l k ve Kurumsallık
Ver ml l k
Farkındalık
Kültürel ve Sanatsal Değerlere Önem Vermek
Kaynakları Ver ml Kullanmak
Yaratıcı ve Yen l kç Olmak
Kaynakları Ver ml Kullanmak
Yaratıcı ve Yen l kç Olmak
Çalışma Barışını Korumak
Tüm H zmetlerde Tarafsızlık ve Şefafalık

B 2- ) ÖNCELİKLERİMİZ :
Sürdürüleb l r b r beled yec l k anlayışı le Sal hl ’de yaşayan toplumun bütün kes mler n n yaşam kal tes
yükseltmek, kent yaşamını daha kolay daha güzel hale get rmek ç n stratej k plan hazırlama sürec dah l nde
yaptığımız anal zler net ces nde 2015-2019 yılları arasında hayata geç rmey planladığımız stratej k alanlar ve bu
alanlara yönel k amaçlar bel rlenm şt r.
Kanun, yönetmel k ve d ğer mevzuatlar çerçeves nde çoğulcu, katılımcı b r anlayışla tüm sorunların çözümü ç n
halkımızla el ele, yaşanab l r kent oluşturarak kal tel h zmet sunmak hedeﬁm zd r
A 3-) MALİ DENETİM SONUÇLARI :
Beled ye hesapları ç denet m Beled yem z denetleme kom syonunca yapılmaktadır.

SALİHLİ BELEDİYESİ İDARE
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ :
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 9. ve 41. maddeler yle performans esaslı bütçeleme
s stem n n yasal dayanakları oluşturulmuştur. Bu çerçevede Stratej k Plan, Performans Programı ve Faal yet Raporu
s stem n en temel unsurları olmuştur. Üst yönet c ler ve bütçeyle ödenek tahs s ed len harcama yetk l ler nce, hesap
verme sorumluluğu çerçeves nde, her yıl faal yet raporu hazırlanması öngörülmüştür.
Beled yem zce hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan stratej k plan uygulamaya konulmuş ve sapma olmadan
faal yetler yürütülmekted r.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) ÜSTÜN YÖNLERİ:
1) Kal tey ön plana çıkaran yönet m anlayışı
2) Fest valler düzenlenerek kültür merkez hal ne gel nmes .
3) Kent b lg s stem n n kurulmuş olması.
4) Kurumsallaşmış B r Yapıya Sah p Olması.
5) Tüm B r mler n Aynı Çatı İç nde Olması.
6) Tüm Vatandaşların Beled ye Başkanıyla rahatça görüşeb l yor olması.
7) Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleş m yerler nden devralınan gayr menkuller n beled ye
mal mkanlarını artırmış olması.
8) Jeotermal ısıtma s stem n n olması ve altyapı yatırımının büyük oranda tamamlanmış olması.
B) ZAYIF YÖNLERİ:
1) Kurumda var olan tüm evrakları çeren merkez arş v s stem le d j tal arş v s stem n n olmaması.
2) Arş vde ﬁz k mekan sıkıntısı.
3) Beled ye sınırı çer s ndek mar planlarının tamamlanmamış olması.
4) İmar planlarının hal hazır ve kadastral paftaların tamamının sayısal ortama aktarılmamış olması.
5) Yeterl otopark alanlarının bulunmaması, park ve traﬁk sorununun olması
6)H zmet ç eğ t m n yeters zl ğ .
7)Mak na Parkının esk ve Yeters z Olması.
8)Büyükşeh r beled yes yasasından dolayı gel r kaybı.
9)Coğraﬁ b lg s stem ne geç lemem ş olması.
10)Kurumda Avrupa B rl ğ ve d ğer fonlardan yararlanmak amacı le proje üretme, yazma, tak p ve yürütme
çalışmalarında bulunab lecek b r m n olmaması.
11)Afet hazırlığı ve afet yönetm konusunda çalışmaların yeters z olması.
12)Katı atık ve nşaat molozlarının depolama alanlarının olmaması.
C) FIRSATLAR
1) Ana ulaşım aksları üzer nde olması.
2) Tar h Mekânlara Sah p Oluşumuz.
3) İlg odağı olab lecek doğal güzell kler n ve tar h mekanların lçem zde olması (Sart, b ntepeler, Jeopark,
kız köprüsü, baraj vb.).
4) Hızlı tren n lçem zden geçecek olması
5) Kırsalın doğal yapısı (çevre köyler n sayıca çok ve yakın olması).
6) Büyükşeh r le uyumlu çalışab len yönet m n olması.
7) Yen leneb l r enerj kaynakları potans yel n n yüksek olması.
8) G derek artmakta olan ger dönüşüm faal yetler ve çevre b l nc n n olması.
9) Gel şen b r sağlık altyapısına sah p olunması, ç nde barındırdığı sağlık kuruluşları ve tam teşekküllü
hastaneler n n sayısıyla bölgen n Tıp Kent ve Sağlık Tur zm merkez olma potans yel .
10)Alışver ş merkezler n n lçem z sınırlarının ç nde bulunması.

SALİHLİ BELEDİYESİ İDARE
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D)TEHDİTLER
1) Deprem r sk ve Muhtemel b r deprem karşında yapı stokunun kırılgan b r yapıya sah p olması.
2) Esk çarpık yapılaşmanın yoğun olması.
3) Beled yem ze bağlanan yen mahalleler n h zmet sunulacak beled ye sınırlarının artmış olması.
4) Hızla k rlenen doğal çevre ve azalan su kaynakları.
5) Mahalleler arası gel şm şl k düzey farklılıkları.
6) İlçen n bel rl bölgeler nde p k saatlerde traﬁk yoğunluğu yaşanması ve mevcut düzenlemelere yönel k
uygulama sonuçlarının gözden geç r lmes ht yacının olması.
7) İlçe genel nde yer yer kaldırım şgaller n n var olması ve bu durumun kaldırımlardak yaya geç ş ne engel
teşk l etmes .
8) İlçen n b rb r nden oldukça uzak yerleş m merkezler nden oluşması sebeb yle bütünleşmen n olmaması.
9) Yapıdenet m mevzuatının eks kl kler ve ﬁrmalarının denet m nden kaynaklanan sorunlar yaşanması.
10)Tren yolu ve otoyolun şehr bölmes .
11)İmar ve bütçe lg l mecl s kararlarının Büyükşeh r Beled yes nce onaylanması.
12)Jeotermal kaynakların azalması, rezervuar sıcaklıklarının düşmes .
13)Yeraltı sularının düzens z kullanılması ve k rlet lmes .
14)İlçem z n yerleş m alanlarının 1.derece deprem bölges nde yer alması ve büyük b r kısmının sıvılaşab l r
zem nler üzer nde olması.

SALİHLİ BELEDİYESİ İDARE
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst Yönet c olarak yetk m dah l nde ;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.Bu raporda açıklanan faal yetler
ç n bütçe le tahs s ed lm ş kaynakların,planlanmış amaçlar doğrultusunda ve y mal yönet m lkeler ne uygun
olarak kullanıldığını ve ç kontrol s stem n n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ ne l şk n yeterl güvencey sağladığını
b ld r r m.
Bu güvence, üst yönet c olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le
Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. 06.03.2015

Zeki KAYDA
Belediye Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mal H zmetler b r m yönet c s olarak yetk m dah l nde ;
Bu darelerde, faal yetler n mal yönet m ve kontrol mevzuatı le d ğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etk l ,ekonom k ve ver ml b r ş ek lde kullanılmasını tem n etmek üzere ç kontrol s üreçler n n
şlet ld ğ n , zlend ğ n ve gerekl tedb rler n alınması ç n düşünce ve öner ler m n zamanında üst yönet c ye
raporlandığını beyan eder m.
İdarem z n 2015 Mal yılı Faal yet Raporunun “III/A-Mal B lg ler “ bölümünde yer alan b lg ler n güven l r,
tam ve doğru olduğunu tey t eder m.14.03.2016

Sa t AVCI
Mal H zmetler Müdürü
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ :
10.12.2003 Tar h ve 5018 Sayılı Mal Yönet m Ve Kontrolü Kanununun 41.maddes ne dayanarak b r m faal yet
raporumuz hazırlanmıştır.
Faal yet raporu kamu dares n n,stratej k plan ve performans programları uyarınca yürütülen faal yetler n bel rlenm ş performans göstergeler ne göre hedef ve gerçekleşt rme durumu le meydana gelen sapmaların nedenler n açıklayan dare hakkında genel ve mal b lg ler çeren rapordur.
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK :
Mal H zmetler Müdürlüğümüzde, Muhasebe Serv s , Ayn yat ve Ambar Serv s , Tahs lat Serv s , Emlak
Serv s , Tahakkuk serv s , Jeotermal Tahakkuk Serv s bulunmaktadır.
Mal H zmetler Müdürlüğü bünyes nde 1 Mal H zmetler Müdürü, 1Mal H zmetler Uzmanı,1 Uzman,1
Memur, 1 Büro İşç s , 2 H zmet alımı,
Ayn yat ve Ambar İşler nde 1 Uzman, 1 Ambar Memuru;
Emlak Serv s nde 1 Şef, 1 Ver Haz.Kont.İşl., 2 Büro İşç s , 2 H zmet Alımı
Tahs lat Serv s nde 1 Sayman , 1 Ver Haz.Kont.İşl. , 1 Memur , 9 Tahs ldar , 4 Büro İşç s
Tahakkuk Serv s nde 1 Şef, 2 Büro İşç s , 2 H zmet Alımı
Jeotermal Tahakkuk Serv s nde 1 Şef , 1 Tahs ldar,7 h zmet alımı
Mal H zmetler Müdürü: Mal H zmetler Müdürlüğünün yönet m nden ve yetk l merc lere hesap
vermekten sorumlu yönet c d r.
Muhasebe B r m : İdaren n stratej k plan ve performans programının hazırlanmasını koord ne etmek ve
sonuçlarının konsol de ed lmes çalışmalarını yürütmek,
İzleyen k yılın bütçe tahm nler n de çeren dare bütçes n , stratej k plan ve yıllık performans programına
uygun olarak hazırlamak ve dare faal yetler n n bunlara uygunluğunu zlemek ve değerlend rmek.
Mevzuatı uyarınca bel rlenecek bütçe lke ve esasları çerçeves nde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve
h zmet gereks nmeler d kkate alınarak ödeneğ n lg l b r mlere gönder lmes n sağlamak.
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına l şk n ver ler toplamak değerlend rmek ve bütçe kes n
hesabı le mal stat st kler hazırlamak.
Harcama b r mler tarafından hazırlanan b r m faal yet raporlarını da esas alarak daren n faal yet raporunu
hazırlamak
Mal kanunlarla lg l d ğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönet c ye ve harcama yetk l ler ne gerekl
b lg ler sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön Mal kontrol faal yetler n yürütmek,
Taşınır Mal Yönetmel ğ çerçeves nde hazırlanan belge ve dokümanların Sayıştay ve lg l Bakanlıklara
gönder lmes n sağlamak,
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu hükümler çerçeves nde İç Kontrol s stem n n kurulması,
uygulanması ve gel şt r lmes konularında çalışmalar yapmak,
Harcama b r mler nce talep ed len bütçe çer s nde ödenek aktarma şlemler n hazırlamak ve üst yönet c n n
onayına sunmak,
B r mlerle lg l her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak, 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol
Kanununun 55, 56, 57 ve 58. maddes gereğ Kamu İç kontrol Standartlarına l şk n uyum eylem planını hazırlamak,
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ş ve şlemler n eks ks z ve kusursuz

Ayn yat ve Ambar Serv s : Beled ye b r mler n n ht yacı olan her türlü dem rbaş, kırtas ye harcama ve
tüket me a t bütün eşya ve gereçler n ambar g r ş ve çıkış şlemler le yıl çer s nde mhası yapılacak olan dem rbaş
malzemeler n n tak b n n yapılıp dem rbaş kayıtlarından düşülmes .
Tahs lat Serv s ; Tahakkuklu , Tahakkuksuz beled ye gel rler n n tahs latını yapmak,ödeme emr göndermek ve
borçlulara cra şlem yapmak.
Tahakkuk Serv s ; Tahakkuklu alacaklarımızın tahakkuklarını yapmak,
Emlak Serv s ; B na,Arsa Araz ve şyerler ne a t Ç.T.V beyanlarını almak,tahakkuk yapmak
Jeotermal Serv s ; Jeotermal abone kaydı ve dolar tahs latı yapmak
B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
Mal H zmetler Müdürlüğü ve bünyes nde çalışan serv slerde kullanılan araç gereçler

Muhasebe B r m nde; 6 adet B lg sayar, 4 adet yazıcı, 6 adet masa, 3 adet telefon, 6 adet Hesap Mak nes
Ayn yat ve Ambar Memurluğunda; 2 adet B lg sayar, 1 adet yazıcı, 2 adet Hesap Mak nes , 1 adet telefon, 2 adet
masa
Tahs lat Serv s nde; 15 adet b lg sayar,16 adet yazıcı,10 adet hesap mak nası,2 adet telefon,4 adet masa
Tahakkuk Serv s nde; 4 adet b lg sayar, 2 adet yazıcı, 2 adet telefon, 5 adet masa,3 adet hesap mak nes
Emlak Serv s nde; 8 adet b lg sayar, 4 adet yazıcı, 2 adet telefon,3 adet banko masa,2 adet masa,5 adet hesap
mak nes
Jeotermal Tahakkuk Serv s nde; 4 adet b lg sayar,1 adet yazıcı,2 adet telefon, 6 adet masa,4 adet hesap
mak nes

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MUHASEBE SERVİSİ
Mal H z.Uzmanı (1)
Uzman (1)
Memur (1)
Büro İşç s (1)
H zmet Alımı (2)

TAHAKKUK SERVİSİ
Şef (1)
Büro İşç s (2)
H zmet Alımı (2)

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AYNİYAT VE AMBAR SERVİSİ
Uzman (1)
Ambar Memuru (1)

TAHSİLAT SERVİSİ
Sayman (1)
Ver Haz.Kont.İşl. (1)
Memur (1)
Tahs ldar (9)
Büro İşç s (4)

EMLAK SERVİSİ
Şef(1)
Ver Haz.Kont.İş.(1)
Büro İşç s (2)
H zmet Alımı (2)

JEOTERMAL
TAHAKKUK SERVİSİ
Şef(1)
Tahs ldar(1)
H zmet Alımı(7)
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BİLGİ KAYNAKLARI :
5216 Sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu
5510 Sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu
Mahall İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel ğ
Resm Gazete
193 Sayılı Gel r Verg s Kanunu
5393 Sayılı Beled ye Kanunu
2464 Sayılı Beled ye Gel rler Kanunu
5018 Kamu Mal Kontrol Kanunu
4734 Kamu İhale Kanunu
1319 Sayılı Emlak Verg s Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
488 Sayılı Damga Verg s Kanunu
3065 Sayılı KDV Kanunu
İlg l D ğer Mevzuatlar
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
basbakanlık.gov.tr.
mahall dareler.gov.tr.
muhasebat.gov.tr.
bumko.gov.tr.
dpt.gov.tr.
memurlar.net.
lbank.gov.tr.
kontder.org.tr.
gel rler.gov.tr
m ll emlak.gov.tr
Elektron k Belge Yönet m S stem

SINIFI

ÜNVANI

SAYISI

TOPLAM

G.İ.H.

Müdür

1

1

G.İ.H.

Mal H z.Uzmanı

1

1

G.İ.H.

Uzman

2

2

G.İ.H.

Ver Haz. Kont. İşlt.

2

2

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

1

G.İ.H.

Şef

3

3

G.İ.H.

Memur

13

13

Büro İşç s

9

9

H zmet Alımı

13

13

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
MUHASEBE SERVİSİ
Beled yem z n Z raat Bankasındak Car Hesabımıza g ren-çıkan günlük akışı bankadan alınan Banka Ekstres
le karşılaştırıp doğruluğu kontrol ed l p günlük nak t g r ş le ödemeler hakkında Başkanlığa b lg ver l r,
Beled ye b r mler nden gelen mal ve h zmet alımlarına l şk n hazırlanan Ödeme Emr belgeler n n Harcama
Yönetmel ğ ne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol ed l p, uygun olan Ödeme Em rler n b r m m ze tesl m ed l ş
tar h sırasına göre ödemek,
Beled yem z n ödemekle yükümlü olduğu verg ler le Sosyal Güvenl k Kurumlarına yapılan ödemeler n
zamanında yapılmasını sağlamak,
Beled yem z b r mler n n ac l ht yaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Mutemet ve Kred Avansı
vermek, süres çer s nde kapanışını sağlamak
. B r mler n yapmış olduğu her türlü alımlara a t hazırlanan Ödeme Em rler Taşınır İşlem F ş düzenlenerek
Muhasebe Yetk l s nce muhasebeleşt rme şlemler n n yapılması.
AYNİYAT VE AMBAR SERVİSİ
Beled ye b r mler ne alınan malzemeler n g r ş çıkışını yapmak
Dem rbaşların lg l şahıslara z mmet n yapmak
B r mler n kırtas ye ht yaçlarını karşılamak
TAHSİLAT SERVİSİ
Beled yem z n alacaklarının zamanında tahs l ed lmes
Zamanında ödeme yapmayan mükelleﬂere ödeme emr çek l p 7 gün süre sonunda ödeme yapmayanm
ükelleﬂere Hukuk İşler Müdürlüğü tarafından cra şlem yapılmasını sağlamak
Beled yem ze herhang b r sebepten dolayı başvuran mükelleﬂer n s c l kayıtlarının yapılarak varsa geçm şe
dönük borçlarının tahs l ed lerek şlem yapılmasını sağlamak
Tahs ldarlar tarafından kes len tahs lat makbuzlarının kontrolü ve bankaya g r şler n n doğru olarak yapılmasını
sağlamak
TAHAKKUK SERVİSİ
· İşgal ye, lan ve reklam, para cezası, eğlence verg s , ölçü ayar şt rak payı ve harçları g b beled yem z
tahakkuk gel rler n n yıl ç nde tahakkuklarının ver lmes
· Her ayın sonunda aylık tahakkukların çek lmes muhasebe serv s ne ver lmes
· 2016 yılının gel r tar fes n n hazırlanması
· Tahakkuk serv s nde 1 yıl boyunca 8176 k ş ye şlem yapılmıştır.

EMLAK SERVİSİ
· 1. ve 2. İcra Müdürlüğü, Verg Da res Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Asl ye 1. Ve 2. Hukuk Mahkemes , İlçe
Emn yet Müdürlüğü,Askerl k Şubes g b resm kurum ve kuruluşlardan gelen yazılara cevap ver lmes ,
· Elden tak p ed lmek üzere yeş l kart,fak r aylığı,asker a les yardımı, bankalarda kred almak ç n mal varlığı
araştırması g b yazılı maktu evraklara cevap ver lmes ,
· B na,Arsa, Araz kaydı alınması,
· Beled yem ze bağlı bulunan köylerden B na, Arsa,Araz kaydı alınması

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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JEOTERMAL TAHAKKUK SERVİSİ
·Jeotermal abone kayıtlarının yapılması,Kalor metre takılmış aboneler n sözleşmeler n n yapılması.
·Kes n abone sözleşmes n mzalayan vatandaşların dolar ödeme tahakkuklarının ver l p tahs latının yapılması
·Jeotermal abonel ğ n mücb r sebepler dışında ptal etmek steyen vatandaşların talepler n n hazırlanan rapor
doğrultusunda encümene yazılarak sonuçlandırılması
C 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Mal H zmetler Müdürlüğünde çalışan memurlar, Beled yem z b r mler n n açmış olduğu halelerde İhale
Kom syon Üyes olarak görev alır halen n usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını İhale Kom syonu le
değerlend r r.
B r mce hazırlanan Haked ş Raporlarını kontrol eder, usulüne uygun olan haked ş ödemeler n yapar.
Mecl sçe seç len İç Denet m Kom syonuna b r öncek yılın gel r ve g der hesaplarını denetlenmes ç n hazırlar,
T.C. Sayıştay Başkanlığınca yapılan denet m sonucunda hazırlanan Teft ş Lay hasında bel rt len eks kl kler
tamamlar, bu eks kl kler n g der ld ğ ne l şk n Sayıştay Başkanlığına rapor hazırlar.
5393 sayılı Beled yeler Kanununun 25. maddes ne st naden Mecl sçe seç len İç Denetç ler 2015 yılına a t
denet m raporlarını Mart ayı sonuna kadar Mecl se sunacağından Faal yet Raporumuzun hazırlanma aşamasında İç
Denet m başlamış fakat b tmem şt r.
AMAÇ VE HEDEFLER:
AMAÇ-1: Yerel Yönet mlere Gel r Bakımından bugüne kadar Genel Bütçe Verg Gel rler tahs lât toplamından
bell oranda pay ödenmes ve ayrıca her l n öded ğ verg n n hesaplanarak buna göre b r oran üzer nden pay
ayrılmasının b l nmes neden le verg -tahs lât g r ş n n yükselmes Beled yem z n nak t akışını hızlandıracağından
belde halkına daha kal tel h zmet sunulmasını sağlayacaktır.
HEDEF-1: Tüm alacaklarımızın %85 oranında tahs l n n yapılması sağlanacaktır.
AMAÇ -2: Vatandaşa ver len h zmet lkeler m z n b r de ad l b r Beled yec l k olduğundan h zmet alımı sonucu
gelen ödeme em rler n n zamanında st hkak sah pler ne ödenmes Beled yem z n güven l rl ğ n arttıracak h zmet
kal tem z n Sal hl halkı gözünde hesap ver leb l rl ğ n sağlayacaktır.
HEDEF -2: H zmet alımı ödemeler n n lg l dönem nde eks ks z olarak yapılması.
AMAÇ-3: Mal H zmetler Müdürlüğü Muhasebe Serv s Beled yen n yapmış olduğu veya yapacak olduğu tüm
yatırım, h zmet alımı, h zmet yardımları yapılmasında nak t çıkışını tak p ed p Beled yen n borçlanmadan ler ye
yönel k yatırım yapab lmes ç n önünü açarak ver ml l ğ arttırmak,
HEDEF-3: Beled ye B r mler n n ön gördükler harcamaların 2015 yılında olduğu g b 2016 yılında da mevzuata
uygun olarak gerçekleşt rmek.
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
Bütçe gerçekleşme oranının % 90'a yükselt lmes ,
Her ayın lk haftası b r öncek aya a t Mal durum
Raporunun Başkanlığa sunulması,

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1-) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 Mal Yılı Bütçes toplamı 108.726.798,00-TL g der bütçes , 108.726.798,00 TL gel r bütçes toplamı le bütçe
denkl ğ sağlanmıştır.
01.01.2015 - 31.12.2015 tar hler arasında toplam 64.708.260,09 TL harcama yapılmış olup harcama kalemler
t barı le yapılan harcamalar toplamı aşağıda çıkarılmıştır.
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Düzey
I

Kodu
46

Açıklama

II

45

Man sa İl

III

14

Sal hl

Kurumsal
Kod

IV
Kodu
01

Tar h Aralığı
01/01/2015
31/12/2015

Beled ye ve Bağlı İdareler

Tüm B r mler n Toplamı
Açıklama

2015 Yılı
Harcama Toplamı

PERSONEL GİDERLERİ

17.341.938,95

01

MEMURLAR

02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

03

İŞÇİLER

04

GEÇİCİ PERSONEL

70.879,30

05

DİĞER PERSONEL

214.842,60

02

7.563.434,47
3.894,00
9.488.888,58

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

3.020.432,58

01

MEMURLAR

1.207.989,05

03

İŞÇİLER

1.812.443,53

03

36.362.010,49

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

YOLLUKLAR

04

GÖREV GİDERLERİ

219.088,17

05

HİZMET ALIMLARI

21.944.733,63

06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

1.147.761,45

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.682.768,17

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.091.901,85

04
02
05

9.224.819,59
50.937,63

FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

CARİ TRANSFERLER

3.234.627,29

01

GÖREV ZARARLARI

455.877,81

03

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

969.780,99

04

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

08

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

1.150.221,30
658.747,19
4.745.636,59

SERMAYE GİDERLERİ

06
01

MAMUL MAL ALIMLARI

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

03

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

04

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

05

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

07

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

404.494,19
1.616.072,31
78.826,40
170.601,10
2.430.383,69
45.258,90
64.708.260,09

TOPLAM

* B z m Ev Sosyal Tes sler g derler dah l değ ld r.
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FAALİYET DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN GELİRLERİMİZ
2015 Yılı gel rler m z 01.01.2015-31.12.2015 tar hler arasında 61.803.311,94 TL
VERGİ GELİRLERİ

15.461.385,42

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

11.630.520,24
190.311,84

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

30.769.956,10

DİĞER GELİRLER

3.751.138,34

SERMAYE GELİRLERİ

* B z m Ev Sosyal Tes sler gel rler dah l değ ld r.
EMANET İŞLEMLERİ:
01.01.2015-31.12.2015 tar hler arasında Kamu Kurum ve Kuruluşları le st hkak sah pler ne ödenmek üzere
31.711.969,37 TL emanete alınmış, 24.781.351,39 TL lg l kurum ve kuruluşlar le st hkak sah pler ne ade ed lm ş
olup; 2015 yılından 2016 yılına 6.930.617,98 TL emanet devretm şt r.
AVANS İŞLEMLERİ:
01.01.2015-31.12.2015 tar hler arasında İş Avans ve Kred , mahsup dönem ne aktarılan memur maaşları olarak
2.479.763,70 TL avans ver lm ş, yılı çer s nde 2.135.886,19 TL mahsup ed l p 343.877,51 TL 2016 yılına
devretm şt r.
BANKA İŞLEMLER:
01.01.2015-31.12.2015 Tar hler arasında Beled yem z car hesabI , yapı denet m ve kültür fonu olmak üzere
toplam 87.132.640,53 TL g r ş, 86.635.533,86 TL çıkış olup; 2016 yılına 497.106,97 TL nak t devretm şt r.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 28 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Düzey
I

Kodu
46

Açıklama

II

45

Man sa İl

III

14

Sal hl

Kurumsal
Kod

Tar h Aralığı
01/01/2014
31/12/2014

Beled ye ve Bağlı İdareler

Tüm B r mler n Toplamı
Açıklama

2014 Yılı
Harcama Toplamı

PERSONEL GİDERLERİ

1.711.118,17

01

MEMURLAR

1.286.694,00

03

İŞÇİLER

424.424,17

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

307.254,68

01

MEMURLAR

214.729,31

03

İŞÇİLER

IV
Kodu
01

02

92.525,37

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

232.836,30

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

153.666,56

03

YOLLUKLAR

04

GÖREV GİDERLERİ

19.364,24

05

HİZMET ALIMLARI

21.923,65

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

27.933,52

03

04
02

9.948,33

FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

3.614,19

CARİ TRANSFERLER

1.359.496,04

01

GÖREV ZARARLARI

229.396,14

03

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

471.352,71

08

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
TOPLAM

658.747,19

05

3.614.319,38

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
B 1) FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:
Faal yet 1-1-1 : Beled ye Başkanını nak t durumu hakkında b lg lend rmek ve da re müdürler n n nak t akışına
göre harcama yapılmasını sağlamak
Faal yet 1-1-2 : Da re harcamalarının harcama programına uygun yapılıp yapılmadığının kontrol ed lmes
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A-ÜSTÜN YÖNLERİ:
Mal H zmetler Müdürlüğüne Bağlı B r mlerde yet şm ş personel n bulunması, nternet ortamı çer s nde
kend ler n lg lend ren kanun, tüzük ve yönetmel kler tak p edeb ld kler , personel n b r m
ç nde b rb r le uyum ç nde çalışması şlem hızını yükseltt ğ ve Mal H zmetler Müdürlüğüne Bağlı b r mlere
daha rahat çalışma mkanı sağlamaktadır.
B- ZAYIF YÖNLERİ:
Mal H zmetler b r m nde çalışan personel n emekl l k haklarının yaklaşmış olması neden le bu b r mde
çalışacak memur statüsünde yet şm ş eleman sıkıntısının önümüzdek yıllarda yaşanacak olduğu. Personel
yeters zl ğ , çalışma alanı yeters zl ğ , arş v s stem nde ve alanında yeters zl k.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde ;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r ;tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nde harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,ekonom k
ve ver ml b r şek lde kullanıldığını,görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal kararlar le
bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç
kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence,harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le
Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını beyan
eder m.(Mal H z. Müdürlüğü 29.02.2015)

Mustafa GÜNGÖR
Mal H zmetler Uzmanı
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün, 2015 yılında görev alanı çer s nde yer alan çalışmaları, Faal yet Raporlarının hazırlanmasına l şk n yönetmel ğe uygun olarak hazırlanmıştır. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Beled ye
Kaynaklarını en uygun, en ver ml , en etk n b ç mde değerlend r lerek kullanılması yönünde çalışmalar yapmış ve
bundan sonra da yapmaya devam edecekt r. Müdürlüğümüz 03.06.2014 tar h nde alınan Mecl s Kararı gereğ nce
kurulmuştur.

Mehmet ÖRENLİ
Sosyal Yardım İşler Md V.
I-GENEL BİLGİLER:
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
·Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün yetk görev ve sorumlulukları;
İlçe sınırları çer s nde yaşayan yurttaşlardan sosyal ve ekonom k yoksunluk çer s nde bulunan ve desteklenmes
gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, engell , asker a les , öğrenc ve toplumdak d ğer kes mlere yönel k
sağlık, sosyal yardım ve sosyal h zmetler sunmak,
İlçe halkının çevresel, toplumsal, sağlık ve sosyal ht yaçlarına uygun değ ş m ve gel ş m n sağlayan projeler
hazırlamak ve yürütmek,
Sosyal h zmet uygulamalarını toplumun tüm kes mler ne ulaştırmak ve bunlarla lg l ver tabanı oluşturmak,
İlçede yaşayan ht yaç sah b vatandaşlara gerekt ğ nde ayn ve nakd yardımda bulunulması le lg l kom syon
çalışmaları yapmak ve kom syon kararlarını uygulamak,
İlçede yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geç reb lmeler ç n evde
bakım ve gündüz bakım h zmet b r mler ve/veya huzurevler açmak ve şletmek, yaşlıların yaşam kal tes n yükseltmek
ve boş zamanlarını değerlend recekler sosyal ve kültürel etk nl kler düzenlemek,
Çeş tl toplumsal kes mlere yönel k olarak (kadın, engell , gençl k, a le) sorunlarını çözme, danışmanlık ve
rehberl k h zmet vermek; bu kes mler n sorunlarının nasıl ve hang kurumlarla çözüleb lecekler konusunda yardımcı
olmak,
18 yaşın üstünde olup ﬁz ksel, duygusal, c nsel, ps koloj k ya da ekonom k ş ddete maruz kalmış ve barınma
ht yacı olan kadınların, çocukları le b rl kte kalab lecekler konuk evler açmak ve şletmek,
Şehr m zde ölen fak r- k mses zler n cenaze ve deﬁn şlemler nde gerekl yardımda bulunmak,

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Şehr m zde yardıma muhtaç özürlü ve yatalak olup Beled yem ze başvuruda bulunan k mselere gerekl olan
hasta altı bez , oks jen tüpü, tekerlekl sandalye vb. yardımlarda bulunmak,
Beled yem z Çamaşır Yıkama Ev , Sosyal Market Ev ve Gıda Market faal yetler n yönetmek ve yürütmek,
Kadın ve a le yönel k h zmetler yönetmek,
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. maddes gereğ Kend b r m le lg l harcamalarının
Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak.
Beled yen n stratej k plan ve performans programında yer alan müdürlükle lg l çalışmalar yapmak, hedeﬂer
gerçekleşt rmek,
Müdürlüğün yıllık faal yet raporunu ve gerekt ğ nde bel rl sürelere l şk n müdürlük faal yetler n üst makamlara
sunmak,
Müdürlüğün görev alanına g ren bütün konularda personel le lg l olarak gerekl görevlend rmeler yapmak,
müdürlük faal yetler n denetlemek, varsa aksaklıkları g dermek,
Beled ye Başkanı tarafından ver lecek d ğer görevler.
B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış F z k kaynaklar; 1 Müdür Odası, 1 Personel Çalışma Odası faal durumdadır. B lg sayar
ve yazıcılar 2013 yıllarında, hale kanunu hükümler ne göre satın alınmıştır.

H
H zmet
zmet Yer
Yer

Brm

Sosyal Yardım İşler
Müdürlüğü

İdare B nası 1. Kat

Çalışma Alanı

F z k Kaynaklar

1 Müdür Odası

1 Adet B lg sayar
1 Adet Yazıcı

1 Personel Çalışma Odası

2 Adet B lg sayar

B 2-) ÖRGÜT YAPISI:
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nün örgüt yapısı aşağıda olduğu g b d r.
Mehmet ÖRENLİ
Sosyal Yardım İşler Md. V.

İlknur AKGÜL
Sosyal Yrd. İşl. Sorumlusu

2 Adet Büro Personel

Şuheda Cad.Sosyal Market Ev
Avar Cad. Sosyal Market Ev

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Avar Caddes Çamaşırhane
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B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
A-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
İnternet tabanlı b lg kaynakları
Web tabanlı Kaynaklar
E-ma l
B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
MEVCUT MEMUR KADROSU: DOLU KADRO:0
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü kadrosunda 3 adet personel bulunmaktadır.
İdar Personel Memur (Dolu-Boş) Durumuna Göre:
Sınıfı

Dolu

Boş

Ünvanı

Sayısı

Toplam

-

-

1

Müdür

-

-

B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI SOSYAL MARKET EVİ FAALİYETLERİ
İlçem zde yaşayan fak r ve muhtaç 1.462 a leye 2015 yılı çer s nde toplam 220.000 kg odun yardımı yapılmıştır.
Her ay ortalama 75 a le olmak üzere toplam 880 vatandaşımızın ev tem zlenm şt r.
İstasyonda mevk nde bulunan Çamaşır Ev m zde kayıtlı bulunan 42 a lem z n çamaşırı yıkanmıştır.
Avar Caddes mevk nde bulunan Çamaşır Ev m zde kayıtlı bulunan 128 a lem z n çamaşırı yıkanmıştır,
42 yaşlı ve hasta vatandaşımızın çamaşırları perşembe günler evler nden alınıp yıkanmaktadır.
Cenaze lavazımatı ve hasta bez yardımlarımız devam etmekted r.
Sosyal Market Ev m zde yıl ç nde toplam 3.091 a lem ze yardım yapılmıştır.
KIYAFET YARDIMI :

2.126 A le

EV EŞYASI YARDIMI: 965 A le

2015 YILI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN YARDIMLAR LİSTESİ
S.NO.

YARDIMIN TÜRÜ

KİŞİ SAYISI

1-

OTEL BEDELİ

HER AY ORTALAMA 20 KİŞİ

91.516,50

2-

KAHVALTI BEDELİ

HER AY ORTALAMA 20 KİŞİ

19.823,02

3-

ACEZE MAAŞI

HER AY ORTALAMA 75 KİŞİ

270.000,00

4-

ASKER MAAŞI

HER AY ORTALAMA 6 KİŞİ

12.240,00

5-

MADDİ YARDIM

TOPLAM 1.638 KİŞİ

6-

GIDA YARDIMI

TOPLAM 4.000 KİŞİ

YILLIK MİKTAR ( TL )

301.875,00

GENEL TOPLAM 1.759 KİŞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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II-AMAÇ VE HEDEFLER:
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaﬂık, tarafsızlık ve hukuka uygunluğu sağlamak,
H zmetler n tem n ve sunumunda, yer ndel k ve ht yaca uygunluk prens b yle hareket etmek,
N tel kl , üretken ve çağdaş yöntemlerle ver ml l k sağlamak,
Temel nsan hak ve özgürlükler çerçeves nde sosyal beled yec l k çalışmaları yapmak,
H zmetlerde kal te ve vatandaş memnun yet n sağlamak,
Kent ve kentl ç n sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak,
Beled ye kaynaklarının kullanımında ver ml l ğ sağlamak,
Ar-ge ve eğ t m çalışmalarına öncel k vermek,
D ğer kamu kurumları ve s v l toplum kuruluşları le koord nasyonu sağlamak temel lkeler n esas alır.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A- MALİ BİLGİLER:
1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
Ekonom k Sınıﬂandırmaya Göre Harcama İcmal (İk nc Düzey)
Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01.01.2015

II

45

Man sa İl

31.12.2015

III

14

Sal hl

IV

32

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü

KURUMSAL KOD.

KODU

Açıklama

Açıklama

01
01
02
01
03

Tar h Aralığı

Düzey

2015 Yılı Harcama Toplamı

Personel G derler

56.102,98

Memurlar

56.102,98

Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler

9.494,45

Memurlar

9.494,45

Mal Ve H zmet Alım G derler

146.196,99

02

Tüket me Yönel k Mal Ve Malzeme Alımları

25.637,48

05

H zmet Alımları

23.402,20

07

Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım Ve Onarım G derler

97.157,31

05
04

Car Transferler

1.085.221,30

Hane Halkına Yapılan Trasferler

1.085.221,30

Toplam

1.297.015,72

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
2014 Yılı Bütçe harcamalarımız dengel b r şek lde yapılmıştır. B r m m z bütçes hazırlanırken, memur maaşları
ve özlük hakları le emekl kram yeler ve d ğer ödemeler ; Merkez Yönet m Bütçe Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı,
Mal ye Bakanlığı Özlük Hakları ve Maaş Zamları Genelges le bel rlenen katsayılar göz önünde bulundurulmaktadır.
İşç personel n maaş ve özlük hakları le kıdem tazm natları; Toplu İş Sözleşmes le bel rlenen mal hükümler çerçeves nde, personel h zmet alımları se yürürlüktek asgar ücret üzer nden tesp t ed lerek yapılmaktadır.
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI:
Mal Denet m Beled ye Denetleme Kom syonunca yapılmaktadır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A- ÜSTÜN YÖNLERİ:
Meslek b lg ler y olan personeller n olması ve bu konularda sürekl eğ t m ver lmes .
B- ZAYIF YÖNLERİ:
Meslek b lg ler y olan personeller n emekl l k h zmetler n n dolmuş olması;
C-DEĞERLENDİRME:
Beled yem z n, değ şen mevzuatlar, gel şen teknoloj ve h zmette kal te ve vatandaş memnun yet doğrultusunda
h zmet sunulab lmes ç n çalışan personeller; mevzuatlar ve k ş sel gel ş mler ne katkı sağlayacak konularda sürekl
eğ t mlere alınmaktadırlar. Eğ t m konuları bel rlen rken b r mler n ht yaçları d kkate alınarak programlanmaktadır.
Bu tür eğ t mler, personel n hem b lg yönünden hem de k ş sel gel ş mler nde daha donanımlı olmalarını sağlamaktadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde ;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r,tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,ekonom k
ve ver ml b r şek lde kullanıldığını,görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal kararlar le
bunlara l şk n şlemler n yasaklılık ve düzenled ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde
süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence,harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le
Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını beyan
eder m.(Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 06.03.2015)

Mehmet ÖRENLİ
Sosyal Yardım İşler Md V.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılı Özel Kalem Tems l,Ağırlama,Tören,Fuar ve Organ zasyon,Sal hl n n tanıtımı le lg l tüm hazırlık,
yazışma ve ödemeler Özel Kalem Müdürlüğü b r m m zce yürütülmekted r.
Özel Kalem Tems l,Ağırlama,Tören,Fuar ve Organ zasyonlarda,Başkanlık makamına gelen m saﬁrlere yapılan
çecek ve y yecek kramı,bayramlarda gazetelere yapılan lanlar,cenaze,düğün ve açılışlara gönder len ç çek
bedel ,23 N san,19 Mayıs,30 Ağustos,5 Eylül,29 Ek m Bayramlarında yapılan etk nl kler,d n bayramlarda yapılan
harcamalar,anma programlarında yapılan tüm etk nl k hazırlıkları ve ödemeler bu kalemden yapılmaktadır.
2015 yılı çer s nde Tems l, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organ zasyon g derler ç n bütçede 500.000,00 TL
ayrılmış olup, bu kalemden 643.083,74-TL harcama yapılmıştır.Tanıtma Ağırlama Tören Ve Organ zasyon G der
ç n bütçede 200.000,00TL ayrılmış olup, bu kalemden 185.288,36 –TL harcama yapılmıştır.
23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayramında her yıl olduğu g b lçem zde bulunan 25 İlköğret m Okulu
tüm öğrenc ler ne 14.000 adet meyve suyu ve popkek dağıtımı yapılmıştır.
TEMSİL,AĞIRLAMA,TÖREN,FUAR,ORG.GİDERLERİ

AYRILAN BÜTÇE

HARCANAN

Başk.tarafından;gelen m saﬁr. yapılan çecek kramı

50.488,36 TL

Başk.tarafından;gelen m saﬁrlere y yecek kramı

43.585,00 TL

Başk.tarafından;gönder len ç çek bedel

51.942,91 TL

Başk.tarafından;23 N san'da yapılan harcamalar

6.186,00 TL

Başk.tarafından;19 Mayıs ve Gençl k Şölen nde yapılan harcamalar

109.780,00 TL

Başk.tarafından;30 Ağustos'ta yapılan harcamalar

-

Başk.tarafından;5 Eylül'de yapılan harcamalar.

-

Başk.tarafından;29 Ek m'de yapılan harcamalar

5.900,00 TL

Başk.tarafından;D n bayramlarda yapılan harcamalar

8.599,32 TL

Anma Prog.İç n Yap.Harcamalar

3.500,00 TL
47.674,00 TL

Deve Güreş Organ zasyonu
Ödül ( Spor Kulüpler ne Başarılarından Dolayı

92.720,00 TL

Madd Ödül ve Beled yespor Bayan Voleybol Takımının
1.L ge Yükselmes nden Dolayı Çeyrek Altın Hed ye Ed lmes )
D ğer Tems l Ağırlama G derler

65.522,05 TL
157.186,10 TL

Başk.tarafından ; Cenaze Evler ne Gönder len P de-Ayran harcamaları
TANITMA,AĞIRLAMA,TÖREN,FUAR,ORG.
Sal hl n n Tanıtımı İç n Gazete ve TV Ödemeler ne (Tanıtım B lboardları,
Sal hl n n Tanıtımı ç n Gazete ve Derg ,Fotoğraf,Aﬁş,CD ve
K tap Bas.ödemeler İç n)

185.288,36 TL.
500.000,00 TL.

643.083,74 TL.

65.000,00 TL.

65.000,00 TL

Telefon Ödemeler İnternet Hat.ve Mec.üyel. nt.hat.,santral Tel.fat Vb.

50.000,00 TL

79.376,97 TL

Büro İşy.mal.ve Malz.alımı

5.000,00 TL

117.953,29 TL

Kırtas ye

10.000,00 TL

TOPLAM
D ğer Sosyal Amaçlı Transferler( 6 Temmuz 2015 Çökelek Kazasında
Yakınlarını Kaybeden A lelere Madd Yard.)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r,tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş
kaynakların,etk l ,ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını ,görev ve yetk alanım çerçeves nde ç
kontrol s stem n n dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl
güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence,harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m.(Özel Kalem Müdürlüğü)

Elvan ŞENTARHANACI
Özel Kalem Müdürü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Destek H zmetler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor el m zdek
ver ler n ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes yle hesap ver leb l rl k ve sadel k lkeler doğrultusunda,
eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarına açıklama get reb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Mustafa DOĞAN
Destek H zmetler Müdürü

I-GENEL BİLGİLER:
A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
A.a) TEMEL İŞLEV:
Beled yem z bünyes nde şlet lmekte olan taşıt ve ş mak neler n n bakım, onarım ve parça değ ş kl kler Beled yem z
Destek H zmetler Müdürlüğü bünyes ndek atölyes nde yapılmaktadır.
Amaç: Beled yem z bünyes nde şlet len taşıt ve ş bakım, mak neler n n onarım ve parça değ ş kl kler n n zamanında
ve sağlıklı b r şek lde yapılması ve aracın göreve ver lmes nden sorumludur.

b)YASAL DAYANAK:
Parça alımları Bütçen n 46.45.14.11.01.3.9.00.5.03.7.3.03 No'lu Bütçe Tert b üzer nden uygulanmaktadır.
Beled yeye alınacak her türlü motorlu taşıt ve ş mak nes n n atölye alet, yedek parça alımlarının tekn k şartnames n
hazırlamak,
Beled yen n Tam r ve bakım atölyeler ve taşıtlar ç n gerekl takım, alet, tezgah, yedek parça, last k yağ, benz n moto
r n vb. ht yaçların tem n ç n b r mlerden gelen talepler yer ne get rmek,
Beled ye h zmetler nde çalıştırılan her türlü aracın, yağ, ant fr z akaryakıt olarak per yod k bakımlarının yapılmasını
sağlamak,
Kullanılması ver ms z hale düşmüş, ekonom k ömrünü tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye, alet ve avadanlıklarının taşıt kanunu ve lg l mevzuat gereğ serv s dışı kalması, ayrılması ç n lg l b r me tekl fte bulunmak,
Serv s dışı kalan ve ayrılan motorlu taşıtların ve ş mak neler n n kullanılab lecek olan parçalarının hurda ambarında
stoklanmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda olan malzeme ve yedek parçanın, last kler n n satışının yapılması
ç n lg l b r mlere tekl fte bulunmak,
Mak ne ve taşıtların tam r, bakım ve kmal şler ne a t yazışma, evrak ve dosyalama şlemler n n düzenl ve muazzam
b r şek lde arş vlenmes n sağlamak,
Beled ye h zmetler nde göreve çıkacak araçların sevk ve dares n yapmak,
Kend b r m le lg l harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak,
Beled ye h zmet b r mler ç n şç tem n n sağlamak.
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B) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış ﬁz k kaynaklar; 1 adet Müdür Odası, 2 adet Personel Çalışma Odası, 1 adet Tam rhane
Atölyes , 1 adet Oto Boya Atölyes , 1 adet Torna Atölyes , 1 adet Last k Atölyes , 1 adet Kaporta Atölyes , 1 adet
Oto Elektr k Atölyes , 1 adet Motos klet Tam rhane Atölyes , 1 adet Döşeme Atölyes ve 1 adet Yağlama Serv s
kullanılır ve faal durumdadır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM

HİZMET YERİ VE KATI

Beled ye Sarayı
4.Zem n Kat

Beled ye Şant yes

ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLAR

1 İhale B r m Odası
1 Satın Alma B r m Odası

1 Tam rhane Atölye
1 Oto Boya Atölyes
1 Torna Atölyes
1 Last k Atölyes
1 Kaporta Atölyes
1 Oto Elektr k Atölyes
1 Döşeme Atölyes
1 Yağlama Serv s
1 Tekn k Personel Odası
1 Personel Çalışma Odası

9 Adet B lg sayar
7 Adet Pr nter
1 Fotokop Mak nes

Tekn k donanım ç n
gerekl olan
araç-gereçler.
2 B lg sayar
1Pr nter

B 2-) ÖRGÜT YAPISI:
Destek H zmetler Müdürlüğünün örgüt şeması aşağıda olduğu g b d r.
MÜDÜR

İHALE BİRİMİ
1 Çevre Mühend s
1 Şef
1 Ver Haz.Kont.İşlt.

SATIN ALMA BİRİMİ
1 Şef
1 Muhasebec
4 Memur
3 H zmet Alımı

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMA ŞEMASI VE GÖREVLERİ

ŞANTİYE BİRİMİ
1Mak na Mühend s
1 Tekn syen
2 Memur
23 Şoför
16 Tam rc
1 Akaryakıt Sorumlusu

MÜDÜR:
 Müdürlük bünyes nde h zmetler n etk n ve düzenl yürütülmes n sağlamak Emr ndek personel n s c l am rl ğ n yapmak,
personel n yıllık z nler n h zmet aksatmayacak şek lde ayarlamak, Araçların tam r ve bakımı ç n gerekl olan yedek parça,
akaryakıt, maden yeğ v.b. malzemeler n alınması ç n gerekl d rekt ﬂer alt kademeye vermek ve tak b nde bulunmak.
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TEKNİSYEN:
Destek H zmetler Müdürlüğü bünyes nde h zmetler n daha etk n ve düzenl yürütülmes n sağlamak, Beled yem ze a t araçların s gorta, Traﬁk Tesc l, Plaka ve Ruhsat İşlemler n n tak b n yapmak, şant yede bulunan tam rhanelerde
günlük program ve çalışmaları tak p etmek, Beled yem z araçlarının kontrol ve denet m n yapmak.
ATÖLYE ŞEFİ:
Atölyem ze gelen her türlü arızanın tam r , bakımı, denet m , kontrolü, yönlend r lmes , dış p yasada yaptırılan
şler n tak b , çalışan personel n denet m , çalıştırılması, gerekt ğ nde d nlend r lmes , hastalık, mazeret, yıllık z n,
atölye çers nde meydana geleb lecek sorunlara müdahale ve çözüm üretmek, aracın görev yaptığı müdürlüklerle b lg
alış ver ş sağlamak,
Akaryakıt ve yağ kmal stasyonunda çalışan personel n görevler n sevk ve dare etmek. Gelen mal emt a ve
stok malzemen n tanz m ve tak b n sağlamak. Ambar memurunun ve ambarda görevl personel n görevler n sevk
etmek ve dare etmek, ht yaç olan malzemeler n tem n n ve bu şlere a t belgeler n tak b n sağlamak yaptığı ve
yapacağı şlerden b r üst makama b lg vermek.
USTABAŞI:
Atölye şeﬁne, atölyedek görev ve yetk alanı dah l nde yardımcı olmak, atölye postaları ve çalışmaları hakkında
şeﬁn vereceğ tal matlar doğrultusunda çalışmaları koord ne etmek ve gerekl hallerde düzenl şek lde üst makama
b lg ve ver akışını sağlamak.
SATIN ALMA BİRİMİ:
Müdürlüğümüz h zmet alanı le lg l faal yetler net ces nde her türlü ş, şlem, h zmet ve mal/malzeme alımı,
ş gücü çalışmaları ayrıca per yod k ve ops yonel olarak üst makamlara let len raporlama ve ver akışının resm
n tel kte yazılması, kaydı ve arş v b lg şlem s stem le ler ye dönük muhafaza altına alınmasını sağlar. Örnek
yazışmalar olarak; onay belgeler , puantajalar, dar yazışmalar, b r m ç ve b r mler arası yazışmalar yoğunluktadır.
Yazı şler serv s m zde her araç, mak ne v.b. teçh zat ç n b r BOTAK (Bakım Onarım Tak p) dosyası yıllık
olarak düzenlen r ve yılsonu t bar yle araç mal yetler , arıza çeş tler , kullanılan malzeme adet, m ktar, tem n yolu
g b b lg lerde göz önüne alınarak, bu ver lere başvuru ve ger dönüşümü sağlanacak şek lde cmal alınarak tanz m ed l r.
2015 Yılı çer s nde Satın Alma B r m tarafından;
1. 2 Adet H zmet Aracı alımı yapılmıştır. (2015 Model Renault Fluence DMO
Ankara Genel Müdürlüğünden 142.861,66 TL. karşılığında tem n ed lm şt r.)
2. Plan Proje Müdürlüğüne 1 Adet H zmet Aracı alınmıştır. (F at Doblo 1.6 Mult jet
Komb Van Araç 45.300,00 TL. Şend l Otomot v’den tem n ed lm şt r.)
3. Destek H zmetler Müdürlüğü Satın Alma B r m ne h zmet b r mler nden gelen
toplam 3075 adet talep ﬁş ne st naden p yasa araştırması yapılmış ve sonucu lg l
b r mlere b ld r lm şt r.

İHALE BİRİMİ:
Beled yem z tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan haleler n mevzuata uygun b r şek lde
gerçekleşt r lmes n sağlamak, b r mlerden gelen hale dosyalarını dar şartnameler ve onay belgeler le olarak
gerekl ncelemeler yapmak, hale lanlarını hazırlamak ve gerekl yerlerde yayınlanmasını sağlamak, hale kom syonlarının sekreterya h zmetler n sağlamak, hale gündemler n hazırlamak ve lg l b r mlere tebl ğ etmek, hale
dosyasının Müdürlüğe nt kal nden, hale sonucu İta am r n n onayına sunulmasına kadar olan süreçte haleyle lg l
yazışmaları yapmak, gerekl olan evrakları ve formları hazırlamak, hale sonuçlandıktan sonra da devam eden şlere
l şk n gereken yazışmaları yapmak.
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2015 yılı çer s nde h zmet b r mler nden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre toplam
48 adet hale sonuçlandırılarak sözleşmeler mzalanmış ve lg l b r mlere dosyaları tesl m ed lm şt r.

FONKSİYONEL ATÖLYE GRUPLARI
ARAÇ TAMİR ATÖLYESİ;
Beled yem zde şlet len oto, kamyon, traktör ve ş mak neler n n motor, d ferans yel, şanzıman, mazot
pompası, alt takım, d reks yon s stem , ön düzen, fren s stem , h drol k s stem , debr yaj, v.b. aksamlarında
meydana geleb lecek her türlü arızanın anında ve sağlıklı b r şek lde tam r ve bakım şler n n, yapılmasından
sorumludur.
OTO ELEKTRİK ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör, b nek araç, dodge –p kap, ve ş mak neler n n, komple
lambaları, marş d namosu, şarj d namosu, kaz müşürler , s lg süpürgeler ve s lg motoru, korna, kalor fer
s stem , akü v.b. aksamlarında geleb lecek her türlü arızanın anında sağlıklı b r şek lde bakım ve tam rat
şler n n yapılmasından sorumludur.
OTO KAPORTA ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör, b nek araç, dodge-p kap ve ş mak neler n n şoför mahall , takoz
ları, kapı k l tler , kapı menteşeler , kapı ayarları, cam kr koları, ç ve dış aynalarının değ şt r lmes ve tam r , muhtel f
araçlar üzer ndek çürük ve çarpık aksamların doğrultulması ve tam r ed lmes v.b. karoser arızaların yapılmasından
sorumludur.
OTO DÖŞEME ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör, b nek araç, dodge - p kap, ve ş mak neler n n koltuk, tavan, taban,
kapı yanlıkları, şoför mahall nde bulunan göğüslükler n komple tam r ve değ şt r lmes ve mekan ç aksesuarların
muhtel f döşeme şler n n yapılmasından sorumludur.
OTO BOYA ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör, b nek araç, dodge p kap ve ş mak neler n n dış aksamına macun
çek lmes , zımpara ed lmes ed lmes , astar ve boya atılması, c lalanması, ﬁl nkot atılması, çürüyen kısımların tesp t
ed lerek tam r ne g d lmes v.b. boya şler n n yapılmasından sorumludur.
OTO LASTİK ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör b nek araç, dodge-p kap ve ş mak neler n n last kler n n söküp
takma, soğuk-sıcak yama, b jonların değ şt r lmes , last k değ şt rme v.b. last k tam r şler n n yapılmasından sorumludur.
TORNA ATÖLYESİ;
Beled yem z emr nde şlet len oto kamyon, traktör, b nek araç, dodge-p kap, ve ş mak neler n n mak ne p m , cıvata,
saplama, rekor, burç yapımı, fren kampanası ve volant yüzey tornası, jant kapakları rev zyonu, ş mak neler n n p ston
m ller ve p mler n n yapımı, aks m ller n n yapımı, şanzıman d şl ler n n tem zlenmes ve rev zyonu v.b. şler n n
yapılmasından sorumludur.
AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU;
Beled yem z araç parkında kayıtlı araçların ve d ğer tür yakıt kullanımı gerekt ren mak neler n yakıt ht yaçlarına cevap
vermek ve bu ölçüde uygun m ktarda stokları hazır bulundurmak.
MADENİ YAĞ İKMAL VE BAKIM İSTASYONU;
Beled yem z araç parkında kayıtlı araçların ve d ğer yanma prens b le çalışan sürtünmeye dayalı her türlü mak nen n
yağ, su, hava, mazot, tank v.b. ﬁltreler n değ ş m , motor, şanzıman, d ferans yel, damper ve d ğer muhtel f yağların
değ şt r lmes , gresörlükler n yağlanması, haftalık per yod k bakımlarının yapılması v.b. yağ bakımı - kmal , yıkama
ve tem zl k şler yapmak ve bu ölçüde uygun m ktarda stokları, hazır bulundurmak.
YEDEK PARÇA VE MALZEME AMBAR:
Arıza ç n Müdürlüğümüze başvuran araçların lg l serv slerce ncelenmes net ces nde gerekl görülen yedek parça
ve muhtel f dem r ve alaşımlarından oluşan malzemeler , üst makamların onayı ve satın alma serv s yönlend rmes ,
le tem n etmek.
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DIŞ PİYASADA YAPTIRILAN TAMİR VE BAKIM İŞLERİ:
Motor rekteﬁye şler (Grank s bop yuva ve s l nd r kapağı yüzey taşlama, honlama, yatak barası, gömlek), H drol k
hortumu yaptırılması, Mazot pompası şler (Ayar, mazot otomat ğ , elemanlar, gramer m l , enjektör memes ),
Radyatör şler (Radyatör leh m bakım ve tem zl k), Rot ve balans şler , fren kampanaları torna şler , H drol k ve
p stonların honlama şler Atölyem zde yapılamadığı ç n dış p yasada yaptırılmaktadır.
B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI :
BASILI KÂĞITLAR: (MEVZUATLAR)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
5393 Sayılı Yen Beled ye Kanunu,
237 Sayılı Taşıt Kanunu,
B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
1 Müdür, 1 Çevre Mühend s , 1 Mak ne Mühend s , 1 Tekn syen, 1 Muhasebec , 2 Şef, 1 Ver Hazırlama Kontrol
İşletmen , 6 Memur, 26 Şoför (3 Memur Şoför, 3 Send kalı Şoför, 20 H zmet Alımı Şoför), 9 Tam rc (1 Send kalı İşç ,
8 H zmet Alımı İşç ), 2 Oto Döşeme (Send kalı İşç ), 2 Oto Last kç (1 Send kalı İşç , 1 H zmet Alımı İşç ), 2 Oto
Elektr kç (1 Send kalı İşç , 1 H zmet Alımı İşç ), 1 Oto Yağlamacı, 3 Büro İşç s (H zmet Alımı) ve 1 Akaryakıt
Sorumlusu (Send kalı İşç ) olmak üzere toplam 60 personel le h zmet vermekted r.
B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
Sal hl Beled yes 'n n sunduğu h zmetlere alt yapı desteğ sağlayan Destek H zmetler Müdürlüğü atölyes nde; muhtel f
ş mak neler , damperl kamyonlar, çöp toplama araçları, su tankerler , v danjörler, kamyonet, m n büs, otomob l,
laçlama mak neler , su pompaları, ç m b çme, ağaç kesme, asfalt kesme, asfalt şant yes araçlarına bakım ve onarım
h zmet vermekted r.
Ayrıca, araçların v ze, s gorta, ruhsat, plaka değ ş m vb. şler yapılmaktadır. Isı merkezler n n su pompalarının bakımı,
Mezbaha Arıtma Tes s ne derl n malzemeden şlemler, Beled ye h zmet b nasında bulunan sandalye, koltuk ve masaların
yen leme ş , Boru Fabr kasının kalıplarının tam r ve Park-Bahçe şler ne oyuncak yapımı g b ş ve d ğer da relerden
gelen malzeme ve teçh zat alımları-araç k ralama şler nde tekn k destek sağlanmaktadır . Beled ye h zmet b r mler
ç n alınması düşünülen araç ve gereçlerle lg l tekn k destek sağlamak.
II- AMAÇ ve HEDEFLER:
AMAÇ:
1. Beled yem z n Destek H zmetler Müdürlüğü parkını tek b r atölye h zmet b nası altında toplamak,
2. Mevcut mak ne parkındak araçların ve ş mak neler n n ekonom k ömrünü dolduranların yer ne yen ler n n mal
yıllara göre alınarak tüm b r mlere beled ye h zmetler n n aksamadan yer ne get reb lmes ç n araç tahs s yapmak,
3. Yen kurulacak atölye h zmet b nasında b r akaryakıt stasyonu kurularak h zmet araçlarına ve ş mak neler ne daha
ekonom k akaryakıt tem n n sağlamaktır.
4. Beled yem z n tüm b r mler n n haleler n en kısa zamanda en y şek lde yapılması ve sonuçlandırılmasının
sağlanması.
HEDEFLER:
1.1. Yen b r atölye h zmet b nası yapılarak tüm mak ne parkını bu h zmet b nasında toplamak ve h zmetler n
aksamadan yer ne get r lmes n sağlamak,
1.2. Yen kurulacak atölye h zmet b nasında akaryakıt, stasyonu kurularak H zmet araçlarına daha ekonom k akaryakıt
tem n n sağlamaktır.
1.3. Tam r bakım onarım kademeler n son s stem hal ne get rerek tam r bakım ve onarımların daha ser yapılmasını
sağlamaktır.
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1.4. Atölye h zmet b nasında yağlama yıkama ün tes kurularak araçların daha tem z ve bakımlı olmasını sağlamaktır.
1.5. Atölyede yedek parça ambarı yapılarak gerekt ğ kadar yedek parça stoku bulundurarak, tam r ve bakımların
zamanında yapılmasını sağlamak.
1.6. Mak ne parkında eks k olan araç, ş mak neler n n yen ler n n alınması,
1.7. Destek H zmetler Müdürlüğü bakım onarım kademes ndek tam rc bakımcı ş mak nes tam rc s personel
sayısını artırmak.
1.8. Araç kullanan şoför sayısını artırmak,
1.9. İş mak nes kullanan operatör sayısını artırmak.
1.10. 4734 sayılı kamu hale kanununa göre Beled ye b r mler n n doğrudan tem n, pazarlık usulü ve açık haleler n
gerçekleşmes .
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 46.45.14.11

01

2015 YILI
HARCAMA
TOPLAMI (TL)

AÇIKLAMA

KODU

1.287.838,22

PERSONEL GİDERLERİ
01

MEMURLAR

757.992,86

03

İŞÇİLER

529.845,36

SOS.GÜV.KURUMLARINA DEV.PRİM GİD.

235.281,32

01

MEMURLAR

123.749,91

03

İŞÇİLER

111.531,41

02

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

5.978.755,16

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMI.

2.947.796,29

03

YOLLUKLAR

05

HİZMET ALIMLARI

1.469.766,59

07

MENKUL MAL, HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.514.965,03

06
01

2.173,01

SERMAYE GİDERLERİ

142.861,66

MAMUL MAL ALIMLARI

142.861,66
7.680.806,82

TOPLAM

PERFORMANS BİLGİLERİ:
Yaptığımız faal yetler sonucu hedeﬂenen performansımız aşağıdak g b d r.
Araç alım ve modern ze tekn k destek : %100
Tam rat (Varolan atölye ve tekn. personel bazında) : %100
D ğer b r m memnun yet : %100
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A. ÜSTÜN YÖNLERİ:
Beled ye yönet m n n kararlı ve üretken oluşu,
Çalışmalarımızın h yerarş k yapıya uygun d s pl n anlayışı,
Görev ve sorumluluk b l nc n n yüksek oluşu,
Üst yönet mle uyumlu ve huzurlu çalışma mkânı,
Beled ye Başkanının yen l ğe açık olması.
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B. ZAYIF YÖNLERİ:
Atölye b nasının yeters zl ğ ,
Araç ve mak ne parkının esk ve yeters z olması,
Onarım ç n takım, alet ve edevat vb.'n n yeters zl ğ ,
Yedek parça stokunun olmaması, (araçlardak çeş tl l k neden yle)
Kaporta ve ağır ş mak nes tam rc s sayısının yeters zl ğ .
H zmet ç eğ t m eks kl ğ ,
Personel sayısının yeters z olması.
C. FIRSATLAR
Eğ t ml personel olması,
Yerleşm ş kurum kültürü.
D-TEHDİTLER
B r m ç Müdürlükler arasında let ş m eks kl ğ .

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l , ekonom k
ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal kararlar le
bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç
kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le
Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını beyan eder m.
(Destek H zmetler Müdürlüğü 09.02.2015)

Mustafa DOĞAN
Destek H zmetler Müdürü
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğünün, 2015 yılında görev alanı çer s nde yer alan çalışma ve eğ t m
faal yetler , Faal yet Raporlarının hazırlanmasına l şk n yönetmel ğe uygun olarak hazırlanmıştır. İnsan Kaynakları
Yönet m , örgüt amaçlarının gerçekleşt r lmes ç n nsan kaynaklarının en uygun, en ver ml , en etk n b ç mde
değerlend r lerek kullanılması yönünde çalışmalar yapmıştır. İnsan Kaynakları Yönet m , beled yem z n kurumsal
gel ş m n daha y düzeylere taşımak ç n çalışmalarını bugün olduğu g b bundan sonra da sürdürmeye devam
edecekt r.

Ömer DİNÇER
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Md. V.

I-GENEL BİLGİLER:
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
5393 Sayılı Beled ye Kanununun 48. maddes ne uygun olarak Beled ye Teşk latı, Norm Kadro İlke ve
Standartları çerçeves nde; kurulacak, kaldırılacak veya b rleşt r lecek olan b r mler n olurunu almak ve Beled ye
Mecl s ne sunmak,
Beled ye personel n n özlük dosyalarını, yasalar gereğ nce tutmak ve saklamak.
Beled ye Personel n n (İşç -Memur-Sözleşmel ), maaş ve ücret bordrolarını hazırlamak, şe g r ş, şten çıkış
şlemler le personel n emekl l k şlemler n hazırlamak,
Beled ye Personel n n (İşç , Memur, Sözleşmel ), yıllık ve d ğer sosyal z nler n n tak b n yapmak,
Beled ye İşç ler le lg l İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kurulu oluşturmak, aylık toplantılarını düzenlemek, toplantı
sonucu alınan kararların uygulanılmasını sağlamak,
Toplu İş Sözleşmes ve İş Kanunu hükümler n uygulamak,
Beled ye Personel n n, beled ye h zmetler le lg l konular ve k ş sel gel ş mler le lg l eğ t m programlarını
hazırlamak ve gerekl eğ t m n ver lmes n sağlamak,
Ver len ve ver lecek olan eğ t mlerle lg l personele anket düzenlemek,
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m Kontrol Kanunu gereğ beled yen n tüm b r mler n n personel g derler le lg l
bütçe hazırlığını yapmak,
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu'nun 31. maddes gereğ ; kend b r m le lg l
harcamalarının Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak, memur yete g r ş ve memur yette ken b r üst
öğren m b t ren memurların nt baklarını yapmak,
Beled ye Başkanının vereceğ d ğer görevler yapmak,
Beled ye Başkanlığına karşı İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü b r m le lg l ş ve şlemler n eks ks z ve
kusursuz yürütülmes nden, b r nc derecede sorumludur.
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
C 1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış F z k kaynaklar; 1 Müdür Odası ve 1 Personel Çalışma Odası faal durumdadır.
B lg sayar ve yazıcılar 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında, hale kanunu hükümler ne göre satın alınmıştır.

Brm

Eğ t m Müdürlüğü

8 B lg sayar

1 Müdür Odası

İnsan Kaynakları
ve

F z k Kaynaklar

Çalışma Alanı

H zmet Yer

2 Laptop

İdare B nası
1. Kat
1 Personel Çalışma Odası

5 adet Yazıcı

C 2-) ÖRGÜT YAPISI:
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıda olduğu g b d r.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜR V.
ŞEF
UZMAN

V.H.K.İ. (2)

MUHASEBECİ

C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
A-BASILI KAYNAKLAR:(MEVZUATLAR):
5393 Sayılı Beled ye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5434 Sayılı Emekl Sandığı Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
5510 Sayılı Genel Sağlık S gortası Kanunu
D ğer İlg l Mevzuatlar
B-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
İnternet Tabanlı B lg Kaynakları
CD/DVD kaynakları
WEB Tabanlı Kaynaklar
Elektron k Posta
E-Ma l
Elektron k Belge Yönet m S stem
E-ma l
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C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
MEVCUT MEMUR KADROSU:
DOLU KADRO: 5
İnsan Kaynakları Müdürlüğü kadrosunda 5 personel bulunmaktadır.

İdar Personel Memur (Dolu-Boş) Durumuna Göre:
Sınıfı

Dolu

Boş

Unvanı

Sayısı

Toplam

G.İ.H.

-

1

Müdür

-

-

G.İ.H.

1

-

Şef

1

1

G.İ.H.

1

-

Muhasebec

1

1

G.İ.H.

2

-

Ver Haz. Kont. İşlt.

2

2

G.İ.H.

1

-

Uzman

1

1

TOPLAM

5

1

5

5

Personel H zmet Alımı B r mlere Göre Dağılımı:
İst hdam Şekl

Brm

Personel Sayısı
821

Kamu İhale H zmet Alımı
İns. Kayn. ve Eğt. Md.

181

Özel Güvenl k

19

Toplam

821

C 5-) SUNULAN HİZMETLER:
Gündemdek ve değ şen mevzuatlar, personel n k ş sel gel ş mler le lg l ver lmekte olan eğ t mler, her yıl
hazırlanan eğ t m programları çerçeves nde sürdürülecekt r.
Her yıl olduğu g b 2015 yılında da, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve Yönetmel k hükümler gereğ ,
aylık toplantılar düzenl b r şek lde yürütülmüştür. 30 Haz ran 2012 tar h nde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenl ğ Kanunu ve yönetmel k hükümler ne uyum çalışmaları sürdürülmekted r.
Memur Personel n terﬁ edeb lmeler ç n dereceler ve unvanlarında değ şmes gerekenler n tesp tler yapılmakta
ve Beled ye Mecl s nce alınan onay le özlük dosyalarına şlenmekted r.
B r mler m ze çalışanların yıllık z n programı yaptırılmakta ve uygulanmakta, personel n tüm özlük, emekl l k,
maaş şlemler yürütülmekted r.
Tüm b r mler n, personel çalıştırma le lg l h zmet alımı aylık hak ed ş kontroller yapılmakta, yapılan kontrol
sonucunda doğruluğuna l şk n paraﬂanmakta ve lg l b r mler ne gönder lmekted r.
Norm Kadro İlke ve Standartlarına da r Yönetmel k Hükümler gereğ kadro hdas, ptaller le b rl kte kadro
değ ş kl kler düzenlenmekte, norm kadro İlke ve Standartları çerçeves nde çeş tl konulara l şk n İç Mevzuatın
oluşturulması sağlanmakta ve değ ş kl kler zlenmekted r.
3308 sayılı yasa gereğ lçem zde bulunan meslek l seler nde ve çeş tl ün vers telerde öğren m gören öğrenc ler n
zorunlu stajlarını yapmaları sağlanmaktadır.
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C 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Beled ye Başkanının verm ş olduğu yetk ve sorumluluklar çerçeves nde hareket ederek; 5018 Sayılı Kamu Mal
Yönet m ve Kontrol Kanunu hükümler gereğ Harcama Yetk l l ğ n , 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan şç ler n ve
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memurların, Müdürlüğümüzce hazırlanan maaş ve ücret
bordrolarının kontroller n yapmak,
Kanun tüzük ve yönetmel k g b yasal düzenlemelere ve yönet m tal matlarına uyulmasını sağlamak,
Kaynakların sraf ed lmes ne, kötü kullanılmasına, kötü dare ed lmes ne, hata ve su st mallere man olmak,
Güven l r mal ve yönetsel ver ler n ışığında şlemler doğru ve zamanında yapmak,
Sunulan h zmetlerde, daha y ver m alab lmek amacıyla, değ şen kanun, yönetmel k ve uygulamalarla lg l
personel n eğ t m ne öncel k vermek ve b lg lenmeler n sağlamak,
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-) AMAÇ VE HEDEFLER:
Memur ve İşç personeller n özlük dosyalarının tanz m , memurların terﬁ, tay n ve nt bak şlemler le emekl l k
şlemler n kanun, tüzük ve yönetmel kler çerçeves nde hazırlamak,
Memur, İşç maaş bordrolarını hazırlamak, tahakkuklarını yapmak, İşç SGK Pr mler ve Memur Emekl
Kesenekler n yasal süre çer s nde hazırlamak ve lg l kurumlara göndermek, elektron k ortamda b ld r mler n
yapmak,
Memur, İşç kadro b lg ler n tak p etmek, Dolu-Boş durumunu güncellemek,
Memur, İşç yıllık z n programlarını tak p etmek ve şlemek,
Personele ver lecek eğ t mlerle lg l program yapmak, program dâh l nde uygulamak,
Değ şen mevzuatları tak p ederek, personel n b lg lenmes amacıyla eğ t m sem nerler düzenlemek,
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ:
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü olarak, çalışanların ht yaç duyduğu eğ t mler kal tel b r şek lde sunmak,
Beled ye Personel n n gel ş me açık, et k anlayışa sah p, araştırmacı k ş l kler n gel şt rmeye yönel k her türlü
faal yet yer ne get rerek, beled ye h zmetler n n etk nl ğ n artırmayı temel pol t ka olarak ben msem şt r.
Çalışanların arasında let ş m ve şb rl ğ n n gel şt r lmes yoluyla ek p çalışması ruhunu gel şt rmek,
Bu pol t kalar çerçeves nde verm ş olduğumuz h zmetler n daha y olab lmes ç n, personel n k ş sel ve meslek
konularda eğ t lmes , hataların en aza nd r lmes öncel kler m zdend r.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 48 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A- MALİ BİLGİLER:
1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)

Kurumsal
Kod

Tar h Aralığı

Açıklama

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama

Kodu

2015 Yılı Harcama Toplamı
2.037.802,53

Personel G derler

01
01

Memurlar

03

İşç ler

04

Geç c Personel

235.756,02
1.731.167,21
70.879,30
353.546,45

SGK Devlet Pr m G derler

02
01

Memurlar

03

İşç ler

38.799,86
314.746,59
6.075.098,66

Mal ve H zmet Alım G derler

03

280.045,40

02

Tüket me Yönel k Mal ve Malzeme Alımları

03

Yolluklar

05

H zmet Alımları

07

Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım ve Onarım G derler

05
01

5.938,00
5.779.459,32
9.655,94

Car Transferler

41.097,39

Görev Zararları

41.097,39
8.507.545,03

TOPLAM

1-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı Bütçe harcamalarımız dengel b r şek lde yapılmıştır. B r m m z bütçes hazırlanırken, memur maaşları
ve özlük hakları le emekl kram yeler ve d ğer ödemeler ; Merkez Yönet m Bütçe Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı,
Mal ye Bakanlığı Özlük Hakları ve Maaş Zamları Genelges le bel rlenen katsayılar göz önünde bulundurulmaktadır.
İşç personel n maaş ve özlük hakları le kıdem tazm natları; Toplu İş Sözleşmes le bel rlenen mal hükümler
çerçeves nde, personel h zmet alımları se yürürlüktek asgar ücret üzer nden tesp t ed lerek yapılmaktadır.
3- MALİ DENETİM SONUÇLARI:
Mal Denet m Beled ye Denetleme Kom syonunca yapılmaktadır.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:
Beled yem z bünyes nde çalışan Memur, İşç ve Sözleşmel Personel maaş ve ücret bordroları le bunlarla lg l
her ay düzenl olarak Sosyal Güvenl k Pr m bordroları düzenlenm ş, Sosyal Güvenl k Kurumunun lg l bölümler ne
on-l ne kesenek ve e-b ld rge olarak gönder lm ş ve ödemeye hazır hale get r lm şt r.
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2015 yılında 6 memur ve 11 şç m z n emekl l k, fes h g b nedenlerle kurumumuz le l ş ğ kes lm şt r.
Kurumumuza, d ğer kurumlardan 2 memur naklen atama yolu le atanmış ve göreve başlatılmıştır. İk personel m z
başka kurumlara nak l g tm ş; b r memurumuz da memur yetten çek lm şt r. Emekl ye ayrılanların emekl l k şlemler ,
kıdem tazm natları, müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu hükümler çerçeves nde aylık İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kurul Toplantıları yapılmış
alınan kararların uygulanması sağlanmıştır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenl ğ Yönetmel ğ hükümler gereğ İş Sağlığı ve
Güvenl ğ Kurulumuz, Beled yem z şyerler n dolaşarak şyerler n n ve şç ler n ş güvenl ğ tedb rler n n alınıp
alınmadığının kontroller n yapmakta ve Kanunun İşveren n Genel Yükümlülüğü başlıklı 4. maddes n n 1. fıkrasının
(c) bend gereğ R sk Anal z çalışmalarını sürdürmekted r.
Beled yem z b r mler nde çalışan ve şyer d s pl n ne uymayan şç ve memurlarla lg l müdürlüğümüze gelen
tutanaklara st naden, d s pl n soruşturmaları yapılmış, şç ve memur d s pl n kurullarında değerlend r lm ş ve gerekl
şlemler yer ne get r lm şt r.
2014 yılında hazırlanan ve Beled ye Mecl s nce onaylanan 2014-2019 Stratej k Planın 2016 d l m n oluşturan
2016 yılı Performans programı, Beled ye Mecl s m z n 05.10.2015 tar h nde 2015/108 sayılı kararı onaylanmıştır.
Beled yem z B r mler (Park ve Bahçeler, Fen İşler , Tem zl k İşler , İşletme, Destek H zmetler ,İnsan Kaynakları
ve Eğ t m, Sağlık İşler Müdürlüğüne bağlı Kurşunlu Kaplıcaları, B z m Ev Sosyal Tes sler İşletme Müdürlükler )
tarafından açılan, çeş tl h zmetler m z n gördürülmes ç n sözleşme süres 01.01.2015–31.12.2015 tar hler arası olan
H zmet Alımı İhaleler kapsamında, 2015 yılı çer s nde toplam 821 k ş çalıştırılmış olup, bunların aylık puantaj ve
haked ş kontroller Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğümüzce, 2015 yılında Beled yem z n çeş tl b r mler nde çalıştırılmak
üzere (58 Vasıﬂı, 112 Vasıfsız) toplam 170 k ş l k H zmet Alımı İhales le 23 k ş l k Özel Güvenl k H zmet Alım İhales
yapılarak, aylık hak ed şler hazırlanmıştır.
Personel n güvenl b r şek lde şyerler ne ve evler ne taşınmalarının sağlanması ç n Beled ye personel n taşıma
serv s h zmet alım hales yapılmıştır.
Beled yem z Send kalı İşç ler le 01 Haz ran 2015-31 Mayıs 2017 dönem n kapsayan Toplu İş Sözleşmes 02
Kasım 2015 tar h nde mzalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Beled yem zde, en çok üyeye sah p Türk Yerel H zmet-Sen Send kası le 31 Mart 2015 tar h nde sona eren Sosyal
Denge Tazm natı Sözleşmes 01 N san 2015-31 Aralık 2015 dönem ç n 09 N san 2015 tar h nde yen lenm şt r.
Beled yem z Memur ve İşç Kadro b lg ler her üç ayda b r dolu-boş durumları Yerel Yönet mler B lg Tabanı
Projes üzer nden (elektron k ortamda) İç şler Bakanlığına b ld r lm şt r.
Sal hl Denet ml Serbestl k Müdürlüğü le beled yem z arasında yapılan protokol le 5402 sayılı Denet ml
Serbestl k H zmetler Kanunu kapsamında haklarında kamuya yararlı b r şte çalışma cezası ver len 70 hükümlünün,
beled yem z b r mler nde ceza yükümlülükler n yer ne get rmeler sağlanmıştır. Protokol kapsamında yapılan ş ve
şlemler b r m m zce tak p ed lmekted r.
Mal ye Bakanlığınca 23-27 Şubat 2015 tar hler arasında Antalya'da düzenlenen Mal H zmetler Uzmanlarına
yönel k eğ t m programına kurumumuzda görevl Mal H zmetler Uzmanının katılması sağlanmıştır.
24-25 Mayıs 2015 tar hler nde Sayıştay Başdenetç s tarafından lg l personeller m ze 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu Uygulama, Yönetmel k ve Tebl ğler nde Son Değ ş kl kler, Son Değ ş kl klerle Yapım İşler , Mal ve H zmet
Alım İhaleler Uygulama Yönetmel kler le İhale Sözleşme Hazırlıklarında D kkat Ed lmes Gereken Hususlar konulu
sem ner ver lmes sağlanmıştır.
Türk ye Beled yeler B rl ğ nce 24-25 Ocak 2015 tar hler nde Afyonkarah sar'da düzenlenen Mecl s Mal
Denet m Kom syonu Üyeler ne yönel k düzenlenen sem nere Kom syonda görevl beş Mecl s Üyem z n katılımları
sağlanmıştır.
26-27-28 Ocak 2015 tar hler nde İzm r'de düzenlenen Coğraﬁ B lg S stemler Sem ner ne b r personel m z n
katılması sağlanmıştır.
18-20 Şubat 2015 tar hler nde kurumumuz personel ne yönel k olarak Son Değ ş kl klerle Resm Yazışmalarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu sem ner düzenlenm şt r.
6331 sayılı Yasa gereğ şyer nde bulunması zorunlu bulunan d ğer sağlık personel (İşyer Hemş res ) eğ t m ç n
b r personel m z n 14 Şubat-08 Mart 2015 tar hler arasında sert ﬁka eğ t m ne katılması sağlandı.
Türk ye Beled yeler B rl ğ nce 09 Mayıs 2015 tar h nde İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönet mlerde İş Sağlığı ve
Güvenl ğ Sempozyumuna k personel m z n katılması sağlanmıştır.
Ege Beled yeler B rl ğ le şb rl ğ hal nde 13 Ağustos 2015 tar h nde Yen Beled ye Resm Yazışmalarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel ğ n Beled yeler Açısından Değerlend r lmes le Beled ye Resm
Yazışmalarıyla Bağlantılı Olan Devlet Teşk latı Merkez Kayıt S stem (DETSİS) Hakkında B lg lend rme konularını
çeren eğ t m sem ner kurumumuz personel ne ver lm şt r.
01-02 Ek m 2015 tar hler nde Türk ye Beled yeler B rl ğ le Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı şb rl ğ nde Antalya'da
düzenlenen Dış Cephe İskeleler n n Tasarım, Usul ve Esasları Eğ t m ne b r personel m z n katılması sağlanmıştır.
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14-15 Ek m 2015 tar hler nde Bölgesel Çevre Merkez tarafından İzm r'de düzenlenen Türk ye'de Çevre
Yönet m ç n Kurumsal Kapas ten n Gel şt r lmes Projes (ÇEKAP) B B leşen Beled ye Çalışanlarına Yönel k
Eğ t m Programına b r personel m z n katılımı sağlanmıştır.
Türk ye Beled yeler B rl ğ nce 11-13 Mayıs 2015 tar hler arasında Antalya'da düzenlenen SGK H zmet Tak p
Programı eğ t m ne b r personel m z n katılımı sağlanmıştır.
3308 sayılı yasa gereğ , lçem zde bulunan meslek l seler nden 2015 yılında 39 öğrenc ye meslek eğ t m
çalışmaları yaptırılmıştır.
Çeş tl Ün vers telerde okuyan Öğrenc ler n zorunlu stajları neden yle gelen talepler değerlend r lm ş ve 103
öğrenc m z n bölümler le lg l b r mlerde staj yapmaları sağlanmıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A- ÜSTÜN YÖNLERİ:
Meslek b lg ler y olan personeller n olması ve bu konularda sürekl eğ t m ver lmes .
B- ZAYIF YÖNLERİ:
Meslek b lg ler y olan personeller n emekl l k h zmetler n n dolmuş olması;
C-DEĞERLENDİRME:
Beled yem z n, değ şen mevzuatlar, gel şen teknoloj ve h zmette kal te ve Vatandaş memnun yet doğrultusunda
h zmet sunulab lmes ç n Çalışan Personeller, Mevzuatlar ve K ş sel Gel ş mler ne katkı sağlayacak konularda sürekl
eğ t mlere alınmaktadırlar. Eğ t m Konuları bel rlen rken b r mler n ht yaçları d kkate alınarak programlanmaktadır.
Bu tür Eğ t mler personel n hem b lg yönünden hem de k ş sel gel ş mler nde daha donanımlı olmalarını
sağlamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 51 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. (İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü 23.02.2016)

Ömer DİNÇER
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Md. V.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 52 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor el m zdek
ver ler önyargısız ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes le hesap ver leb l rl l k ve sadel k lkeler
doğrultusunda eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarını açıklama get r leb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Ömer Kamuran HAVAN
Park ve Bahçeler Müd.Vk.
Z raat Mühend s
GÖREVLERİMİZ
Sal hl 'm z n sah p olduğu doğal, tar h ve kültürel m rasını koruyarak Sal hl halkının yerel ve ortak
gereks n mler ne yanıt vermek, Sal hl 'n n sorunlarına çözüm üreterek halkın yaşam kal tes n yükseltmek ve
şehr m z n her bakımdan, ülkem zde ve dünyada 21. yüzyılın b lg toplumu çer s nde örnek b r kent hal ne get rmekt r.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Cumhur yet m z n temel lkeler doğrultusunda, akıl ve b l m n yol göster c l ğ nde hukuka ve nsan haklarına
bağlı b r anlayışıyla, hemşehr ler m z n ve çalışanlarımızın b lg ve kab l yetler ne, sorumluluk alma steğ ne duyulan
güven ve saygıdır.
GENEL BİLGİLER;
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Sal hl 'n n tar h , kültürel ve sosyal zeng nl kler ne sah p çıkmak, doğal ortamını
zeng nleşt rmek, kent n nüfus yoğunluğu, ht yaçları, sağlıklı kent kr terler d kkate alınarak beled ye sorumluluk ve
yetk alanında bulunan parklar, yeş l alanlar, kavşak meydan ve refüjler n, spor kompleksler ,eğlence mes re alanları
ve d nlenme sahaları g b toplumun rekreasyon faal yetler n gerçekleşt reb leceğ , sosyal yaşam kal tes n artıran,
ergonom k, sürdürüleb l r çevre,ekoloj k s steme duyarlı ve estet k yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlayan yapısal ve
peyzaj düzenlemeler hazırlamak, uygulamak ve korunması ç n kentsel koruma pol t kalarının gel şt r lmes n
sağlamak, konu le lg l kısa, orta ve uzun vadel hedeﬂer planlamak, projeler gel şt rmek,uygulamak ve bakımı temel
amacımızdır.
Çalışma Alanlarımız
a) Planlama
İmar durumu mülk yet uygun alanların ve yeş l alan olarak tes s ed leb lecek yerler tesp t etme ve bunların
kamulaştırma şlemler n n yapılması çalışmalarını etk n ve ver ml kamu yararını gözleyerek ved şek lde yürütmek.
b) Proje
Toplumun ht yaçlarını ve vatandaşların talepler n d kkate alarak tar h , estet k ve modern kent dokusuyla
uyumlu,persekt f kentsel tasarım kr terler doğrultusunda park, yeş l alan, meydan, havuz, çocuk oyun alanları ve
spor alanlarının, peyzaj, m mar , stat k, mekan k, elektr k projeler ön etüt, planlama ve proje çalışmalarını yürütür.
c) Park Yapım - Onarım
Yen parkların yapım çalışmalarını ve mevcut parkların rev ze, yapım ve onarım bakım çalışmalarını
yürütmek,
Kent n sosyal yaşam kal tes n artırmayı hedeﬂeyen b r yaklaşımla, park, yeş l alan, meydan ve rekreasyon alanlarında
kullanılmak üzere estet k ve ergonom k kent mob lyaları, çocuk oyun grupları ve fıtness aletler talepler n n
değerlend r lerek alım, kurulum, onarım ve bakımını sağlamak.
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d) Prest j Çalışmalar
Çağdaş şeh rc l k anlayışına uygun, yen l kç , farklı tasarımlar çeren meydan,refüj, park ve vad düzenlemeler ,
süs havuzları, b tk duvarları, saat kuleler , kaya bahçeler , özel tasarım kent mob lyaları g b prest j çalışmalarını
yürütmek.
e) Per yod k Park ve Yeş l Alan Bakımı
Park ve yeş l alanların per yod k bakım, onarım ve tem zl k çalışmalarını yürütmek.
f) Ağaçlandırma, budama,bakım ve yaban ot le mücadele laçlama
Kent n estet k ve ekoloj k değer ne katkıda bulunacak, yoğun kentleşmen n zararlarından koruyucu yeş l
tampon ve oks jen kaynakları sağlayacak yeş l alan, park, cadde, sokak, dere kenarlarında ve refüjlerde
ağaçlandırma ve b tk lend rme çalışmalarının yapılması, çevre k rl l ğ n n önlenmes , görüntü estet ğ n n muhafaza
ed lmes , ağaçları bakımlı ve sağlıklı tutab lmek amacıyla mevcut ağaçların Kasım - Mart ayları arasında budama
ve kes m şlemler n yürütmek.
- B tk lerde ortaya çıkan hastalık, zararlılara karşı organ k ve k myasal mücadele yapılması ve ot tem zl ğ
çalışmalarını yürütmek.
g) Ç çeklend rme
Yazlık ve kışlık mevs ml k ç çek d k lmes çalışmalarını yürütmek.
h) Tekn k Faal yetler
Park ve yeş l alanlardak kent mob lyalarının boyanması, tam ratı, bakımı, marangoz, aydınlatma, nşaat ve
sulama tes satı yapılması ve onarım çalışmalarını yürütmek.
ı) Anıt Ağaçlar
Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tesc llenmes
gerekl özell k arz eden ağaçların tesp t çalışmalarını ve tesc ll olanların bakım ve korunmasını , r skl ağaçların
gerekl z nler alınarak kes m şlemler n yürütmek.
j) Vatandaş Talepler n Değerlend rme
Vatandaşlarca ver len talep d lekçeler yle lg l tekn k personel aracılığı le araştırma, nceleme ve değerlend rme
yapıldıktan sonra lg l yanıt ve h zmetler n kamu yararı güdülerek ved şek lde ver lmes n sağlamak.
k) Kamu Kurumlarına Yapılan H zmetler
Çeş tl kamu kurumlarının (eğ t m kurumları, sağlık kurumları, asker kurumlar, badethaneler vb.) ht yaç ve
talepler doğrultusunda ağaçlandırma, b tk lend rme, budama, laçlama,boyama,sulama,ışıklandırma, nşaat şler vb.
bakım, onarım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yürütmek.
l) Toplumsal Faal yetler
Toplumun kültürel ve doğal zeng nl kler n n farkına varmasını, çevre b l nc n n n, doğaya ve yeş le olan
sevg s n n artırılmasını amaçlayan ağaçlandırma kampanyaları, ücrets z ﬁdan dağıtımları ve geleneksel şenl kler
organ ze etmek.
Hedeﬁm z
İnsan le doğa arasındak hassas dengey koruyan modern, çağdaş yeş l alan ve kentsel yaşam kal tes n üst
sev yelere taşıyarak öneml b r role sah p yeş l alanları korumak ve gel şt rmek en öneml hedeﬁm zd r.
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
C 1-) FİZİKSEL YAPI
BİRİM

HİZMET YERİ VE KAT

ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLAR
5 ADET BİLGİSAYAR

1 MÜDÜR ODASI
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE BİNASININ
2. KATINDADIR

3 ADET YAZICI
1 PERSONEL ÇALIŞMA
ODASI

3 ADET HESAP
MAKİNASI

C 2-) ÖRGÜT YAPISI
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ

ZİRAAT MÜHENDİSİ(3)

MEMUR(2)

ÇAVUŞ (4)

KADROLU İŞÇİ ( 22 )
HİZMET ALIMI ( 135 )
HİZMET ALIMI BÜRO İŞÇİSİ (1)

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

- 55 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
5 Adet b lg sayar
Kaynak k taplar (Blackbook I, Blackbook II, The Garden Book, Landcape, Landeape, Des np II, Acuascapes II,
B tk Materyal I, B tk Materyal II)
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün araç ve gereç l stes
1 ADET

KEPÇE

2 ADET

SULAMA ARAZÖSÜ

9 ADET

TRAKTÖR

2 ADET

ÇİFT KABİNLİ ARAÇ

5 ADET

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

13 ADET

ÇİM BİÇME MAKİNASI

16 ADET

OT TIRPANI

1 ADET

PULLUK (2'Lİ)

1 ADET

SÜRGÜ

1 ADET

DİSKARO

14 ADET

ODUN KESME MOTORU

2 ADET

BÜYÜK ODUN KESME MOTORU

4 ADET

KAYNAK MAKİNASI

3 ADET

MENGENE

11 ADET

MOTORSİKLET

2 ADET

JENERATÖR

2 ADET

EL MATKABI

3 ADET

İLAÇLAMA MAKİNASI

2 ADET

AĞAÇ BURGUSU

1 ADET

PLATFORMLU ARAÇ

1 ADET

PATOZ VE BANT

1 ADET

KAYNAK TESTERESİ

2 ADET

SABİT MATKAP

8 ADET

YÜKSEK DAL BUDAMA MOTORU
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SAYISI

Park ve Bahçeler Müdürü

1

Z raat Mühend s

3

Memur

2

Beled ye İşç s

22

H zmet Alımı İşç (Çavuşlar Dah l)

135

TOPLAM

163

C 5-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Da re Müdürü, 3 mühend s, 4 çavuş le ş programı planlanması ve kontrolü yapılmaktadır.
II- AMAÇ VE HEDEFLER:
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
1-Merkez ve çevre mahalleler m ze müdürlüğümüz tarafından karşılanılab lecek tüm ht yaçlar (talepler, stekler)
en kısa sürede tamamlanacaktır.
2-Merkez ve çevre mahalleler m zdek kamu kurum ve kuruluşlarındak (Okul, badethane, Güvenl k kuvvetler
,yurtlar vb.)talepler ved l k ve özenle tamamlanacaktır.
HEDEF 1: Her mahallede b r park olacak şek lde yeş l alanlar düzenlenecek.
HEDEF 2: Şehr m zdek okulların bahçe düzenlemeler sırası le yapılacak ve çocuk oyun grupları, bankları,çöp
sepetler g b ht yaçlarını karşılayacak.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Dünya standartlarının üzer ndek yeş l alan m ktarımızı daha da arttırarak, şehr m zdek her yaş grubunun
talepler n karşılayacak parklar, çocuk oyun alanları vb. alanlar oluşturarak halkın kullanımına sunmak.
Halkımızın d nleneb lecekler mes re yerler ve sporlarını güvenl b r şek lde yapab lecekler b s klet yolları ve
spor alanları yapmak,
Şehr m z n çevres n güzelleşt rerek görüntü k rl l ğ n engellemek,
B r m olarak yaptığımız ve yapacağımız faal yetler doğa le vatandaşımızı bütünleşt rmekt r. Halkımızın daha
mutlu huzurlu ve daha sağlıklı yaşayab lecekler ortamları sağlamak ve bu hedeﬂer m z yer ne get r rken yasa ve
yönetmel klere uymak, eş tl k lkes ne, şeffaﬂığa bağlı kalarak yapacağımız şlerden tav z vermemek ve vatandaşa
saygılı olmak temel amacımızdır.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A -) MALİ BİLGİLER
A-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

46

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

2015 Yılı
Harcama Toplamı

Açıklama
PERSONEL GİDERLERİ

01
01

MEMURLAR

03

İŞÇİLER

1.473.422,93
194.464,32
1.278.958,61

SOSYAL GÜVENLİK KURUM VE DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02
01

MEMURLAR

03

İŞÇİLER

251.677,20
31.127,38
220.549,82

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.269.265,26

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.832.803,65

03

YOLLUKLAR

8.260,646.26

03

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

9.265,26

05

HİZMET ALIMLARI

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

4.348.767,19

SERMAYE GİDERLERİ

06
01

MAMUL MAL ALIMLARI

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

476.011,21
31.705,81
444.305,40

TOPLAM
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A-2 MALİ DENETİM SONUÇLARI:
2015 Yılı hesaplarımızın denet m Beled ye Denetleme Kom syonunca nceleme çalışmaları devam etmekted r.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
B-1 ) FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:
1- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BAKIM VE ONARIM İŞİ. (3 Aylık)

KEŞİF BEDELİ İHALE BEDELİ

1.261.063,56 TL 1.180.820,11 TL

YÜKLENİCİ
LİDER İNŞ.TEM.
GIDA NAK.PEY.
ÖZEL GÜV.SİS.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BAŞLAMA
TARİHİ

01.01.2015

BİTİŞ
TARİHİ

31.03.2015

HAKEDİŞ BEDELİ 950.271,33 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.

2-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BAKIM VE ONARIM İŞİ.(2 Aylık)

KEŞİF BEDELİ İHALE BEDELİ

820.120,65 TL

748.180,24 TL

YÜKLENİCİ

BAŞLAMA
TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

BİLGİNAY TEM.VE SOS. İNŞ.
TURZ.LTD.ŞTİ.

01.04.2015

31.05.2015

HAKEDİŞ BEDELİ: 607.250,54 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.

3- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BAKIM VE ONARIM İŞİ.(1 Aylık)
KEŞİF BEDELİ İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

401.043,19 TL 365.863,47 TL

TERCAN TEM.BİLGİ.LTD.ŞTİ.

BAŞLAMA
TARİHİ

01.06.2015

HAKEDİŞ BEDELİ: 331.465,47 TL .
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4- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BAKIM VE ONARIM İŞİ.(6 Aylık)

KEŞİF BEDELİ İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

2.895.311,99 TL 2.641.337,25 TL

SUSEM GRUP TEM.VE MNA TAB.
TİC.LMT.ŞTİ.

BAŞLAMA
TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

04.07.2015

31.12.2015

HAKEDİŞ BEDELİ 24.300,00 TL.

5- MUHTELİF PARK ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE
FİTNESS SPOR ALETLERİ ALIMI İŞİ.
KEŞİF BEDELİ İHALE BEDELİ

739.112,50 TL

336.435,00 TL

YÜKLENİCİ

POLFİSAN KENT MOB.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.

BAŞLAMA
TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

14.08.2015

21.10.2015

HAKEDİŞ BEDELİ 131.918,85 TL.

9- DİĞER ÖDEMELER:
16.200,00 TL

ÇİFT KABİNLİ ARAÇ KİRALANMASI
PARK VE BAHÇELER GENEL MALZEME ALIMI

473.103,08 TL

PARKLARIN ELEKTRİK ÖDEMESİ

483.118,99 TL

MAHALLELERE MALZEME ALIMI

1.540,00 TL

SERA ÖDEMESİ

29.815,00 TL
1.000.777,07 TL.

TOPLAM
10- GENEL TOPLAM : 5.235.148,04 TL
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B-2) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLER
1-P r re s parkı kafaterya yen lenerek peyzaj çalışması ve 250 m2 kayrak taşı döşenm şt r.
2-Sal hl Kaymakamlık bahçes nde budama,ağaçlandırma, peyzaj ve çevre düzenlenmes yapıldı.
3-Sanay de 3 ayrı alanda taş döşeme , ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeler yapıldı.
4-Asr mezarlıkta g r ş yolunun her k tarafındak ç m alana otomat k sulama s stem kurularak tekrar ç m ek m
yapılmıştır.
4-Yılmaz Mahalles g r ş nde kavşak düzenlenmes yapılmıştır. Kavşakta taş döşemes yapılarak mevs ml k
ç çek d k m yapılmıştır.
5-Sal hl Beled yes ön kısmındak orta refüj ağaçlandırılmıştır. 42 Adet alev ağacı d k lmeden önce zem n toprağı
değ şt r ld ve çevres ne kırmızı bordür tuğla döşenm şt r.
6-Şeh r çers nde bulunan tretuvar ve yeş l alanlara kışlık ve yazlık mevs ml k ç çek d k lm şt r. Ayrıca
Büyükşeh r n gönderm ş olduğu 50 b n lale ve sümbül soğanı d k lm şt r.
7-42 Adet oyun grubu alımı, montajı ve mahalleler m ze h zmete sunulması.
8- 6 Adet fıtness spor aletler grubu alımı, montajı ve mahalleler m ze sunulması.
9- 102 Mahallem zdek oyun gruplarının bakımı, boyanması ve eks kler n n tamamlanması b tm şt r.
10-Kırvel Mahalles Sağlık ocağı bahçes ne çevre peyzaj düzenlenmes yapıldı.
11-Zafer,Hacıbektaşlı,Akören,Mers nl , Karayahş Mahalleler ne
yen park alanları yapılmıştır.Bağcılar Mahalles nde mevcut olan park alanında se yen düzenleme yapılmıştır.
12-Seyrantepe Mahalles trafo yanında bulunan yeş l alana taş döşen p, b tk lend rme ş tamamlanmıştır.
13-Toplum Sağlığı merkez nde peyzaj ve çevre düzenlenmes yapılmıştır.
14-Sart Mahalles Osmanlı Parkına basketbol sahası yapılmıştır.
15-Allahd yen Mahalles cam s n n peyzaj düzenlenmes tamamlandı.
16-Kurşunlu çayı deres ıslah ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.
17- Kurşunlu şelales nde taş döşenmes yapılıp peyzaja uygun yürüyüş parkuru oluşturulmuştur.
18-Şeh r merkez nde bulunan kuruyan ağaçların yer ne yen ler d k lm şt r.(250 Adet)
19-Sevg Yolu M thatpaşa Caddes nde Anıtlar kurulunun bel rlem ş olduğu çam ağaçlarının kes m ve budama
şlemler yapılmıştır.
20-Fevz Tüzünalp Parkında bulunan tehl ke arz eden çam ağaçlarının kes m ve budama şlemler
tamamlanmıştır. Bunların yer ne yen çam ağaçları d k lm şt r.
21-İzm r-Ankara asfaltı üzer nde bulunan zakkumların ve orta refüjdek b tk ler n budanması
tamamlanmıştır.Ayrıca eks k bulunan b tk ler n yer ne yen ler d k lm şt r.
22- Kamu kurum ve kuruluşları ,Hastaneler , Okullar, MYO, KYK vb. kurumların bahçes nde bulunan yeş l
alanların bakım, budamaları ve ot tem zl ğ yapılmıştır.
23-Kurşunlu p kn k alanında bozuk olan ç m alanının ek m ve ağaçların budanması tamamlandı.
24-Şehr m zde yeş l alanlarda stadlarda, rekreasyon alanlarda ve tretuvarlarda bulunan b tk ler n laçlanmaları
ve kışlık bakımları yapılmıştır.
25-Şeh r merkez nde bulunan İzm r Ankara asfaltı üzer nde bulunan 3 köprünün alt geç tler n n boyanması
yapıldı.
26-Şeh r merkez ndek 32 meydan,kavşak ve ana harteller n bordürler n boyanması şlemler tamamlandı.
27-Kardeş Beled yem z olan B lec k Yen pazar lçes ne 10 adet oturma bankı, 10 adet çöp kovası , 2 adet p kn k
masası, 1 adet fıtness grubu ve 1 adet oyun grubu ver ld .
28-B z m ev sosyal tes sler , Fevz paşa Caddes , Es n Kurmalı Parkı,Gürler Parkı,Devlet Hastanes önünde
bulunan tehl ke arz eden çam ağaçlarının kes m ve budama şlemler tamamlandı.
29-Beled ye sarayı teraslardak b tk ler n değ ş m yapıldı.
30-Mahalleler m ze toplam 851 adet oturma bankı ve 79 adet p kn k masası dağıtılmıştır.
31-5 Eylül parkı,Mers nl Mahalles , Kabazlı Mahalles , Bez rganlı Mahalles ve Karayahş Mahalles park
alanının korkuluk dem rler boyanması ve oturma banklarının tam ratı yapıldı.
32-Kocaçeşme Mah. Cam s n n ve Küçük İmam Cam s n n ve Cemev oturma banklarının tam ratı ve
korkuluk dem rler n n boyanması yapıldı.
33-Kent Meydanı ve Demokras meydanının oturma banklarının boya ve tam ratları yapıldı.
34-Büyükparkta p kn k masaları, trafo, panoların boyanması ve tam ratları tamamlandı.
35-razlı Köprüsü,barış Mah. Köprüsü, Gaffar Okkan Mah. Köprüsü, Sarıpınar Mahalle ve Kurşunlu
Köprüler Boyandı.
36-Muhtel f alanlardan yaşam ömrünü tamamlamış ağaçlardan elde ed len tomruklardan oturma bankı, p kn k
masası ve dekorat f masalar yapıldı
37-İlçem zde bakım programına alınan 16 adet parkımızın yeş l alanları düzenlend ve ç m ek m tamamlandı.
38-Gümüşçayı Kafaterya peyzaj düzenleme çalışması başladı.
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B-3 ) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PARKLARIN SULANMASI

180 İŞ GÜNÜ

ÇOCUK-OYUN GRUBU

148 TAKIM

YEŞİL ALANLARIN GÜBRELENMESİ

TÜM PARKLARIN %90

AĞAÇLARIN BUDANMASI

% 90

ÇİM BİÇME

%100 35 KEZ

BİTKİLERİN İLAÇLANMASI

TÜM BİTKİLER EN 4 KEZ

YABANİ OT TEMİZLİĞİ

YILDA İKİ KEZ TÜM YEŞİL ALAN VE MEZARLIKLAR

PARK YAPIMI

40 ADET PARK YAPILMASI

MEVCUT OYUN GRUPLARININ BAKIMI

HER YIL %100

BİTKİ ÜRETİMİ

750.000 ADET MEVSİMLİK ÇİÇEK ÜRETİLMİŞTİR.

ÇİMLENDİRME

35.000 M2 ALANIN ÇİMLENDİRİLMESİ BUNUN
İÇİN 28.000 KgÇİM TOHUMU KULLANILMIŞTIR.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ver ml sürdürüleb l r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol
s stem n n dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl
güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç
denetç raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n,kamunun ve halkın menfaatler ne zarar veren herhang b r husus
hakkında b lg m olmadığını beyan eder m. Park Bahçeler Müdürlüğü 09.02.2016

Ömer Kamuran HAVAN
Park ve Bahçeler Müd.Vk.
Z raat Mühend s
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
01.01.2015 - 31.12.2015 tar hler arasını kapsayan Sal hl Beled yes Yazı İşler Müdürlüğü Faal yet Raporu 5393
Sayılı Kanunun 56. maddes ne ve 5018 sayılı kanunun 41. maddes ne st naden çıkarılan Kamu İdareler nce
Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkında Yönetmel ğe göre Beled ye Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır.
B lg ler n ze arz eder m.

Rıza GÜLMEZ
Yazı İşler Müdürü
I- GENEL BİLGİLER:
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına g ren konuları beled ye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen
tal matlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümler ne uygun olarak yer ne get rmek,
Müdürlüğün görev alanına g ren bütün konularda personel le lg l olarak gerekl görevlend rmeler yapmak,
müdürlük faal yetler n denetlemek, varsa aksaklıkları g dermek,
Beled yen n stratej k plan ve performans programında yer alan müdürlükle lg l çalışmalar yapmak, hedeﬂer
gerçekleşt rmek,
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. maddes gereğ kend b r m yle lg l harcamalarının
Harcama yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak,
Müdürlüğün yıllık faal yet raporunu ve gerekt ğ nde bel rl sürelere l şk n müdürlük faal yetler n üst makamlara
sunmak,
Beled ye başkanlığı adına gelen-g den evrakların kontrolünü yapmak, sevk ve havales n yaptıktan sonra
z mmetl olarak yer ne ulaştırmak,
Beled ye mecl s ne ve encümen ne görüşülmes ç n Beled ye Başkanlığı tarafından havale ed len evrakları
düzenleyerek mecl s ve encümen gündemler n n oluşturulmasını sağlamak,
Mecl s toplantı tar h n n ve beled ye başkanı tarafından bel rlenen gündem maddeler n n, Beled ye Kanununun
20. ve 21. maddeler gereğ nce en az üç gün önceden mecl s üyeler ne ulaşmasının kontrolünü yapmak ve gündem n
duyurulmasını sağlamak,
Beled ye Mecl s görüşme tutanaklarının b r sonrak toplantıdan önce Mecl s Üyeler ne gönder lmes n
sağlamak, toplantı tutanaklarına göre alınan kararları b r sonrak toplantıda Mecl s Üyeler ne dağıtılmasını sağlamak,
Alınan mecl s kararlarının kes nleşme sürec n tak p etmek, kes nleşen mecl s kararlarının lg l b r mlere
ulaşmasını sağlamak,
Beled ye encümen nce alınan kararların yazımı ve lg l b r mlere ulaşmasını sağlamak,
Mecl s ve encümen üyeler n n devamlılık cetveller n n tutulmasını sağlamak,
Evlend rme h zmetler n n sunulmasını ve kontrolünü yapmak,
Kurum arş v nde bulunan evrakların kaydını tutmak, düzen ve tert p ederek saklamak
Beled yem z b lg sayar s stem n n yazılım, donanım ve d ğer şlemler n yürütmek.
Beled ye Başkanı, Beled ye Başkan Yardımcısı ve Mecl s üyeler n n dosyasını tutmak,
Beled ye Başkanının vereceğ d ğer görevler yapmak,
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
C 1-) FİZİKSEL YAPI
a- Yazı İşler Müdürlüğü B r mler Beled ye h zmet b nası ç nde;
Yazı İşler Müdürü

Müdür Odasında

Kalem Memurları

Kalem Odasında

B lg İşlem Yetk l s

B lg İşlem Odasın

B lg İşlem Serv s Elemanları Web Görevl s

B lg İşlem Serv s Odasında

B lg Ed nme B r. Yet.

B lg Ed nme Odasında

D lekçe Kayıt ve Danışma elemanları

Danışma Odasında

Evlend rme Memurları

Evlend rme Memurluğu Odasında

N kah Törenler

N kah Salonunda

Arş v Memuru

2 Adet Arş v Odasında

görevler n yer ne get rmekted r.
b- Yazı İşler Müdürlüğü Bünyes nde;
Müdür odasında; Müdür odası masa ve koltuk takımı,1 b lg sayar, 1 yazıcı, 1 telefon, 1 d z üstü b lg sayar, 4 ahşap
dolap,
Kalem odasında; 3 memur masası, 3 şef t p koltuk, 3 b lg sayar, 2 yazıcı, 1 telefon
B lg İşlem sorumlusu odasında; 1 masa, 1 koltuk, 1 b lg sayar, 1 telefon, 1 sehpa, 2 sandalye, 1 k taplık, 1 dolap,
B lg İşlem Bölümü odasında; 3 masa, 4 koltuk, 1 yazıcı, 4 b lg sayar, 2 telefon, 3 ahşap dolap, 2 sandalye, 1
tarayıcı,
Sunucu odası; 3 sunucu, 3 masa, 1 b lg sayar mon törü, 2 kl ma, 1 kayıt c hazı, 1 çel k dolap, 1 telefon, 1 güç
kaynağı,
B lg ed nme odasında; 3 masa, 3 koltuk, 2 b lg sayar, 1 yazıcı, 1 telefon, 1 Posta ücret mak nes ,
G r ş Katı Danışma bölümünde; 1 masa, 3 koltuk, 2 b lg sayar, 1 yazıcı,
Zem n Kat Danışma bölümünde; 1 masa, 1 koltuk, 1 b lg sayar, 1 yazıcı, 6 adet m saﬁr koltuğu
Evlend rme memurluğu odasında; 3 masa, 2 b lg sayar, 1 yazıcı, 2 telefon, 11 dolap, 2 koltuk, 3 sandalye, 1 çel k
kasa, 1 makyaj masası, 1 sehpa,
N kah Salonunda; 1 gel n masası, 1 ebeveyn masası, 84 konferans koltuğu, 22 sandalye, 2 adet kl ma,
C 2-) ÖRGÜT YAPISI:
Sal hl Beled yes Yazı şler Müdürlüğü;
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

KALEM
MEMURLUĞU

BİLGİ İŞLEM
BİRİMİ

BİLGİ EDİNME VE
DANIŞMA BİRİMİ

EVLENDİRME
MEMURLUĞU

ARŞİV
MEMURLUĞU

C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
BİLGİ KAYNAKLARI;
5393 Beled ye Kanunu, 5018 Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu, 2464 Beled ye Gel rler Kanunu, 3071
D lekçe Hakkının Kullanılmasına Da r Kanun, 4982 B lg Ed nme Hakkı Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu, 2886
Devlet İhale Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 5355 Mahall İdare B rl kler Kanunu ve d ğer lg l kanunlar.
Beled ye Mecl s Çalışma Yönetmel ğ , Mahall İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel ğ , Kamu İdareler nce
Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkında Yönetmel k, Kamu İdareler nde Stratej k Planlamaya İl şk n Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmel k, Merkez Yönet m Harcama Belgeler Yönetmel ğ ve d ğer lg l yönetmel kler.
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR;
Beled yem z b lg sayar s stem Web tabanlı olup İnternet olanaklarından yararlanılmaktadır. Yazı İşler
Müdürlüğü b r mler de d ğer b r mler g b b lg sayar s stem n ve kend ler le lg l hazırlanmış programları
kullanmaktadırlar.
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C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
B r m m zde Beled ye Başkanlığına bağlı olarak 2015 yılı çer s nde;
Memur
1 adet

Görev
Müdür

İşç
1 Adet

2 adet
1 adet

Kalem Memuru
B lg İşlem Sorumlusu / Tekn ker

1 Adet
2 Adet

Görev
Danışma ve d lekçe görevl s ( şç )
Kalem görevl s (H zmet Alımı)
B lg Ed. B r m görevl s (H zmet Alımı)

3 Adet

Evlend rme Memuru
B lg Ed nme Ve Danışma Görevl s
Kütüphane Grv.(yrd. H z)

1 Adet

B lg İşlem Görevl s (H zmet Alımı)

1 Adet
1 Adet

B lg İşlem görevl s (İşç ) (Dış görevde)
Arş v ve Kütüphane Gör.( şç )

1 Adet
1 Adet

9 memur, 3 beled ye şç s ve 4 h zmet alımı personel olmak üzere toplam 16 personel görev yapmıştır.
C 5-) SUNULAN HİZMETLER:
I-YAZI İŞLERİ KALEM:
Encümen ve mecl sle lg l ş ve şlemler n hazırlanması, kararların yazılması, resm kurum ve kuruluşlara,
şahıslara yazılması gereken Beled ye Başkanlığının ve Yazı İşler Müdürlüğünün yazılarının yazılması, b r m
ödemeler n n hazırlanması görevler le bağlantılı olarak dönem ç nde yapılan şler n dökümü aşağıda çıkarılmıştır.
İŞLEM TÜRÜ
Encümen toplantı sayısı
Encümen karar sayısı
Mecl s toplantı sayısı
Mecl s karar sayısı

2013

2014

2015

97
1242
11
159

93
1069
13
163

96
1405
15
150

Ödemeler
50,00
2.360,00
331,76
75,00
584,10
926,00
590,00
4.916,86

Klavye ve Mouse bedel
Personel Tanıtım Kartı
Kaşe Yapımı
S yah kartuş 1 adet
Yazıcı Alımı
Yazıcı Mürekkeb alımı (17 Adet Toner)
Mevzuat program bedel
TOPLAM

II-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ;
Beled yem z n b lg sayar s stem n n çalışmasının sağlanması, programlarla lg l sorunların çözümünün
sağlanması, b lg sayar kullanıcısı personel m ze programlarını kullanab lmekle lg l destek sağlanması, eğ t m
ver lmes , beled ye personel nden b r m m ze gelen yazılım ve donanım le lg l sorunların değerlend r lmes , çözüm
üret lmes çalışmaları, s stem b lg ler n n yedeklenmes le lg l ş ve şlemler yapıldı.
Büyükşeh r lçe beled yes olmamız neden le belde beled yeler n n b lg ler n n merkez s steme aktarılması ve
beldede görevl personeller n s steme bağlanması le lg l ş ve şlemler yapıldı.
Beled yem z bünyes nde ken Büyükşeh r beled yes ne devred len b r mler n dev r çalışmaları yapıldı.
Beled yem z Web S tes yen lend . Yen leme çalışmaları kapsamında d nam k web portal ve e- devlet
uygulamaları le lg l çalışmalar yapıldı.
Yapılan ödemeler aşağıda çıkarılmıştır.
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ÖDEMELER
İnternet Ve Telefon Ödemeler

23.125,42

Bels s Destek Sözleşmes Bedel

50.600,00

Güvenl k C hazı L sans Bedel

7.386,00

Posta Ücret Mak. Alımı

5.310,00

Kırtas ye Alımı

420,00

Klavye Mouse Alımı

253,70

Yazıcı Alımı

584,10
87.679,22

TOPLAM

III-BİLGİ EDİNME VE DANIŞMA SERVİSİ;
B r m m zde, beled yem z adına gelen her türlü evrakın kaydı, vatandaş d lekçeler n n kaydı, B lg Ed nme
Kanunu kapsamında yapılan başvuruların kaydı ve kaydı yapılan bu evrakların lg l b r mlere havale ed lmes
şlemler yapılmış olup lg l b r mlere z mmetl olarak tesl m ed lm şt r. Beled yem z b r mler n n posta le
gönder lecek evraklarının kayıtları, postaya ver lmes le elden gönder len evrakların dağıtımı yapılmıştır.
B r mce yapılan şler n dökümü aşağıda çıkarılmıştır.

İşlem Türü

2013

2014

2015

Resm Evrak

7.109

8.126

8.846

23.677

27.774

22.530

4

36

21

9.503

7.868

11.069

D lekçeler
B lg Ed nme Başvurusu
G den Evrak

Danışma bölümünde bulunan görevl ler m z tarafından yaşlı ve beled ye hakkında b lg s olmayan vatandaşların
beled yem z b r mler nde olan şler n yapmalarına yardımcı olunmuştur.
Beled yem z zem n katında özürlü ve yaşlı vatandaşlara h zmet sunmak üzere yen b r d lekçe kayıt ve danışma
serv s oluşturulmuştur.

2014 Yılına
Devrolan Pul Tutarı
2.785,10 TL.

Posta Ücret Mak nes Pul Durumu
2014 Yılında
2015 Yılına
2015 Yılında
Alınan Pul Tutarı
Devreden Pul Tutarı Aktarılan Pul Tutarı
30.000,00 TL.

8.543,85 TL.

30.000,00 TL.

2016 Yılına
Devreden Pul Tutarı
3.687,30 TL.
30.000,00 TL.

PTT Pul Alımı
TOPLAM

30.000,00 TL.

IV-EVLENDİRME MEMURLUĞU;
01.01.2015 – 31.12.2015 tar hler arasında 1345 ç ft müracaatta bulunmuş, bunlardan 1321 ç ft n n kah ak tler
yapılmıştır.
2015 Yılında n kah şlemler yapılan 1321 ç fte a t; Da rem ze evlenme başvurusu ç n gelen ç ftlere a t evraklar
resm şlemler tamamlandıktan sonra evlenme kayıt defterler nde kayıt altına alınmışlardır.
2015 yılında n kahları kıyılan k ş ler n evlenme cüzdanlarının ser numaraları dah l olmak üzere Mern s Evlenme
B ld r mler düzenlen p Nüfus Müdürlüğüne gönder lm şt r.
Evlenme z n belgeler le başvuruda bulunan ç ftler n n kah ak tler yapıldıktan sonra z n belges n veren
Beled ye Evlend rme Memurluklarına gerekl b lg lend rmeler yapılmıştır.
N kah akd sırasında ç ftlere ver len Uluslar Arası A le Cüzdanlarına l şk n paraların alındığına da r makbuz
defter tutulmuştur.
Evlenme Kütükler sayfa numaraları ver ld kten sonra Nüfus Müdürlüğüne mühürlet l p onaylattırılmıştır.
Mal Müdürlüğünden alınan Evlenme cüzdanları mühürlenm ş, kaşelenm ş ve cüzdan paraları le lg l
dekontların b rer nüshası gönder lm ş, b rer nüshası saklanmak üzere dosyamıza konulmuştur.
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IV-EVLENDİRME MEMURLUĞU;
01.01.2015 – 31.12.2015 tar hler arasında 1345 ç ft müracaatta bulunmuş, bunlardan 1321 ç ft n n kah ak tler
yapılmıştır.
2015 Yılında n kah şlemler yapılan 1321 ç fte a t; Da rem ze evlenme başvurusu ç n gelen ç ftlere a t evraklar
resm şlemler tamamlandıktan sonra evlenme kayıt defterler nde kayıt altına alınmışlardır.
2015 yılında n kahları kıyılan k ş ler n evlenme cüzdanlarının ser numaraları dah l olmak üzere Mern s Evlenme
B ld r mler düzenlen p Nüfus Müdürlüğüne gönder lm şt r.
Evlenme z n belgeler le başvuruda bulunan ç ftler n n kah ak tler yapıldıktan sonra z n belges n veren
Beled ye Evlend rme Memurluklarına gerekl b lg lend rmeler yapılmıştır.
N kah akd sırasında ç ftlere ver len Uluslar Arası A le Cüzdanlarına l şk n paraların alındığına da r makbuz
defter tutulmuştur.
Evlenme Kütükler sayfa numaraları ver ld kten sonra Nüfus Müdürlüğüne mühürlet l p onaylattırılmıştır.
Mal Müdürlüğünden alınan Evlenme cüzdanları mühürlenm ş, kaşelenm ş ve cüzdan paraları le lg l
dekontların b rer nüshası gönder lm ş, b rer nüshası saklanmak üzere dosyamıza konulmuştur.
İŞLEM TÜRÜ

2013

2014

2015

Evlenme Başvuruları

919

1214

1345

Yapılan n kah ak tler

902

1179

1321

Mern s Evlenme B ld r m

902

1179

1321

Ulus. Ar. A le Cüz. Alımı

902

1179

1321

0

11

4

İptal ed len evlenme cüzdanı sayısı

Ödemeler
Kırtas ye

435,00

Evlenme Kütüğü Alımı

115,00

Evlenme Kütüğü C ltleme

150,00

Evlenme Tak p Defter

50,00

TOPLAM

750,00

V-ARŞİV VE KÜTÜPHANE MEMURLUĞU;
01.01.2015 – 31.12.2015 tar hler arasında 6360 sayılı yasa gereğ Büyükşeh r lçe beled yes olan beled yem z
bünyes ne belde beled yeler de g rd ğ nden 30 Mart 2014 yerel seç mler sonrasında köylerden gelen Köy Defterler
Mal h zmetler Müdürlüğü tarafından tesl m alınıp arş v m ze tesl m ed ld . Belde beled yeler nden Poyrazdamları ve
Mers nl beled yeler n n evrakları arş ve tesl m ed ld . Söz konusu evraklar arş vde muhafaza ed lmekted r
Beled yem z Kütüphanes nde bulunan k taplar Yılmaz Mahalles nde bulunan depoya taşındı
.
6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Beled ye Başkanlığına bağlı olarak çalışan Yazı İşler Müdürlüğü b r m örgütlenme yapısına uygun olarak
yönet lmekte olup, alt b r m çalışanları kend ler ne ver len görevlerle lg l b r m yetk l ler ne, b r m yetk l ler Yazı
İşler Müdürüne, Yazı İşler Müdürü de Beled ye Başkan Yardımcılarına ve Beled ye Başkanına karşı sorumludur.
Yönet m yapısına bağlı olarak ç kontrol yapılmakta, çalışanların denet m b r m yetk l ler , b r m müdürü,
Beled ye Başkan Yardımcıları ve Beled ye Başkanı tarafından yapılmaktadır. B r m n görevler le lg l faal yetler
Beled ye Başkanlığının yıllık faal yet raporu kapsamında Beled ye Mecl s nce değerlend r lmekted r.
D ğer Hususlar
Beled ye Yazı İşler Müdürlüğü yaptığı görevler t bar le b r yardımcı h zmet b r m d r.
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II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-Yazı İşler Müdürlüğünün Amaç ve Hedeﬂer ;
Yazı İşler Müdürlüğü Beled ye Teşk lat Yönerges , Beled ye Kanunu, d ğer kanunlar ve yönetmel klerle
kend s ne ver len görevler kapsamında;
Beled ye Mecl s ve Encümen toplantılarını, görüşmeler n ve bu toplantılarda alınan kararların görüntülü ve sesl
olarak elektron k ortamda kayıtlarını tutmayı, şlemler n eks ks z yapılmasını sağlamayı,
Beled ye B lg sayar s stem n n sorunsuz çalışmasını sağlamayı,
B lg sayar kullanıcılarının programsal talepler n karşılamayı,
Beled yem ze yapılan her türlü başvuru şlemler n elektron k ortamda kayıt altına almayı, vatandaşların
şlemler n kolaylaştırmayı, onları doğru yönlend rmey ,
Amaç ve hedef olarak görmekted r.
B-Temel Pol t kalar ve Öncel kler;
Ver len h zmette güler yüzlülük, doğruluk, dürüstlük,
Ver len h zmette katılımcılık, şeffaﬂık, eş tl kç ve adaletl olmak,
Yen l kç olmak, yen l kler hayata geç rmek esastır.
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-1) Mal B lg ler
BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEKLER
KODU
01

AÇIKLAMA

BÜTÇE ÖDENEĞİ
673.095,00

PERSONEL GİDERLERİ

02
03

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

04

FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER

05
06

104.257,00
726.100,00
0,00

SERMAYE GİDERLERİ

0,00
0,00

07
08

SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME

0,00
0,00

09

YEDEK ÖDENEKLER

0,00
1.503.452,00

GENEL TOPLAM
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YAPILAN HARCAMALAR
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu
01

PERSONEL GİDERLERİ
01

MEMURLAR

396.394,67

03

İŞÇİLER

144.364,27

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

99.470,44

01

MEMURLAR

67.968,15

03

İŞÇİLER

31.502,29

02

03

06

2015 Yılı
Harcama Toplamı
540.758,94

Açıklama

154.045,94

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

3.985,34

03

YOLLUKLAR

1.377,00

05

HİZMET ALIMLARI

07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

29.954,60

03

SERMAYE GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

70.000,00

TOPLAM

864.275,32

118.729,00

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Yazı İşler Müdürlüğüne Beled yem z n 2015 yılı bütçes le 1.503.452,00 TL. ödenek ver lm şt r. Bunun
864.275,32 TL. sı harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 57,49 dür. Yılı ç nde yetmeyen ödenekler ç n kend ç nde
aktarmalar yapılmış ve y ne yetmeyen ödeneklere yedek ödenekten aktarma yapılmıştır. G der bütçem z n Personel
G derler bölümüne 673.095,00TL sı ödenek konulmuş bunun 540.758,94 TL sı harcanmış, 132.336,06TL sı
artmıştır. Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m g derler ne 104.257,00 TL sı ödenek konulmuş, buna karşılık
99.471,44 TL harcama yapılmıştır. Mal ve H zmet Alımları ç n toplam 726.100,00 TL sı ödenek konulmuş
bununda 154.045,94 TL sı harcanmış 572.054,06 TL artmıştır.
3-MALİ DENETİM SONUÇLARI
B r m m z n 2015 yılı Hesap İş ve İşlemler n n mal denet m henüz tamamlanmamıştır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. (Yazı İşler Müdürlüğü 22.02.2016)

Rıza GÜLMEZ
Yazı İşler Müdürü
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
10.12.2003 Tar h ve 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 41. maddes ne dayanarak b r m
faal yet raporumuz hazırlanmıştır.
Faal yet Raporu kamu dareler n n stratej k plan ve performans programlarına uygun olarak sürdürülen faal yetler n bel rlenm ş performans göstergeler ne göre hedef ve gerçekleşt rme durumu le meydana gelen sapmaların nedenler n açıklayan dare hakkındak genel ve mal b lg ler çeren rapordur.
B r m faal yet raporumuz Mal ye Bakanlığının 17.03.2006 Tar h ve 26111 sayılı Resm Gazete de yayınlanan
Kamu İdareler nce hazırlanacak Faal yet Raporları hakkındak yönetmel ğe uygun olarak hazırlanmıştır.

Adnan ABADAN
 

Şef

I-GENEL BİLGİLER:
A-) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:
Sağlık İşler Müdürlüğü bünyes nde;
1- Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb Tahl l laboratuarı,
2- Haşere laçlama b r m ve
3- Kurşunlu Kaplıcaları h zmetler n sürdürmekted r.
Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb Tahl l laboratuvarı: Beled ye memurlarının muayene ve sevk
şlemler n n, beled ye şç ler n n muayeneler n n ve pol kl n ğe başvuran vatandaşların muayene ve tıbb tahl ller n n
yapıldığı b r md r.
Haşere laçlama b r m : Çevre ve halk sağlığı alanında yapılması gerekl haşere mücadele çalışmalarını yürüteren
b r m m zd r.
Kurşunlu Kaplıcaları: T.C. Man sa Val l ğ İl Sağlık Müdürlüğün'ce ver len15.03.2011 tar h ve 4504 nolu ruhsatı
bulunan Kurşunlu Kaplıcaları tem z, bakımlı apart evler ve günüb rl k termal tes sler , müşter memnun yet lkes n
ben mseyen peresonel le en y şek lde h zmet sunmaya çalışan sağlık ve d nlenme tes s d r.
B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
1-Sağlık İşler Müdürlüğü Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb Tahl l laboratuarında; 1 doktor odası, 1
tıbb tahl l laboratuarı, 1 enjeks yon ve pansuman odası, 1 eczane, 1 hasta bekleme salonu ve Sağlık İşler Müdürlüğü
le bünyes ndek Kurşunlu Kaplıcaları b r m n n h zmetler n n yürütüldüğü 2 adet büro bulunmaktadır.
Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb Tahl l laboratuvarında 4 adet masa,4 adet evrak dolabı,4 adet
b lg sayar, 2 adet yazıcı, 4 adet telefon, 1 adet EKG c hazı,1 adet Ambu set ,1 adet Lar ngaskop set , 1 adet Nebul zatör,
1 adet spectrofotometre,1adet fotometre,1adet hematokr t santr füjü, 1 adet normal santr füj, 1 adet benmar ,1 adet
ster l zatör, 1 adet m kroskop, 2 adet buzdolabı, 1 adet voltaj regülatörü, 1 adet oftalmoskop,1 adet bebek teraz s , 1 adet
teraz , 2 adet tans yon alet ve 3 adet hasta muayene masası bulunmaktadır.
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2-Haşere İlaçlama B r m : Beled ye Mezbahası yanında Haşere laçlama b r m ne a t laçlama mak naları le araç
gereçler n bulunduğu, haşere laçlarının depolandığı ve laçlama hazırlıklarının yapıldığı b r depomuz vardır.
Haşere laçlama b r m nde 1 adet Sepetl motos klet, 8 adet ULV laçlama mak nes , 1 adet 1600 l trel k Pülver zatör, 1
adet Küçük s sleme mak nes , 1 adet Sırt motoru ve 3 adet Sırt tulumbası bulunmaktadır.
3-Kurşunlu Kaplıcalarında;
-İdar b na. (Yönet c , ön muhasebe görevl s , tahs ldar, ön kayıt ve rezervasyonları gerçekleşt ren personeller
tarafından kullanılan, gerekl büro malzemeler ve 4 adet b lg sayar bulunan dar b r m.)
2

-Günüb rl k Termal Tes sler: İç nde bay ve bayanlar ç n ayrı ayrı 2 adet 40 m kapalı yüzme havuzu, 8 adet
a leler n kullanab leceğ özel jakuz l oda, bay ve bayanlar ç n 2 adet sauna, 1 adet masaj odası le F z k tedav ve
rehab l tasyon merkez bulunmaktadır. (F z k tedav merkez nde ﬁz k tedav c hazları bulunmaktadır. Ancak 2012
yılında uygulamaya konulan Sağlık Bakanlığının yen yönetmel ğ gereğ tam zamanlı b r ﬁz k tedav uzmanı, b r
ﬁzyoterap st, b r hemş re ve b r sağlık memuru bulundurma zorunluluğu get r lm ş, hastanelerden heyet raporu le
sevkl hasta gel ş de durdurulmuştur. Bu tar hten sonra F z k tedav bölümü yüksek mal yetler d kkate alınarak
çalıştırılmamaktadır.)
-Çalışanlar ç n yemekhane/kafeterya
-Çamaşırhane (1 adet 20 kg.lık, 1 adet 40 kg. lık çamaşır mak nes , 1 adet 60 kg. lık tamburlu çamaşır mak nes , 1
adet çamaşır kurutma mak nes ve 1 adet otomat k ütü)
-Malzeme deposu
-LPG tüp deposu
-K myasal malzeme deposu
-Çok amaçlı atölye
-Elektr k atölyes
-Çamaşır odası (Müşter lere h zmet veren)
-Sıcak ve soğuk su depoları
-50 adet A t p (3 yataklı), 20 adet B t p (2 yataklı), 16 adet C t p (5 yataklı) olmak üzere toplam 86 adet 270 yatak
kapas tel apart evler
-Cam
-Çocuk parkı
-P kn k alanları
-F tness alanı
-Restoran (Müstec r vasıtasıyla çalıştırılan)
-Çay bahçes (Müstec r vasıtasıyla çalıştırılan)
-Market (Müstec r vasıtasıyla çalıştırılan)
-Fırın (Müstec r vasıtasıyla çalıştırılan)
bulunmaktadır.
B 2-) ÖRGÜT YAPISI:
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şef

PROF.DR.
NUSRET FİŞEK
POLİKLİNİĞİ VE
TIBBİ TAHLİL
LABORATUARI
Hemş re
Laboratuvar Tekn ker
Laboratuvar Tekn ker
Gıda Tekn ker

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAŞERE
İLAÇLAMA
BİRİM
İlaçlama Sorumlusu
( H zmet alımı 1 )
İlaçlama İşç s ( 2 )

KURŞUNLU KAPLICALARI
SORUMLUSU
(H zmet Alımı)

KURŞUNLU KAPLICALARI
Sağlık Memuru
F zyoterap st
Tahakkuk Memuru
İşç
(Send kalı) (7)
İşç
(H zmet Alımı) (32)
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B3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BİLGİ KAYNAKLARI:
5393 Sayılı Beled ye Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4857 Sayılı İş Kanunu,
506 Sayılı Sosyal S gortalar Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu,
9283 Sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu,
1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu,
11.04.2014 Tar h ve 28969 sayılı Resm gazetede yayınlanan İnsan Tüket m Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k,
27.11.2010 Tar hl İş Sağlığı ve İş Güvenl ğ Yönetmel ğ (6009 Sayılı Kanuna Dayanan),
27.01.2005 Tar h ve 25709 Sayılı Resm Gazetede Yayınlanan B yos dal Ürünler n Kullanım Usul ve Esasları
Hakkındak Yönetmel k,
21.05.2011 Tar h ve 27940 Sayılı Resm Gazetede Yayınlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı
İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkındak Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenl ğ Kanunu,
Kaplıcalarla lg l mevzuatlar,
Sağlık Bakanlığı ve Kaplıcalar Derneğ n n kaplıcalarla lg l b lg lend r c k tap ve yayınları,
Kaplıcamızla lg l tanıtım CDs ve broşürler.
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
B lg sayarlar
Faks/Fotokop c hazı
Yazar kasa
TV uydu s stem
Güvenl k kameraları s stem
İnternet Tabanlı B lg Kaynakları.(Resm Gazete, İlg l Bakanlıklar ve Meslek Odalarının İnternet S teler vb.)
E-ma l.
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B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
SAYISI
KADRO ÜNVANI
Prof.Dr.Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb Tahl l Labopratuvarı
1
Şef
1
Laboratuar Tekn ker
1
Laboratuar Tekn ker
1
Gıda Tekn ker
1
Hemş re
Haşere İlaçlama B r m
1
İşç (İlaçlama sorumlusu)
2
İşç
Kurşunlu Kaplıcaları
1
Kaplıca Sorumlusu
1
F z k Tedav Uzmanı Doktor
1
Sağlık Memuru
1
F zyoterap st
1
Tahakkuk Memuru

KADRO DERECESİ
1/4
1/4
5/3
5/2
6/3
H zmet Alımı
Send kalı
H zmet Alımı
H zmet Alımı
3/1
3/3
2/2

İşç
(1 Muhas p,
1İşyer Çavuşu,
2 Güvenl k Görevl s ,
1 Çamaşırhane Görevl s ,
2 Tem zl k Görevl s ))

7

Send kalı

İşç
(1 Sorumlu Yardımcı,
4 Ön Büro Elemanı,
1 İşyer Çavuşu,
1 Elektr k Tekn syen ,
1 Marangoz,
1 Sıhh Tes satçı,
4 Güvenl k Elemanı,
1 Çamaşırhane Görevl s ,
9 Tem zl k Görevl s ,
1 Yemekhane Görevl s ,
2 Belboy,
6 Günüb rl k Termal Görevl s )

32

H zmet Alımı

B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
Sal hl Beled yes Sağlık İşler Müdürlüğü bünyes nde bulunan Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ ve Tıbb
Tahl l Laboratuvarı ve Haşere İlaçlama B r m le Sal hl halkına en y şek lde h zmet vermeye devam etmekted r.
Beled ye pol kl n ğ m zde hem personel m ze hemde başvuran halkımıza pol kl n k h zmet sunularak
gerekl olan muayene, tahl l, pansuman ve enjeks yonları yapılmaktadır.
Haşere İlaçlama b r m m z tarafından sağlıklı b r çevrede yaşayab lmem z ç n öneml olan haşere mücadele
çalışmaları per yod k olarak sürdürülmekted r.
Kurşunlu Kaplıcaları kaplıca tur zm ve sağlık h zmet vermek amaçlı b r tes s olduğu ç n öncel kl olarak
10'ar günlük devreler hal nde h zmet ver lmekted r. Doluluğun az olduğu dönemlerde steyen müşter ler m ze d nlence
amaçlı b rkaç günlük olarakta h zmet ver lmekted r.
Kaplıcalarımızdak apart evler ve Günüb rl k termal tes sler m zde müşter ler m ze da ma tem z, h jyen k
şartlarda sağlıklı ve nez h b r ortam sunulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla tes sler n her türlü tem zl ğ , bakımonarımları ve güvenl ğ konularında t t zl kle çalışılarak h zmet ver lmekted r.
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B 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Görev yetk ve sorumlulukları çerçeves nde gereğ g b hareket ederek; H zmetler n yürütülmes n sağlamak,
Kanun, Tüzük ve Yönetmel k g b yasal düzenlemelere ve üst yönet m n tal matlarına uygun olarak hareket
ed lmes n sağlamak,
Kaynakların en ver ml şek lde kullanılmasını sağlamak,
Görevler n yer ne get r lmes esnasında meydana geleb lecek hata ve su st mallere engel olmak,
H zmetler n en ver ml şek lde sunulab lmes ç n değ şen Kanun ve Yönetmel kler hakkında personel ne gerekl
b lg ve eğ t m n ver lmes n sağlamak.
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
Kanunlar ve lg l yönetmel klerle müdürlüğümüze ver len görevler en y şek lde yer ne get rmek. Sağlık İşler
Müdürlüğü olarak görevler m z yer ne get r rken özver l b r şek lde çalışmak, amaç ve hedeﬂer m z gerçekleşt rmek
ç n mkânlarımızı ver ml b r şek lde kullanmak.
H zmetler m z daha y sunab lmek ç n gerekl olan yen donanımları (Ambulans, İlaçlama Mak nes vb.) tem n
ederek ver len h zmetler n kal tes n arttırmaya çalışmak.
Kurşunlu Kaplıcaları olarak h zmet amaçlı tes s m zde her zaman en y h zmet vereb lmeye çalışmak,
personeller m z eğ t p yet şt rmek, h zmet alanlarımızın bakımlı ve eks ks z olmalarını sağlamak, yıl boyu h zmet
veren tes s m z n boş kalan dönemler n de doldurmak ve doluluk oranımızı arttırmak ç n çalışmalar yapmak, son
yıllarda Avrupa ülkeler n n termal tur zm ve sağlık h zmetler ne verd ğ önem d kkate alarak, kend m z ve ﬁz k alt
yapımızı onlara cevap vereb lecek düzeye taşımak ve h zmet n olduğu her noktada karlılık söz konusu olduğu
düşünülürse, hedeﬁm z daha y h zmet, daha çok karlılık ve bu karlılığın b r kısmını da döneme ayak uydurmak ve
tes s m z gel şt rmek adına yatırıma dönüştürmek olmalıdır.
B-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:
Görevler m zle lg l h zmetler en y şek lde sunab lmek ve bel rlem ş olduğumuz hedeﬂere ulaşab lmek.
Hedeﬂere ulaşab lmek ç n tüm personel m zle b r ek p hal nde özver le çalışmak.
B r m m ze başvuran beled ye personel m z ve halkımızın talepler n değerlend r rken herkese eş t, güler yüzlü ve
anlayışlı davranmak.
Kurumumuzu her yerde ve her zaman en y şek lde tems l etmek.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-)MALİ BİLGİLER:
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

48

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

2015 Yılı
Harcama Toplamı
789.998,31

Açıklama

01

PERSONEL GİDERLERİ
01

MEMURLAR

350.725,00

03

İŞÇİLER

439.273,31

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

149.623,26

02
01

MEMURLAR

55.546,09

03

İŞÇİLER

94.077,17
1.379.874,56

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03

354.400,19

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

YOLLUKLAR

05

HİZMET ALIMLARI

06

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

07

MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM ONARIM GİDERLERİ

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

06
01

1.169,70
781.047,22
7.877,26
166.906,19
68.474,00

SERMAYE GİDERLERİ

388,80

MAMUL MAL ALIMLARI

388,80
2.319.884,93

TOPLAM

Sağlık İşler Müdürlüğü bünyes nde yer alan Kurşunlu Kaplıcalarına a t harcamalarda bu tabloda yer almaktadır.
Kurşunlu Kaplıcalarının mal b lg ler aşağıda ayrıca bel rt lm şt r.
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Kurşunlu Kaplıcalarının g derler :
Açıklama

2015 Yılı Harcama Top. (TL)

PERSONEL GİDERLERİ

435.523,43

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

90.539,19

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.345.029,18

TOPLAM

1.871.091,80

Kurşunlu Kaplıcalarının gel rler :
Açıklama
Konaklama Gel rler

2015 Yılı Harcama Top. (TL)
1.520.705,99

Günü B rl k Banyolar Gel r

261.051,58

GELİRLER TOPLAMI

1.781.757,57

DİĞER GELİRLER

55.055,02

İşgal Harcı +D ğer Ücretler+Depoz t

-

F danlık Gel r

34.272,93

Toplam KDV ( % 8 +% 18 )

170.743,51

DİĞER GELİRLER TOPLAMI

260.071,46

GENEL GELİRLER TOPLAMI

2.041.829,03

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
Sağlık İşler Müdürlüğü Prof. Dr. Nusret F şek Pol kl n ğ nde 2015 yılında 2450 hastaya pol kl n k h zmet
ver lerek gerekl muayene ve sevk şlemler yapılmıştır. Pol kl n ğ m ze başvuran 1290 hastaya pansuman ve
enjeks yon h zmet ver lm şt r. Pol kl n ğ m z n tıbb tahl l laboratuvarında da bu dönemde 2150 hastaya 7750 adet
tahl l yapılmıştır.
Pol kl n ğ m zde Beled yem z tarafından alınan laçlarla, vatandaşlarımız tarafından pol kl n ğ m ze get r len
ht yaç fazlası laçlar tanz m ed lerek, doktorumuz kontrolünde başvuran hastalara ver lmekted r. Bu h zmet m z
sayes nde sağlık kuruluşlarına muayene olab len ancak eczanelerden tedav ve laç fark ücretler g b nedenlerle
laçlarını alamayan vatandaşlarımızın laç ht yaçları karşılanmaktadır.
Pol kl n ğ m zde Beled ye şç ler m z n per yod k muayeneler yapılarak, şç ler m z n EKG'ler çek lm ş,
tans yon ölçümler yapılmış ve kan (Hemogram,AKŞ, Kolesterol, Üre, Kan gurubu vb. ) tahl ller yapılmıştır.
Pol kl n ğ m ze başvuranlara steğe bağlı olarak spor yapılab lmes ç n gerekl olan sporcu sağlık raporu le şe
g r şlerde kullanılan sağlık raporları ver lm şt r.
6331 sayılı yasa kapsamında ş güvenl ğ uzmanı le b rl kte Beled yem z şant yeler z yaret ed lm ş ve ş sağlığı
ve güvenl ğ anlamında çalışmalara katılınmıştır.
27.11.2010 Tar hl İş Sağlığı ve İş Güvenl ğ yönetmel ğ ne göre oluşturulan İşç Sağlığı ve İş Güvenl ğ Kurulu
per yod k olarak toplanmaktadır.
Halk sağlığı alanında son derece öneml olan haşere mücadele çalışmalarımız t t zl kle sürdürülmüştür.
İlaçlama çalışmalarımız Sal hl merkez ve çevres nde bulunan mahalleler m zde müdürlüğümüz bünyes nde
görev yapan 8 (Sek z) adet laçlama ek b le yürütülmüştür. Sal hl merkez dışında Sart, Adala, Taytan, Durasıllı ve
Poyrazdamları mahalleler m zdek laçlama ek pler m z çevreler nde bulunan mahallelerde haşere laçlama
çalışmalarını per yod k olarak sürdürmüşlerd r.
Sal hl lçe merkez ve yakın çevres ndek laçlama h zmetler m z görevlend r len Beled ye araçlarıyla ve
şoförüyle k ralanan 1 adet traktörle ver lm şt r.
Haşere mücadele çalışmalarını sürdüreb lmek ç n Haz ran ayında Haşere laç alımı yapılarak gerekl olan haşere
laçları tem n ed lm şt r.
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Mart ayından t baren larva mücadele çalışmalarımız başlamıştır. S nek ve s vr s nek g b haşerelerle mücadele
çalışmalarının başarılı olab lmes ç n yapılan larva mücadeles öneml b r yer tutmaktadır. Bu kapsamda şehr m z n
özell kle kuzey tarafında yoğunlaşan bes damlarının gübrel kler , çevredek su b r k nt ler le durgun sular, kanallar,
çöp depolama alanı, şeh r ç ndek yağmur suyu rögarları, PTT menholler ve çöp konteynırları larva laçları le
laçlanmıştır. Larva mücadeles ne Kasım ayına kadar devam ed lm şt r.
Havaların ısındığı N san-Mayıs aylarından t baren de araç üstü ULV laçlama mak neler le per yod k olarak
uçkun (Erg n) mücadele çalışmalarımız başlamış ve bu çalışmalar Kasım ayı sonuna kadar sürdürülmüştür.
Hastalıkların bulaş z nc r nde etk l olan haşerelere karşı ev- şyer laçlama h zmet m z n düşük ücretle
ver lmes ne devam ed lmekted r. 2015 Yılında Beled ye h zmet b r mler , verg da res , cezaev , cam ler, okullar g b
resm da relerle b rl kte toplam 560 adet ev- şyer laçlaması yapılmıştır.
Ayrıca haftada 1 gün yen açılan Hayvan Pazarında laçlama ek b m z tarafından dezenfeks yon ve laçlama
çalışması yapılmaktadır.
Halkımızın sağlıklı, tem z ve yaşanılab l r b r çevrede yaşayab lmes ç n yürüttüğümüz çalışmalarımız devam
etmekted r.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Pol kl n k h zmetler

2450 adet

Pansuman ve Enjeks yon H zmetler

1290 adet

Pol kl n k Laboratuvarı H zmetler

7750 adet Anal z

Haşerelerle mücadele (Açık alan laçlama)

210 Gün

Haşerelerle mücadele (Larva)

365 Gün

Haşerelerle mücadele (Ev-İşyer laçlama talepler )

560 Adet

Kurşunlu Kaplıcaları Günüb rl k Termal Tes sler ndek bay-bayan havuzlarının üstündek cam ışıklık
yükselt lerek yan duvarlarına p mapenden havalandırma menfezler yapılmış, havuzların genel bakımları yapılarak
tavanları boyanmıştır.
Fen İşler Müdürlüğümüzün projes n yaptığı kına çeşmes tamamlanmıştır.
Tüm apartlarda ht yaç duyulan otel t p saç kurutma mak neler alınıp yerler ne montajı tamamlanmıştır.
Tüm apartlarda bulunan 37 ekran tüplü telev zyonlar yapılan anketler sonucunda müşter ler n stekler
doğrultusunda 61 ve 82 ekran dah l uydu alıcılı Led telev zyonlar le değ şt r lm şt r.
Apart evlerde kullanılmaz hale gelen 42 adet buzdolabı yen lerek müşter ler n h zmet ne sunulmuştur.
Genel olarak ekonom k ücretlerle h zmet verd ğ m z kaplıcamızda, Beled ye Mecl s m z n aldığı karar
doğrultusunda (Sal hl 'l olup ve Sal hl 'de kamet eden) terörle mücadele şeh t ve gaz a leler nden 33 a le ve y ne
Muhar p Gaz ler Derneğ Sal hl şubes n n tesb t ett ğ 8 a le 10 günlük devreler hal nde ücrets z olarak m saﬁr
ed lm şt r.
9 Haz ran 2015 tar h nde, Sal hl Eğ t m, Kültür ve Dayanışma derneğ n n düzenlem ş olduğu İzm r Güzelyalı
Fuat Göztepe parkı sevg yolu etk nl ğ nde stant kurularak Beled yem z ve Kaplıcamızın tanıtım çalışmaları yapıldı.
84. İzm r Enternasyonal Fuarında Beled yem z ve Kuşunlu Kaplıcaları tanıtıldı.
Tes s ç anayol Fen İşler Müdürlüğü tarafından asfaltlandı.
Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Kurşunlu çayı kenarında şelaleye g den tarafta Arnavut taşlarından
yürüyüş yolu yapımı ve peyzaj çalışması devam etmekted r.
Yıllardır bakım ve onarımı yapılmayan dar b na ve apartların çatılarının yen lenmes ne başlandı. İdar b na ve 12
adet apartın çatılarının yen lenme şlem tamamlanmıştır. Yen lenme şlemler devam etmekted r.
2015 yılı ç nde Kurşunlu Kaplıcalarının doluluk oranı % 63,3 olarak gerçekleşm şt r.
DOLULUK ORANI VE YÜZDESİ
A TİPİ = 365 X 49 = 17.885 GÜN

SATILAN 9.943 % 56 – 856.147,29 TL

B TİPİ = 365 X 20 = 7.300 GÜN

SATILAN 5.707 % 79 – 377.855,09 TL

C TİPİ = 365 X 15 = 5.475 GÜN

SATILAN 2.996 % 55 – 286.703,61 TL

Geçen yıllara göre doluluk oranlarında artış gözlemlenm şt r.
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Faal yet dönem ç nde müdürlüğümüzce sunulan rut n sağlık h zmetler en y şek lde ver lm ş, görevler m zle
lg l d ğer tüm konularda (İlaçlama h zmetler vb.) yapılan faal yetler ver ml b r şek lde yürütülmüştür.
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A-ÜSTÜN YÖNLERİ:
Personel n görevler n yapab lecek kapas tede olmaları,
Personel n uyum ç nde çalışab lmeler ,
Personeller n özver l b r şek lde çalışmaları,
Gerekl olan bell başlı c haz, alet ve ek pmanların tem n ed lm ş olması,
Yönet m n yapılan çalışmalardak desteğ .
Personele çeş tl konularda eğ t mler ve sem nerler ver lmes .
B-ZAYIF YÖNLERİ:
Sağlık h zmet n n yatalak ve özürlü hastaların ayağına götürüleb lmes ç n ambulansın olmaması,
Mevcut hasta nak l ambulansının müdürlüğümüz bünyes nde görev yapmaması,
Personel sayısının (Haşere laçlamada) yeters z olması,

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol
s stem n n dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl
güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç
denetç raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. (Sağlık İşler Müdürlüğü 19.02.2016)

AdnanABADAN
Şef
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
Tem zl k İşler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor el m zdek
ver ler n ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes yle hesap ver leb l rl k ve sadel k lkeler doğrultusunda,
eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarına açıklama get reb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.
I-GENEL BİLGİLER:
B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Beled ye hudutları çer s nde yer alan yerleş m alanlarında üret len günlük çöp ve atıkların toplayarak, çöp
b r kt rme yer ne taşımak.
Beled ye hudutları çer s nde b nalar le marlı arsaların önüne kent n görünümünü bozmayacak şek lde çöp
konteynırları koymak.
Kent n cadde ve sokaklarını devamlı olarak süpürerek tem z tutmak,
Kent ç nde yer alan tüm Pazar yerler n n tem zl ğ n yapmak, b r ken atıkları kaldırmak.
Halkın tem zl ğe katılımını sağlamak ç n b lbordlar ve araçlar üzer ne yapılan reklamlar kullanılmaktadır.
Tab afetlerde meydana gelecek su baskınlarının bertaraf ed lmes n de d ğer kuruluşlara yardımcı olmak,
Kend b r m yle lg l harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak,
Beled ye Başkanlığına karşı Tem zl k İşler Müdürü, b r m le lg l ş ve şlemler n eks ks z ve kusursuz
yürütülmes nden b r nc derecede sorumludur.
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
C 1-) FİZİKSEL YAPI:

Müdür

1Kş

Büro Memuru

2Kş

Kontrol Çavuşu

4Kş

Şant ye Bekç s

4Kş

Dozer Operatörü

1Kş
36 K ş

Tem zl k İşç s (kadrolu şç )
Ş rket İşç s

171 K ş

TOPLAM

219 K ş

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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23 ADET

SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU
TRAKTÖR

6 ADET

DOZER

1 ADET

ÇİFT KABİN PİKAP

1 ADET

CADDELERİN VE PAZAR YERLERİNİN YIKANMASI İÇİN YIKAMA TANKERİ

1 ADET

YOL SÜPÜRME ARACI

1 ADET

TRAKTÖRLE ÇEKİLEN YOL SÜPÜRME ARACI.

1 ADET

Toplam 207 k ş 3 adet özürlü personel m z Beled ye çer s nde çalışmaktadır. 23 Adet Sıkıştırmalı kamyon 6
Adet Traktörle ve 1 Adet Dozer, 1 adet yıkama tanker ve 4 x 2 ç ft kab nl kamyonet serv s araçlarıyla h zmet
ver lmekted r.
2015 Yılı ç nde Tem zl k H zmetler nde kullanılmak üzere 2 Adet (4x2) Şase Araç üzer ne 13+1,5 M³ ve 8+1
M³ Kapas tel (HSÇK) H drol k Sıkıştırmalı çöp toplama aracı alımı yapılmıştır; 1 Adet Man sa Büyükşeh r
Beled yes nden 8+1 M³ Kapas tel çöp kamyonu Beled yem ze h be ed lm şt r; ve 1 adet Tıbb Atık toplama aracına
ek pman yapımı yaptırılmıştır.

BİRİM

HİZMET YERİ VE KATI

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE BİNASININ
ZEMİN KATINDA
BULUNMAKTADIR

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLARI

1 MÜDÜR ODASI
1 PERSONEL
ÇALIŞMA ODASI

3 ADET BİLGİSAYAR
2 ADET PRİNTER
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE FİİLEN YAPILAN İŞLER
İŞİN YAPILDIĞI
YER

İŞÇİ SAYISI

İŞİN YAPILIŞ
BİÇİMİ VE
YÖNTEMİ

4 KİŞİ
ÇAVUŞ

ŞEHİR MERKEZİ

ÇALIŞMA
KONTROLÜ

4 KİŞİ
BEKÇİ

TEMİZLİK
ŞANTİYESİ

VARDİYE ŞEKLİNDE
GÜNDÜZ VE GECE

38 KİŞİ
ŞOFÖR

ŞEHİR MERKEZİ

ÇÖP TOPLAMA

49 KİŞİ

ARABA ARKASINDA
KONTERNIRDA
ÇALIŞMA

ÇÖP TOPLAMA

ARABAYLA

BİRİKEN
ÇÖPLERİN
ŞEHİR MERKEZİ
FARAŞLA ALINMASI

53 KİŞİ

KULLANILAN
MALZEMELER

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

YAPILAN İŞLERLE
İLGİLİ RİSKLER

ORTA

TRAFİK KAZASI

İYİ

HIRSIZLIK

ORTA

MADDİ HASARLI
TRAFİK KAZASI

KÖTÜ
KOŞULLAR

TRAFİK VE
İŞ KAZASI

(MAKİNE-ARAÇ GEREÇ)

MOTORSİKLET
ÇİFT KABİNLİ
KAMYONET
SERVİS ARACI

KAMYON VE
TRAKTÖR

OT SÜPÜRGESİ

ORTA

TRAFİK VE
İŞ KAZASI

ORTA

TRAFİK VE
İŞ KAZASI

58 KİŞİ

ŞEHİR MERKEZİ

YOL
SÜPÜRÜCÜSÜ

OT SÜPÜRGESİ

1 KİŞİ
DOZER
OPERATÖRÜ

ÇÖP DÖKÜM
ALANI

ÇÖP
TESVİYESİ

DOZER

KÖTÜ

İŞ MAKİNASI
KAZASI

İŞ AKIM ŞEMASI
TÜM İŞÇİLERİN TOPLANDIĞI TEMİZLİK ŞANTİYESİ

VARDİYALILARIN ŞEHİR MERKEZİNE ( MINTIKALARA ) DAĞILIMI

SABAH VARDİYASI

ÖĞLE VARDİYASI

ŞEHİR MERKEZİNDE TOPLANAN ÇÖPLERİN ÇÖPLÜĞE GÖRÜLMESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2-) ÖRGÜT YAPISI:
Tem zl k İşler Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıda olduğu g b d r.
MÜDÜR

MEMUR

ÇAVUŞLAR

BELEDİYE VE
ŞİRKET İŞÇİSİ

C 3-) BİLGİ VE TEKNELOJİ KAYNAKLARI:
a-BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5393 Sayılı Yen Beled ye Kanunu
Tıbb Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ
B-ELEKTRONİK KAYNAKLAR:
İnternet tabanlı b lg kaynakları
C 4-)İNSAN KAYNAKLARI:
ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

Musa YILDIZ

Tem zl k İşler Müd.

Fatma KAYA

Memur

Fatma BAKIRLIOĞLU

Memur

1 Müdür, 2 Memur, Beled ye şç s –36 H zmet alımı şç s 171 k ş = toplam=207 personeld r. 3 adet
Özürlü personel m z Beled ye H zmet b nası ç nde çalışmaktadır.
5-SUNULAN HİZMETLER:
Şehr m z n çöpler n toplayıp çöp alanına nakl n sağlamak;
Şehr m z n cadde ve sokaklarını süpürmek tem z tutmak;
Şehr m z n ht yacı olan yerlere çöp konteynırları koymak;
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.
AMAÇ-1: Eğ t ml personel le h zmet sunmak;
HEDEF-1: Personel ç n eğ t m programları düzenlenecek
AMAÇ-2: H zmet n kal tes n yükseltmek,
HEDEF-2: Yılda 20 saat/k ş
AMAÇ-3: Şehr n cadde ve sokaklarına konteynır koymak
HEDEF-3: Her yıl konteynır alımını artırmak
AMAÇ–4: Ger kazanım ç n ambalaj atıklarını ayrıştırılması.
HEDEF-4: Şehr m zde ve yen katılan mahallelerde başlatılması.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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B-) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
KATI ATIKLARIN TOPLANMASI

HER GÜN % 100

ŞEHRİN VE YENİ MAHALLELERİN CADDE VE SOKAKLARININ SÜPÜRÜLÜP TEMİZLENMESİ

HER GÜN %100

PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ, BALIK VE PEYNİR PAZARLARININ YIKANMASI

156 KEZ/YIL

ÇÖP KONTEYNIRLARININ İLAÇLANMASI

150 KEZ/YIL

ÇÖPLÜĞÜN İLAÇLANMASI

320 KEZ/YIL
1500 ADET

KONTEYNER ALIMI (2015 YILINDA)
TÜM OKULLARIN VE RESMİ DAİRELERİN ÇÖPLERİNİ ALMAK

%100

TALEP VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

%90

ARAÇLARIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HER GÜN %100
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

50

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Açıklama

2015 Yılı
Harcama Toplamı

PERSONEL GİDERLERİ

2.443.779,70 TL

01

MEMURLAR

160.315,86TL

03

İŞÇİLER

2.283.463,84 TL

Kodu
01

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02

427.954,63 TL

01

MEMURLAR

26.561,02 TL

03

İŞÇİLER

401.393,61 TL

03

5.255.938,85 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
02
03

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR

750.651,88 TL
446,00 TL
4.504,492,87 TL

05

HİZMET ALIMLARI

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

171,10 TL

08

GAYRİMENKÜL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

177,00 TL

06
01

SERMAYE GİDERLERİ

170.697,48 TL

MAMUL, MAL ALIMLARI

170.697,48TL

TOPLAM

8.298.370,66 TL

TOPLAM

05.03.5.1.04.Kodunda Müteahh tl k H zmetler (Tem zl k H zmet İhales dah l) adı geçen M.A.C TEM.
İNS.KAYNAKLARI İNŞ.TURZ.EĞİTİM DANIŞMANLIK SAĞLIK. SAN. TİC. LTD. 06.04.2015 Tar h nde
sözleşmes yapılan hale 2.903.560,87 TL olarak onaylanmıştır. Bu şartname uyarınca şç bünyem zde çalışmıştır.
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PERFORMANS BİLGİLERİ:
· 2015 yılı Faal yet dönem çer s nde 1500 Adet Sıcak Daldırma Galvan zl Çöp Konteynırı alınarak şehr m z n
muhtel f yerler ne konulmuştur.
a) Bu zamana kadar lçem z n muhtel f yerler ne konulan konteynır sayısı 5.210 adet olmuştur.
b) 2015 yılı faal yet dönem çer s nde 6360 sayılı Büyük Şeh r Kanununa göre yen kurulan mahallelere 150 adet
çöp var l alınarak yen mahallelere dağılımı yapılmıştır.
c) 2015 yılı N san – Ek m ayları arasında Beled yem z çöplüğünün haşereler n ve kokusunu önlemek ç n k reçle
b rl kte PERMETHRİN lacı karıştırılarak ve ayrıca per yod k olarak laçlanması yapılmıştır.
d) Ger dönüşüm şehr m zde bulunan marketlerden ve resm da relerden toplanmasına devam ed lmekted r.2015
yılı çer s nde 1.064,82 Kg toplanmıştır.
e) lçem zde bulunan Devlet Hastanes , Sağlık Ocakları, Özel Hastaneler ve Özel Muayeneler n ve d şç ler n
çıkarmış oldukları tıbb atıkları y ne haftada üç kez düzenl b r şek lde M roğlu Ltd.Şt tarafından Tıbb Atık Toplama
Taşıma aracıyla toplanıp Tıbb Atıkların Kontrolü Yönetmel ğ ne uygun şek lde bertarafının sağlanması amacıyla
Sal hl 'de bulunan Tıbb Atık üret c ler nden alınan Tıbb Atıkların Sal hl 'den alınarak Afyon Ster l zasyon ün tes ne
götürülüp mhası yapılmaktadır.
f) 2007 yılında atık p ller n toplanması Şehr m zde başlatılmış olup; projes ç n Kaymakamlık b nası, Okullar,
Beled ye b nası ve şehr m zde bulunan saat ve cep telefonu satışı yapan yerlere atık p l kutuları bırakılarak atık p ller n
toplanmasına başlanmıştır.2015 yılı çer s nde 301 kg atık p l toplanmıştır.
g) 2007 yılından 2015 yılına kadar 5.129 kg p l toplanmıştır.
h) Kullanılmış cam ambalajların toplanması ve ekonom ye kazandırılması ç n ,Cam Ambalaj Atıklarının
Kaynağında ayrı toplanması projes yapılmış olup; 2015 yılında şehr m z n muhtel f yerler ne konulan çam
kumbaralarından 1.406,78 kg Cam Ambalaj atığı toplanmıştır.
) Şehr m z n gel ş güzel yol kenarlarına ve dere yataklarına dökülen hafr yatlar tem zlen p, Taytan kum ocağı
yanında bulunan 20 dekarlık alana hafr yat döküm alanı açılmıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜN YÖNLERİ;
Cadde ve sokakların düzenl süpürülmes n sağlamak;
Beled ye hudutları çer s nde yer alan yerleş m alanlarında üret len günlük çöp ve atıkların toplayarak, çöp
b r kt rme yer ne taşımak;
Şehr m z n ht yacı olan yerlere çöp konteynırları koymak
Şehr m z çöplüğünün k reçlen p laçlanması, yaz aylarında sürekl laçlanıp kokudan ve haşerelerden korunması;

B-ZAYIF YÖNLERİ;
Eğ t m ver lmemes
Araçların ekonom k ömürler n n azalmış olması;
Çöplerden çıkan ger dönüşümün sağlanamaması;
V-ÖNERİ VE TEHDİTLER
Çöplüğün yerleş m alanlarına yakın olması lçem z ç n b r tehd tt r.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l , ekonom k
ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal kararlar le
bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç
kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le
Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. (Tem zl k İşler Müdürlüğü 10.02.2015)

Musa YILDIZ
Tem zl k İşler Müdürü

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
10.12.2003 Tar h ve 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 41. maddes ne dayanarak b r m
faal yet raporumuz hazırlanmıştır. Faal yet raporu kamu dareler n n stratej k plan ve performans programları uyarınca
yürütülen faal yetler n bel rlenm ş performans göstergeler ne göre hedef ve gerçekleşt rme durumu le meydana gelen
sapmaların nedenler n açıklayan dare hakkında genel ve mal b lg ler çeren rapordur. Mal ye Bakanlığı'nın
17.03.2006 tar h ve 26111 sayılı Resm Gazete de yayınlanan kamu dareler nce hazırlanacak faal yet raporları
hakkındak yönetmel ğe uygun olarak b r m faal yet raporumuz oluşturulmuştur.

Al TETİK
Emlak ve İst mlak Md.V.

I-GENEL BİLGİLER:
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Beled yeye a t taşınmaz malların kayıtlarını düzenl b r şek lde tutmak, tak p ve kontrolünü sağlamak, kullanım
şek ller n tesp t ederek öner lerde bulunmak suret le değerlend r lmeler n sağlamak,
Taşınmazları fuzul şgalden korumak ve varsa ecr m s l bedeller n almak,
Beled yeye a t h zmet b naları, lojman, şhanı, dükkân ve şyer g b beled ye mülkler yaptırılması veya satın
alınması, h ssel beled ye parseller n n zales ç n çalışmalar yapmak,
Umum h zmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Haz neye a t araz ve arsaların bedels z olarak beled yeye ver lmes ç n
gerekl şlemler tamamlayarak Mal ye Bakanlığı'na b ld rmek, bu yerler n terk n ve tesc ller n sağlamak, d ğer kamu
tüzel k ş ve kurumlarına a t taşınmaz mallar ç n bedel tesp t ederek bedel karşılığı dev rler n tak p etmek, bunun ç n
gerekl dar ve adl merc lere başvuruda bulunulmasını sağlamak,
4706/4916 sayılı yasalar uyarınca Mal ye Haz nes adına kayıtlı arsa ve araz ler n satılması şlemler nde beled yece
yürütülmes gereken ş ve şlemler yapmak,
İmar uygulaması sonucunda beled ye adına tesc l ed len alanlardan özel kanunlar gereğ nce talep hal nde Mal ye
Haz nes adına bedels z dev r yapmak,
Beled yeye a t taşınmazların satış, kat karşılığı veya yap- şlet-devret usulü le yapım, trampa, k ra, mülk yet n gayr
ayn hak tes s şlemler n yürütmek,
Kamu yararının gerekt rd ğ hallerde, gerçek veya tüzel k ş ler n mülk yet nde bulunan taşınmazların kamulaştırılması ş ve şlemler le dareler arası taşınmazların dev r şlemler n , karşılıklı hak ve yükümlülükler le bunlara
dayalı uyuşmazlıkların çözümüne l şk n şlemler n yürütülmes n sağlamak,
Beled ye a t h zmet b naları, lojman, şhanı, dükkân ve şyer g b mülkler n tahs s ve tahl yeler le lg l şlemler yürütmek,
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5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. maddes gereğ Kend b r m le lg l harcamalarının
Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak,
Beled yen n stratej k plan ve performans programında yer alan müdürlükle lg l çalışmalar yapmak, hedeﬂer
gerçekleşt rmek,
Müdürlüğün yıllık faal yet raporunu ve gerekt ğ nde bel rl sürelere l şk n müdürlük faal yetler n üst makamlara
sunmak,
Müdürlüğün görev alanına g ren bütün konularda personel le lg l olarak gerekl görevlend rmeler yapmak,
müdürlük faal yetler n denetlemek, varsa aksaklıkları g dermek,
Beled ye Başkanı tarafından ver lecek d ğer görevler

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
C1-) FİZİKSEL YAPI:
Emlak ve İst mlâk Müdürlüğünün çalışma alanı oda s stem olmayıp, Emlak ve İst mlâk Müdürlüğü olarak tek
alanda banko ve masa s stem le vatandaşa h zmet vermekted r.
C 2-)EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ:
1) ARAÇ VE GEREÇLER :
Emlak ve İst mlâk Müdürlüğü Banko s stem yle h zmet vermekted r. 1 adet Şef Masası 3 adet çalışma masası
bulunmakta. 8 adet b lg sayar ve 4 adet yazıcı faal yet hal nded r.
2) ÖRGÜT YAPISI:
Emlak ve İst mlak Müd. V.

VHKİ -2
Tahs ldar-1
Memur-1
İşç -1
H zmet Alımı-3
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C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BİLGİ KAYNAKLARI:
Beled ye Gel rler Kanunu
4706 Sayılı Kanun
4906 Sayılı Kanun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
www.başbakanlık.gov.tr.
www.gel rler.gov.tr.
www. lbank.gov.tr.
www.m ll emlak.gov.tr

C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
Emlak ve İst mlak Müdürlüğü b r m n n toplam nsan kaynakları 14 k ş d r. Memur, şç ve h zmet alımından oluşmaktadır.
Sınıfı

Ünvanı

G.İ.H.

Müdür V.

1

G.İ.H.

Memur

1

G.İ.H.

Tahs ldar

1

G.İ.H

V.H.K.İ.

3

H zmet Alımı Büro İşç Personel

3

TOPLAM

9

Sayısı

C 4-) İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ:
On Dört İlde Büyükşeh r Beled yes ve Y rm Yed İlçe Kurulması le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değ ş kl k
Yapılmasına Da r 6360 Sayılı Kanun Kapsamında İlçem z n Man sa Büyükşeh r Beled yes lçe Beled yes olması
sebeb yle İlçem ze Bağlanan 8 Belde ve 69 köyün Beled ye Mülk yet ne geçen gayr menkuller n tapu şlemler , k ra
kayıt ve satış şlemler le İlçem zde bulunan beled ye gayr menkuller n n k ra gel rler n n ve k ra sözleşmeler n n
tak b yapılmıştır. Sözleşmes B tenler n hale ve sözleşmeler yapılmıştır.
İlçem z ve Bağlanan beldeler le Mahalleye dönüşen köyler nde Beled ye mülk yet ne geçen 108 adet araz n n 3
Yıllığına k ra hale şlemler yapılmış ve k ra sözleşmeler yapılmıştır.
163 Adet şyer n n (Bakkal, Kahvehane,Depo vb.) K ra hales le sözleşmeler yapılmıştır.
Kent merkez ve beldelerde 3 adet çöp toplama hales yapılmıştır.
İlçem z mahalleler nde bulunan 15 adet lojmanın hale şlemler ve sözleşmeler yapılmıştır.
Kent ç nde bulunan 159 adet şyer n n, Bütçe Kom syonu ve Beled ye Mecl s nce onaylanan rakamlar üzer nden
k ra artışları yapılmıştır.
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64 Adet İşyer n n İşgal ye harçları artışları yapılmıştır.
İlçem z ve Beldelerde bulunan Beled yem ze a t 16 adet gayr menkulün h sse satış şlemler yapılmıştır.
İlçem z ve bazı beldelerde yol açılması ç n 9 adet kamulaştırma şlem gerçekleşm ş ve yol üzer nde kalan ağaç ve
b na enkaz bedeller n n ödemeler gerçekleşm şt r.
Kent merkez ve 23 adet mahallede bulunan fıstık çamı kozalaklarının toplama ş n n 3 yıllık hale şlem
yapılmıştır.
Mülk yet Beled yem ze a t olan 13 adet tarlanın satış hales gerçekleşt r lm ş sözleşmeler yapılmış borcu b ten 6
adet tarlanın tapu devr yapılmış kalanların tapu dev rler ödeme vades sonunda yapılacaktır.
C 5-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Emlak ve İst mlâk Müdürlüğü, Organ zasyon şemasında Beled ye Başkan Yardımcısına bağlı olarak yönet mde
yer almaktadır. Beled yem z mülk yet nde bulunan taşınmazların k raya ver lmes , K ra Gel rler n n tak b , Alım, Satım
ve K ra şlemler ç n hale dosyalarının usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü yapılmakta,
Müdürlüğümüze alınan malzemeler n ve yapılan alımlarla lg l ödemeler n hazırlanması ve kontrolü yapılmaktadır.
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-AMAÇ:
Yürürlüktek mar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeş l alan vb.) kamulaştırılarak ﬁz ksel b r çevren n
oluşmasına katkı sağlanması, beled ye mülk yet nde ve tasarrufunda bulunan yerler n değerlend r lmes ve kamu
h zmet ç n ht yaç duyulan yerler n k ralanması.
B-HEDEF:
Beled yeye a t gayr menkuller n, beled ye ve lçe sak nler n n yararı gözet lerek değerlend r lmes , mar
planlarında kamuya ayrılmış alanların elde ed lmes n n hızlandırılması, yasaların beled yelere telk n n öngördüğü
alanların tesc l n n ve mevcut alanların en ver ml şek lde kullanımının sağlanması.
B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:
Sorumluluk b l nc yle hareket ederek, yasa ve yönetmel kler çerçeves nde kaynakları ver ml kullanarak,
ayrımcılık yapmadan ver len h zmette vatandaş memnun yet n ön planda tutarak yol göster c olmak.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-MALİ BİLGİLER:
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

30

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

2015 Yılı
Harcama Toplamı

Açıklama
Personel g derler

466.311,03

01

Memurlar

401.282,88

03

İşç ler

65.028,15

SGK Devlet Pr m G derler

88.887,58

01

Memurlar

74.824,22

03

İşç ler

14.063,36

01

02

03

147.140,48

Mal ve H zmet Alım G derler
02

Tüket me Yönel k Mal ve Malzeme Alımları

5.550,59

03

Yolluklar

1.028,79

04

Görev Yollukları

704,00

05

H zmet Alımları

136.367,84

07

Menkul Mal,Gayr Madd Hak Alım, Bakım ve Onarım G derler

3.489,26

Car Transferler

146.622,95

01

Görev Zararları

116.549,80

03

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

05

30.073,15

Sermaye G derler

184.031,10

04

Gayr menkul Alımları ve Kamulaştırması

170.601,10

05

Gayr menkul Sermaye ve Üret m G derler

13.430,00

06

TOPLAM
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:

2017 2018 2019

3.2.1.1.1

ALT FAALİYETLER/ Kamulaştırma faal yetler

Skala

2015

2016

3.2.1.1.1.1

Donatı alanları ç n kamulaştırmanın yapılması

Adet

2

5

7

10

12

3.2.1.1.1.2

Kamulaştırmasız el atma şlemler n n sonuçlandırılması

Adet

1

1

1

1

1

3.2.1.1.1.3

İmar planında bulunan mar yolları ve yeş l alanlarda
kalan b na ve parseller n kamulaştırılması.

Adet

9

10

10

10

10

3.2.1.1.2

ALT FAALİYETLER/ Kamu h zmet ç n k ralama faal yetler

Skala

2015

2016

3.2.1.1.2.1

Kamu h zmet ç n k ralama faal yetler

Adet

12

14

3.2.1.1.2.2

K ra gel rler n n ve tahs lat oranlarının arttırılması (Yaklaşık olarak)

%

10

10

3.2.1.2.1

ALT FAALİYETLER/ Yasa gereğ elde ed len parseller n satılması

Skala

2015

2016

3.2.1.2.1.1

Yoldan hdas ve b rleşmeye tab olan parseller le h ssel parseller n satılması

Adet / m

3.2.1.2.2

ALT FAALİYETLER/ K raya verme, ecr m s l ve tahakkuk faal yetler

Skala

3.2.1.2.2.1

K raya verme ve ecr m s l faal yetler

Adet

3.2.1.2.2.2

Emlak verg s tahakkuku

Adet

3.2.1.2.3

ALT FAALİYETLER/ Tahs s İşlemler

Skala

2015

2016

3.2.1.2.3.1

Haz neye a t araz ve arsaların tahs s şlemler n yürütmek

Adet

2

3

3

3

3

3.2.1.2.3.2

Beled ye a t b na, şyer vb. Mülkler n tahs s şlemler n yürütmek

Adet

3

3

3

3

3
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A-ÜSTÜNLÜKLER:
Eğ t ml , deney ml ve güler yüzlü Personel, b r m ç nde uyumlu çalışma.
Ek-3: Harcama Yetk l s n n İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar
ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını
ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.(7)
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. (8) - (25 / 02 /2016)

Al TETİK
Emlak İst mlak Md.Vk.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

- 95 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU

SUNUŞ:
10.12.2003 Tar h ve 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 41. maddes ne dayanarak b r m
faal yet raporumuz hazırlanmıştır.
Faal yet Raporu kamu dareler n n stratej k plan ve performans programlarına uygun olarak sürdürülen faal yetler n
bel rlenm ş performans göstergeler ne göre hedef ve gerçekleşt rme durumu le meydana gelen sapmaların nedenler n
açıklayan dare hakkındak genel ve mal b lg ler çeren rapordur.
B r m faal yet raporumuz Mal ye Bakanlığının 17.03.2006 Tar h ve 26111 sayılı Resm Gazete de yayınlanan
Kamu İdareler nce hazırlanacak Faal yet Raporları hakkındak yönetmel ğe uygun olarak hazırlanmıştır.

Sel m ÜRÜN
Ruhsat ve Denet m Müdürü
I-GENEL BİLGİLER:
A-) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:
1-Umuma açık st rahat ve eğlence yer ruhsatı, şyer açma ve çalışma ruhsatı almak ç n yapılan müracaatları
kabul ederek ruhsat düzenlemek,
2-Beled ye Mecl s n n kabul ett ğ tar feye göre şyerler n n metrekare t bar yle tahakkuk şlemler n yapmak,
3-Başkanlık Olurundan çıkan İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanz m ederek lg l s ne vermek,
4-İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan çalışan şyerler n Zabıta Müdürlüğü le koord nel çalışarak
denetlemek ve ruhsatlandırılmalarını sağlamak,
5- Ruhsat taleb nde bulunan şyerler n n yangın önlemler yönünden ncelenmes n sağlamak üzere Büyükşeh r
Beled yes İtfa ye Da re Başkanlığı le koord nel çalışmak,
6-Büyükşeh r Beled yes nce yapılan yen düzenlemelere göre şyerler n n cadde, sokak ve kapı numarasını
mevcut ruhsatlara şlemek,
7-Ruhsat ver len şyerler n n devred lmes hal nde dev r şlemler n yapmak ve lg l adına yen ruhsat
düzenlemek,
8-İşyerler n n s c l numaralarına göre arş v düzenlemek ve ﬁhr st s stem oluşturmak; kayıtları b lg sayar
ortamında gerçekleşt rmek,
9- Küşat Heyet , İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü veya İtfa ye tarafından faal yet uygun görülmeyen şyerler n n
dosyasını Başkanlık Makamına sunarak şyer ne beyana göre ver len ruhsatın Encümence ptal n ve şyer n n
kapatılmasını sağlamak,
10- Ölçü ve ayar aletler n n doğru ve ayarlı olmasını sağlamak ve denetlemek,
11-Küşat Heyet nce ncelen p mar yönünden projes ne uygun olmadığı tesp t ed len şyerler n İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğüne b ld rmek,
12-04/06/2010 Tar hl Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ hükümler n yer ne
get rmek,
13-5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. maddes gereğ Kend b r m le lg l
harcamalarının Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak,
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14-Beled yen n stratej k plan ve performans programında yer alan müdürlükle lg l çalışmalar yapmak, hedeﬂer
gerçekleşt rmek,
15-Müdürlüğün yıllık faal yet raporunu ve gerekt ğ nde bel rl sürelere l şk n müdürlük faal yetler n
üstmakamlara sunmak,
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
C 1-) FİZİKSEL YAPI:
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü Beled ye H zmet B nasında üç odada h zmetler n yürütmekted r.
Müdürlüğümüzde Kullanılan Araç ve Gereçler:
Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü Müdür ve Bürosunda 2 adet masa, 1 büyük zımba mak nası, 2 adet sab t telefon, 9
adet m saﬁr koltuğu, 4 adet dolap, 3 adet b lg sayar,
4 adet yazıcı bulunmaktadır. (Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü
dem rbaşına kayıtlı), Ölçü ve Ayar b r m nde se 1 B lg sayar, 1 kütle taşıma arabası, 2 elektron k teraz ,
2 kuru
tanel ölçek takımı, 1 kütle m1 50 kg, 1 kütle m1 20 kg, 1 kütle m1 10 kg 2 çel k metre, 1 kumpas, 1 bond t p çanta, 1
yazıcı 5652, 1 sab t telefon, 1 ahşap dolap, 1 b lg sayar masası, 1 çalışma masası, 1 şef koltuğu, 2 v nleks sandalye,
1 çalışma bankosu 80*280*115, 1 düz sehpa, 1 küçük zımba mak nası, 1 büyük tel rapt ye mak nası, 1 maden
portmanto (Mal H zmetler Müdürlüğü dem rbaşına kayıtlı)
C 2-) ÖRGÜT YAPISI:
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜR V

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI BÜROSU
Büro Personel (H zmet Alım Peresonel ) 3 Adet

ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUĞU
Ölçü Ayar Memuru 1 Adet

C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BİLGİ KAYNAKLARI:
5393 Sayılı Beled ye Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu,
1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu,
3572 Sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Kanun Hükmünde Kararnamen n Değ şt r lerek Kabulü
Hakkında Kanun
2559 Sayılı Pol s Vaz fe ve Salah yet Kanunu
2464 Sayılı Beled ye Gel rler Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
4250 Sayılı İsp rto ve İsp rtolu İçk ler İnh sarı Kanunu
10.08.2005 Tar hl 9207 Sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel k
04.06.2010 Tar hl Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel k
B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
İnternet Tabanlı B lg Kaynakları.(Resm Gazete, İlg l Bakanlıklar, Beled yeler ve Meslek Odalarının İnternet
S teler vb.)
E-ma l
C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
SAYISI
1

KADRO DERECESİ
¼

Ölçü ve Ayar Memuru

1

1/3

Büro İşç s

3

H zmet Alımı

KADRO ÜNVANI
Ruhsat ve Denet m Müdürü
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C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BİLGİ KAYNAKLARI:
5393 Sayılı Beled ye Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu,
1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu,
3572 Sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Kanun Hükmünde Kararnamen n Değ şt r lerek Kabulü
Hakkında Kanun
2559 Sayılı Pol s Vaz fe ve Salah yet Kanunu
2464 Sayılı Beled ye Gel rler Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
4250 Sayılı İsp rto ve İsp rtolu İçk ler İnh sarı Kanunu
10.08.2005 Tar hl 9207 Sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel k
04.06.2010 Tar hl Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel k
B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
İnternet Tabanlı B lg Kaynakları.(Resm Gazete, İlg l Bakanlıklar, Beled yeler ve Meslek Odalarının İnternet
S teler vb.)
E-ma l
C 5-)SUNULAN HİZMETLER:
Sal hl Beled yes Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü lçem zde t car faal yet n sürdüren şletmeler n faal yet konularına
göre sıhh , gayrı sıhh ve umuma açık st rahat ve eğlence yerler n n ruhsatlandırılmasını sağlar, Çevresel Gürültünün
Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ ne göre gürültünün önlenmes n sağlar. Ölçü ve ayar aletler n n doğru ve
ayarlı olmasını sağlama h zmet sunar.
C 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
Görev yetk ve sorumlulukları çerçeves nde gereğ g b hareket ederek; H zmetler n yürütülmes n sağlamak,
Kanun, Tüzük ve Yönetmel k g b yasal düzenlemelere ve üst yönet m n tal matlarına uygun olarak hareket
ed lmes n sağlamak,
Kaynakların en ver ml şek lde kullanılmasını sağlamak,
Görevler n yer ne get r lmes esnasında meydana geleb lecek hata ve su st mallere engel olmak,
H zmetler n en ver ml şek lde sunulab lmes ç n değ şen Kanun ve Yönetmel kler hakkında personel ne gerekl
b lg ve eğ t m n ver lmes n sağlamak.
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
Kanunlar ve lg l yönetmel klerle müdürlüğümüze ver len görevler en y şek lde yer ne get rmek. İlçem zde
3572 Sayılı İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Kanun Hükmünde Kararnamen n Değ şt r lerek Kabulü
Hakkında Kanunda sayılan st snalar dışındak tüm şyerler n n ruhsatlandırmasını sağlamak
B-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:
Görevler m zle lg l h zmetler en y şek lde sunab lmek ve bel rlem ş olduğumuz hedeﬂere ulaşab lmek.
Hedeﬂere ulaşab lmek ç n tüm personel m zle b r ek p hal nde özver le çalışmak. B r m m ze başvuran beled ye
personel m z ve halkımızın talepler n değerlend r rken herkese eş t, güler yüzlü ve anlayışlı davranmak. Kurumu her
yerde ve her zaman en y şek lde tems l etmek.
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III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-)MALİ BİLGİLER:
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
Müdürlüğümüzün, 2015 yılı bütçes nden 5.160, 14 TL. harcaması olmuştur.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
İşyer Açma Ruhsatları, Gıda Kontrol ve Gürültü Kontrol B r m tarafından faal yet dönem nde İşyer Açma ve
Çalıştırma Yönetmel ğ çerçeves nde; 447 İşyer Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ver lm ş, 237 İşyer n n ruhsatı ptal
ed lm ş, 7 adet mesul müdürlük belges ver lm şt r. Ver len bu 447 şyer ruhsatından 279 tanes sıhh müessese,
75 tanes umuma açık yer, 25 tanes 2. sınıf gayr sıhhî müessese, 68 tanes de 3. sınıf gayr sıhhî müessesed r.
İşyer ruhsatı düzenlenen ve şyer ruhsat devr yapılan şyerler n n yönetmel k gereğ yapılması gereken
kontroller Ruhsat kom syonunca süres çer s nde gerçekleşt r lm şt r.
04.06.2010 tar h nde Resm Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m
Yönetmel ğ kapsamında 1 tane şletmeye canlı müz k zn ver lm şt r.
Müdürlüğümüz Ölçü ve Ayar Memurluğunca 2015 yılı per yod k muayene yapılacak ölçü ve ölçü aletler n n
d lekçe kabulüne 05.01.2015 – 29.02.2015 tar h ne kadar devam ed lm şt r.
01 N san 2015 tar h nde grup merkez nde damga ve kontrol şlemler ne başlanmıştır.
Seyahat Programı 15 N san 2015 tar h nde B l m Sanay ve T caret İl Müdürlüğü onayından gelm ş olup, 04
Mayıs 2015 tar h nde grup merkez ne bağlı beled yelerde ölçü ve ölçü aletler n n damgalarına başlanmış, 4 beled yede
kontrol damgaları yapılmış ve 24 Temmuz 2015 tar h nde görev tamamlanmıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ
223 Adet

Düzenlenen Sıhh Müessese Ruhsatı
Düzenlenen 2. Sınıf GSM Ruhsatı

25 Adet

Düzenlenen 3. Sınıf GSM Ruhsatı

68 Adet

Düzenlenen Umuma Açık İst rahat ve Eğlence Yer Ruhsatı

75 Adet

Düzenlenen Toplam Ruhsat Sayısı

447 Adet

İptal Ed len Ruhsat Sayısı

237 Adet

Düzenlenen Canlı Müz k İzn Sayısı

1 Adet

Düzenlenen Mesul Müdürlük Belges Sayısı

7 Adet

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜLER VE AYAR BİRİMİ
PERİYODİK MUAYENE

İLK MUAYENE

DAMGA

RED

RED

TOPLAM

ELEKTRONİK TAHTA ALETLERİ

637

89

726

739

-

739

MEKANİK TARTI ALETLERİ

199

8

207

1

-

1

KÜTLELER

-

-

-

-

-

-

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

-

-

-

-

-

-

AKICI M HACİM ÖLÇÜLERİ

1

-

1

-

-

-

KURU T M HACİM ÖLÇÜSÜ

-

-

-

-

-

-

837

97

934

740

-

740

ÖLÇÜ ALETİ CİNSİ

TOPLAM

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
A-ÜSTÜN YÖNLERİ :
Personel n görevler n yapab lecek kapas tede olmaları,
Personel n uyum ç nde çalışab lmeler ,
Yönet m n yapılan çalışmalardak desteğ .
Personele çeş tl konularda eğ t mler ve sem nerler ver lmes .
B-ZAYIF YÖNLERİ:
Beled yem ze ve beldeden mahalleye dönüşen darelerce düzenlenen, şyer açma ve çalışma ruhsatlarının
muhafazası ç n arş ve ht yaç duyulmaktadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç
denetç raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. (Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü 17.02.2016)

Sel m ÜRÜN
Ruhsat ve Denet m Müdürü
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
03.07.2005 Tar h ve 5393 Sayılı Beled ye Kanunun, 51. maddes ne dayanarak b r m faal yet raporumuz
hazırlanmıştır.
Faal yet Raporu kamu dareler n n stratej k plan ve performans programları uyarınca yürütülen faal yetler n
bel rlenm ş performans göstergeler ne göre hedef ve gerçekleşt rme durumu le meydana gelen sapmaların nedenler n
açıklayan dare hakkındak genel ve mal b lg ler çeren rapordur.
Mal ye Bakanlığı'nın 17.03.2006 Tar h ve 26111 Sayılı Resm Gazete de yayınlanan Kamu İdareler nce hazırlanacak
Faal yet Raporları hakkındak Yönetmel ğe uygun olarak b r m Faal yet Raporumuz oluşturulmuştur.

Mustafa YILDIRIM
Zabıta Müdürü V.

I-GENEL BİLGİLER
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2A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR


5393 Sayılı Beled ye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve d ğer Kanun hükümler ne uygun olarak;

beldede esenl k, huzur, sağlık ve düzen n n sağlanmasıyla görevl olup bu amaçla, Beled ye Mecl s tarafından alınan
ve Beled ye Zabıtası tarafından yer ne get r lmes gereken em r ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta
öngörülen ceza ve d ğer yaptırımları uygulayan kolluk kuvvet d r.
Yetk ler :


(1) Beled ye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmel kler n ve yetk l beled ye or ganlarının yükled ğ görevler yer ne

get reb lmek ç n beled ye sınırları ç nde;


a) Umuma açık yerlere g rer, gerekl kontroller yapar, sah p veya şletenler nden kontrol konusu le lg l belgeler

ster ve haklarında tutanak düzenler,


b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetk l merc ler n karar veya em rler bulunan yapı, ev veya müesseselere

kanun yetk l lerle b rl kte g rer ve yasal yaptırım uygular,


c) Mevzuatla beled ye zabıtasına tanınan yetk ler kullanmaya man olanlar hakkında adl kovuşturma yapılmak

üzere tutanak düzenler,


ç) Beled yen n taşınır ve taşınmaz mallarına vak olacak tecavüzler usulünce önler,



d) Umum yerlerde beled ye n zamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan k mseler ve başkalarının t carethane

önler n de kapatacak şek lde yaya kaldırımlarını, z ns z şgal edenler men eder,


e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suret yle yolları, herkes n gel p geçmes ne mahsus yerler ve

yaya kaldırımlarını şgaller n önler,

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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f) Umum yol, kaldırım ve meydanlarda z ns z olarak gazete, derg ve k tapların yerde teşh r ed lerek satışını önler,
g) 5846 sayılı F k r ve Sanat Eserler Kanunu kapsamında korunan eser, cra ve yapımların tesp t ed ld ğ k tap,
kaset, CD, VCD ve DVD g b taşıyıcı materyaller n, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerler ,
yol, meydan, pazar, skele, köprü g b umuma a t yerlerde satışına z n vermez ve bunların satışını engeller, satışına
teşebbüs ed len materyaller toplayarak yetk l makamlara tesl m eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahl ller sonunda sab t olan bozulmuş, kokmuş ve
çürümüş gıda maddeler n yetk l ler n steğ ve raporu üzer ne mha eder,
h) Sah ps z olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehl ke
yaratması muhtemel olanların veter ner ek pler nce hayvan barınaklarına gönder lmes ne yardımcı olur,
ı) Umum yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevrey k rletenlere, pazar ve panayır yerler nde gel ş ve
g d ş zorlaştıranlara gerekl kaz ve temb hatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekl yasal şlem yapar.
Görevler :
(1) Beled ye zabıtasının görevler şunlardır:
a) Belden n düzen ve esenl ğ le lg l görevler ;
1) Beled ye sınırları ç nde belden n düzen n , belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla
kanun, tüzük ve yönetmel klerde, beled ye zabıtasınca yer ne get r leceğ bel rt len görevler yapmak ve yetk ler
kullanmak.
2) Beled yece yer ne get r leceğ bel rt l p de mah yet t bar yle beled yen n mevcut d ğer b r mler n lg lend rmeyen ve beled ye zabıta kuruluşunca yer ne get r lmes tab olan görevler yapmak.
3) Beled ye karar organları tarafından alınmış kararları, em r ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını zlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tat l günler le özell k taşıyan günlerde yapılacak törenler n gerekt rd ğ h zmetler
görmek.
5) Cumhur yet Bayramında ş yerler n n kapalı kalması ç n gerekl uyarıları yapmak, tedb rler almak, bayrak
asılmasını sağlamak.
6) Kanunların beled yelere görev olarak verd ğ tak p, kontrol, z n ve yasaklayıcı hususları yer ne get rmek.
7) Beled ye cezaları le lg l olarak kanunlar uyarınca beled ye mecl s ve encümen n n koymuş olduğu yasaklara
aykırı hareket edenler hakkında gerekl şlemler yapmak.
8) 2/1/1924 tar hl ve 394 sayılı Hafta Tat l Kanununa göre beled yeden z n almadan çalışan şyerler n kapatarak
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanun şlemler yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümler ne ve beled ye dares n n bu konudak karar ve şlemler ne göre
korumak; sah pler anlaşıldığında onlara tesl m etmek; sah pler çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel
hüküm yoksa bakım ve gözet m masrafı alındıktan sonra bulana ver lmes n sağlamak.
10) 28/4/1926 tar hl ve 831 sayılı Sular Hakkındak Kanuna göre, umum çeşmeler n kırılmasını, bozulmasını
önlemek; kıran ve bozanlar hakkında şlem yapmak, şeh r çme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa
zararlı herhang b r madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını k rletenler hakkında gerekl kanun şlemler yapmak.
11) 25/4/2006 tar hl ve 5490 sayılı Nüfus H zmetler Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tar hl ve
25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İl şk n Yönetmel k çerçeves nde b nalara ver len
numaraların ve sokaklara ver len s mlere a t levhaların sökülmes ne, bozulmasına man olmak.
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12) 23/2/1995 tar hl ve 4077 sayılı Tüket c n n Korunması Hakkında Kanun hükümler çerçeves nde et kets z mal,
ayıplı mal ve h zmetler, satıştan kaçınma, taks tl ve kampanyalı satışlar ve denet m konularında beled yelere ver len
görevler yer ne get rmek.
13) Kanunen beled yen n zn veya verg ve harçlara tab ken z n alınmaksızın veya harç ve verg yatırılmaksızın yap
ılan şler tesp t etmek, bunların yapılmasında, şlet lmes nde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal
men etmek ve kanun şlem yapmak.
14) 30/6/1934 tar hl ve 2548 sayılı Ceza Evler yle Mahkeme B naları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödett r lecek Y yecek Bedeller Hakkında Kanuna göre cezaev nde hükümlü olarak bulunanlar ve
11/8/1941 tar hl ve 4109 sayılı Asker A leler nden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç
olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tar hl ve 2464 sayılı Beled ye Gel rler Kanununa göre, z n ver lmeyen yerler n şgal ne engel
olmak, şgaller le lg l tahs lat görevl ler ne yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tar hl ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümler nce beled ye sınırları ç nde kaçak orman emval n n
tesp t hal nde orman memurlarına yardımcı olmak,
17)15/5/1959 tar hl ve 7269 sayılı Umum Hayata Müess r Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedb rlerle Yapılacak
Yardımlara Da r Kanun gereğ nce yangın, deprem ve su baskını g b hallerde görevl ek pler gel nceye kadar gerekl
tedb rler almak.
18) 11/1/1989 tar hl ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve lg l yönetmel kler ne göre, ölçü ve tartı
aletler n n damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletler yle satış yapılmasını önlemek, yetk l tam rc ler n yetk
belgeler n kontrol etmek, damgalanmamış h lel , ayarı bozuk teraz , kantar, baskül, l tre g b ölçü aletler n kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekl şlemler yapmak.
 19) 14/6/1989 tar hl ve 3572 sayılı İşyer Açma Ruhsatlarına Da r Kanun Hükmünde Kararnamen n Değ şt r lerek
Kabulüne Da r Kanun le 14/7/2005 tar hl ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan, İşyer
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel k hükümler gereğ nce, şyer n n açma ruhsatı alıp almadığını kontrol
etmek, yetk l merc lerce ver len şyer kapatma cezasını uygulamak ve gereken şlemler yapmak.


20) 5/12/1951 tar hl ve 5846 sayılı F k r ve Sanat Eserler Kanunu kapsamında korunan eser, cra ve yapımların

tesp t ed ld ğ k tap, kaset, CD, VCD ve DVD g b taşıyıcı materyaller n yol, meydan, pazar, kaldırım, skele, köprü
ve benzer yerlerde satışına z n vermemek ve satışına teşebbüs ed len materyaller toplayarak yetk l lere tesl m etmek.


21) 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkındak Kanuna göre beled ye

alacaklarından dolayı hac z yoluyla yapılacak tahs latlarda yardımcı olmak.


22) 13/3/2005 tar hl ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu le ver len görevler yer ne get rmek.



23) Korunması beled yelere a t tar h ve tur st k tes sler muhafaza etmek, k rlet lmes ne, çalınmalarına, tahr p

ed lmeler ne ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.


24) Mülk dare am r , beled ye başkanı veya yetk l kıldığı am rler n h zmetle lg l em rler n yer ne get rmek.
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b) İmar le lg l görevler ;


1) Fen elemanlarıyla b rl kte yapılacak yasal şlemler yer ne get rmek.



2) 3/5/1985 tar hl ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve lg l mar yönetmel kler ne göre beled ye ve mücav r alan sınırları

ç nde güvenl k tedb rler alınması gerekl görülen arsaların çevr lmes n sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen g b
yerler kapattırarak zararlarını ve tehl keler n g dermek, kanal zasyon ve fossept k çukurlarının sızıntı yapmalarına
man olmayı sağlamak, hafr yat atıklarının müsaade ed len yerler dışına dökülmes n önlemek, yıkılacak derecedek
b naları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekl tedb rler almak, ruhsatsız yapılan nşaatları tesp t
etmek ve derhal nşaatı durdurarak beled yen n fen kuruluşlarının yetk l elemanlarıyla b rl kte tutanak düzenlemek ve
haklarında kanun şlem yapmak.


3) 20/7/1966 tar hl ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre z ns z yapılaşmaya meydan vermemek, z ns z

yapıların tesp t n yapmak ve fen elemanlarının gözet m nde yıkılmasını sağlamak ve gerekl d ğer tedb rler almak.


4) 21/7/1983 tar hl ve 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kanununa göre, s t ve koruma alanlarında

ruhsatsız yapı, z ns z kazı ve sondaj yaptıranları, z ns z deﬁne arayanları lg l merc lere b ld rmek.
c) Sağlık le lg l görevler


1)Ruhsatsız olarak çalışan veya ruhsata aykırı olarak şlet len şyerler yle lg l olarak İşyer Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına l şk n Yönetmel k hükümler ne göre şlem yapmak.


2) İlg l kuruluşlarla şb rl ğ hal nde, 5393 sayılı Kanunun 15 nc maddes n n b r nc fıkrasının (l) bend uyarınca

gayr sıhh müesseseler le umuma açık st rahat ve eğlence yerler n n ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.


3) Ev, apartman ve her türlü şyerler n n çöpler n n sokağa atılmasına man olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelen

mes n önlemek.


4) Cadde, Sk., park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men

etmek, bu hususta yetk l merc ler n kararlarıyla zabıta tarafından yer ne get r lmes stenen h zmetler yapmak.


5)11/06/2010 Tar h 5996 Sayılı Kanuna göre Gıda ve Yem Güvenl ğ , Halk Sağlığı, B tk ve Hayvan Sağlığı le

Hayvan Islahı ve Refahını, Tüket c menfaatler le çevren n korunması da d kkate alınarak korumak ve sağlamakla
yükümlüdür.


6) Yetk l merc ler n kararları doğrultusunda bel rlenen yerler dışında kurban kes lmes n önlemek.



7) 09/08/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve lg l yönetmel klere göre çevre ve nsan sağlığına zarar

veren, k ş ler n huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şek lde gürültü yapan fabr ka, şyer , atölye, eğlence
yerler g b müesseseler tutanak düzenleyerek yetk l merc lere b ld rmek ve bu konuda kend s ne ver len görevler
yer ne get rmek
8) 24/6/2004 tar hl ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu le beled yelere, zabıtanın görevler çer s nde ver len
yetk ler kullanmak.
9) İlg l kuruluşlar le şb rl ğ hal nde fırınların ve ekmek fabr kalarının ve d ğer gıda üret m yerler n n sağlık şartlarına
uygunluğunun denet m nde lg l kuruluşların taleb hal nde nezaret etmek, ekmek ve p de gramajını kontrol etmek,
gerekl kanun şlemler yapmak..
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ç) Traﬁkle lg l görevler ;
1) 13/10/1983 tar hl ve 2918 sayılı Karayolları Traﬁk Kanununa göre beled ye sınırları ve mücav r alanlar çer s ndek karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tes sler ç n belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları le
b rl kte tutanak düzenlemek.
2) Yetk l organların kararı uyarınca tesp t ed len durak yerler le karayolu, yol, cadde, Sk., meydan ve benzer
yerler üzer ndek araç park yerler nde gereken denet mler ve d ğer ş ve şlemler yapmak.
3) Kanunlarla beled yelere ver len traﬁk görev ve yetk ler nden beled ye başkanlığınca uygun görülenler yürütmek,
4) Beled yelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekl traﬁk önlemler n almak.
5) Beled yelerce d k len traﬁk şaret ve levhalarına ver len hasarları tesp t etmek.
d) Yardım görevler ;
1) Belden n yabancısı bulunan k mselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık g b olağanüstü hallerde s v l savunma h zmetler n n gerekt rd ğ ve kend s ne ver len
görevler yer ne get rmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüler , yaşlıları ve yardıma muhtaç k ş ler tesp t hal nde sosyal
h zmet kurumlarına b ld rmek.
Sorumluluğu
Beled ye zabıtası am r ve memurları, görevler ne l şk n kanun, tüzük, yönetmel k ve em rler b lmekle, h zmetler n bunların hükümler n bunların hükümler da res nde yapmakla ve görevler n yer ne get r lmes sırasında b rb -r
ler ne yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış ﬁz k

yapılar 1 Müdür Odası, 1 Am r ve Kom ser Odası,1 Personel çalışma ve

Toplantı Odası, 1 Nöbetç Zabıta Odası, 1 Evrakların saklandığı Arş v Odası kullanılır Adala Mh.,Durasıllı Mh.,Taytan
Mh., ve Sart Mahalleler nde de 1 'er adet çalışma Odası faal durumundadır. B lg sayar ve yazıcılar 2012 yılında hale
kanunu hükümler ne göre elde ed lm şt r. 7 adet motos klet, 6 adet araç 27 adet el tels z , 3 adet Fotoğraf Mak nes
mevcuttur.
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FİZİKİ KAYNAKLAR

1 Müdür Odası

5 Adet B lg sayar
3 Adet Pr nter

1 Am r Odası

1 Adet Dakt lo

l Personel Çalışma Odası
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

İdare B nası/Zem n Kat

1 Adet Mon tör
7 Adet Motos klet

1 Nöbetç Odası
1 Arş v Odası

5 Adet Doblo Araç
1 Adet Kamyonet
27 Adet El Tels z

3 adet Pazaryer
Kontrol B nası

Adala Mh.
Durasıllı Mh.
Taytan Mh.
Sart Mh.

3 Adet Fotoğraf Mak nes

1 Adet Çalışma Odası
1 Adet Çalışma Odası
1 Adet Çalışma Odası
1 Adet Çalışma Odas

B 2-)ÖRGÜT YAPISI
Zabıta Müdürlüğünün Teşk lat yapısı aşağıda olduğu g b d r.
ZABITA MÜDÜRÜ

ZABITA AMİRİ (2)

ZABITA KOMİSERİ (4)

ZABITA MEMURU (32)

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ALIMI (19)
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B3-)BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
1-BASILI KAYNAKLAR(MEVZUATLAR)
5393 Sayılı Beled ye Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Zabıta Yönetmel ğ
Beled ye Mecl s Kararları
Beled ye Encümen Kararları
Pazaryer Yönetmel ğ
2-ELEKTRONİK KAYNAKLAR
İnternet Tabanlı b lg kaynakları
CD/DVD kaynaklar
Web tabanlı kaynaklar
Elektron k posta
B4-)İNSAN KAYNAKLARI:
1 Adet Müdür
2 Adet Am r
4 Adet Kom ser
32 Adet Memur
19 Adet H zmet Alımı Sözleşmel Personel
B-5) DIŞ DENETİM
Beled ye Zabıta Personel Yönetmel ğ n n 2. maddes hükmü le Sal hl İlçes n n nüfusu ve ş hacm n n b rl kte
değerlend r ld ğ nde, Zabıta Personel sayısının yeters z olduğu tesp t ed lm şt r.
Zabıta Müdürlüğü personel n n genel olarak, Beled ye Zabıta Personel Yönetmel ğ n n 7. Maddes Kabahatler
Kanunu ve d ğer mevzuatla kend ler ne ver len görevler , kanun yetk ler çerçeves nde yer ne get rme hususunda
gayretl ve başarılı oldukları, semt pazarlarının, kaçak nşaatların, seyyar satıcıların, okul kant nler n n, ş yerler n n ve
otoparkların c dd anlamda denetlend ğ , halk ve çevre sağlığı le ulaşım h zmetler ne l şk n görevler n etk n b r şek lde
yürütüldüğü anlaşılmıştır.

 Zabıta Personel n n kılık kıyafet ve davranışlarının devlet memuru ve zabıta personel ne yaraşır n tel kte
olduğu görülmüştür
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II-AMAÇ VE HEDEFLER:
Belde ç nde halkın huzurunu, sağlığını, Yasa ve Yönetmel kler çerçeves nde Halka etk n ve güven l r en y
h zmet vermek ç n
Stratej k Amaç-1: Halkımıza daha hızlı ve ver ml h zmet vermek.
Hedef-1: Zabıta memur sayısı yeter kadar arttırılacaktır.
Hedef-2: Zabıta Memur ve Görevl s ne kıyafet alınması.
Hedef-3: Personele H zmet eğ t m n n ver lmes .
Hedef-4:Vatandaşlarımıza daha etk n ve hızlı h zmet vereb lmek ç n Araç ,tels z,telefon ve b lg sayar vb.
sayısının arttırılmasını ve yen lenmes n sağlamak.
Stratej k Amaç-2: Kamu Düzen n korumak,
Hedef-1: Beled ye karar organları tarafından alınmış kararları em r ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını lg l
makamlara b ld rmek
Hedef-2: Kanunlar Beled ye Mecl s ve Encümen n koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler
hakkında gerekl şlemler yapmak
Hedef-3: Beled ye Denet m ne tab bütün şyerler n n ruhsatlandırılması sağlanacak ve bu konuda çalışmalar
sürekl olacaktır.
Stratej k Amaç-3: Kaldırım ve yolların denetlenmes ,
Hedef-1: Traﬁk denet m Personel ve araç takv yes le artırım sağlanacaktır.
Hedef-2:Traﬁk yoğunluğunu asgar ye nd rmek ç n çalışmaların yapılması (Traﬁk levhalarının konulması ve
araçların denetlenmes ,
Hedef-3:Kamuya a t kaldırıma taşan , şgal eden şyerler n n denetlenmes ,
Stratej k Amaç-4: Ş kayetler n değerlend r lmes ,
Hedef-1:Günün her saat nde telefon le gelen ş kayetler n değerlend r lmes ,
Hedef-2:D lekçe le gelen ş kayetler n değerlend r lmes ,
Stratej k Amaç-5:Pazaryer ve seyyar esnaﬂarın denetlenmes ,
Hedef-1: Pazaryerler nde vatandaşın ht yaçlarına daha y ve düzenl alışver ş yapab lmeler ç n denet mler n
sürekl sağlanması (Tartı , et ket ve kaldırım aşağısı mal koyma denet m )
Hedef-2: Seyyar satıcıların denet m n yapmak(Kaldırım yol ve traﬁk akışını engel olmak)
Hedef-3:Ölçü ayar memuru le b rl kte ölçü ve tartı aletler n n denetlenmes ,
Hedef-4: D lenc ler le mücadele yasal çerçevede devam edecek,
Stratej k Amaç-5:Umuma açık yerler n denet m
Hedef-1:Gürültü yapan çevrey k rletenlere gerekl yasal şlemler n yapılması,
Hedef-2:İşyer kapanış saatler n n denet m ,
Hedef-3:Çevre denet m h zmetler ,
Stratej k Amaç-6:İşyer ruhsat denet m n n yapılması,
Hedef-1:Ruhsatsız olarak çalışan ve ruhsata aykırı faal yet gösteren şyerler ne yönetmel k hükümler ne göre
şlemler n yapılması,

1.1TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Belde halkına daha y h zmet sunab lmek ç n, Müdürlüğümüz olarak, Projeler m z:
1)Zabıta Yönetmel ğ nde bel rt len nüfusa göre Zabıta Memuru sayısının artırımı sağlanacaktır.
2)Vatandaşlarımıza daha etk n ve hızlı h zmet vereb lmek ç n, motos klet ve araç alınarak, ş kâyetler n değerlend r lmes sağlanacaktır.
3)Şeh r çer s nde, Zabıta Karakolları oluşturulacaktır.
4)Şeh r ç ndek kapalı m n büs duraklarının %25 arttırılması sağlanacaktır.
5)İlçe Alt Traﬁk Kom syonun almış olduğu kararlar doğrultusunda, traﬁk levhaları yen lenerek, tamamlanacaktır.
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6)Ana Caddelerde traﬁk yoğunluğunu azaltacak projeler oluşturulması ç n çalışmalar yapılacaktır.
7)Sağlık Müdürlüğü, Veter ner Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü şb rl ğ le İlçem zde Gıda İmalatında ve
Satışında çalışanlara eğ t m sem nerler ver lecekt r.
8)Traﬁk yönünden, çocuk eğ t m parkları oluşturulacaktır.
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2015 YILI

KODU
01
01
02
01
03
02
03
05
07
06
01

AÇIKLAMA
Personel G derler
Memurlar
Sosyal Güvenl k Kurumlarına devlet P r m G derler
Memurlar
Mal Ve H zmet Alımı G derler
Tüket me Yönel k Mal Ve Malzeme Alımları
Yolluklar
H zmet Alımları
Menkul Mal,Gayr madd Hak Alım,Bakım ve Onarım G derler
Sermaye G derler
Mamul Mal Alımları
TOPLAM

HARCAMA TOPLAMI

1.566.475,05 TL
1.566.475,05 TL
240.348,41 TL
240.348,41 TL
69.698,98 TL
31.134,42 TL
4.056,85 TL.
988,61 TL
33.519,20 TL
9.912,00 TL
9.912,00 TL
1.886.434,44 TL.

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1-Kıyafet Alımı:11.04.2007 Tar h,26490 Sayılı Resm Gazetede yayınlanan “Resm Kılık Kıyafet Yönetmel ğ ne
st naden toplam 47 k ş l k Zabıta Personel ne Yazlık ve Kışlık Resm takım elb se ve ayakkabı alınmıştır.
2-Müteahh t H zmetler :13 Adet sözleşmel personel alımı yapılarak, zabıta görevl s olarak çalıştırılmıştır.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
Zabıta Müdürlüğü; 1 Zabıta Müdürü, 2 Am r, 4 Kom ser , 32 Zabıta Memuru ve 19 H zmet Alımı Personel le
görev yapmaktadır.
Zabıta Müdürlüğünce; 01.01.2015 - 31.12.2015 tar hler arasında 474 adet zabıt varakası tanz m ed lm ş, 449
aded Encümene sevk ed lm şt r. 3 Adet zabıt varakası (Fen İşl.Müd.ve Jeotermal le lg l olarak yazıları yazılmış
cevapları beklemekted r). 7 adet zabıt varakası şlem görmes ç n beklemede bulunmaktadır. 15 adet zabıt varakası
sehven yanlış tutulduğundan ptal ed lm şt r. 2700 adet Ş kâyet d lekçes ve d ğer Da re Müdürlükler nden gelen
tebl gatlar değerlend r lerek d lekçe sonucundan vatandaşlara yazılı ,sözlü ve telefon le b lg ver lm şt r. 6297 Adet
Asker A les , Aceze Yardımı ve Madd yardım (hazır bez yardımı) le lg l tahk kat yapılarak, raporları Ayn yat
Memurluğuna gönder lm şt r. İşyer açılış ruhsatı almayan 258 şyer ne suç zabtı tanz m ed lm ş olup Beled ye
Encümen nce değerlend r lm şt r.
Sal hl Beled yes Zabıta teşk latı olarak günün her saat nde h zmet ver lmekte olup, ALO-153'e gelen 4243
adet ş kâyet ve talep telefonları anında değerlend r lm şt r.
Yasaların verd ğ yetk ler doğrultusunda şeh r ç traﬁk h zmetler n n yürütülmes nde, Cadde ve sokaklarda
traﬁk düzen n sağlamak amacıyla traﬁk şaret ve kaz levhaları konulmuştur. Traﬁk kurallarına uymayanlar hakkında
yasal şlemler yapılmaktadır.
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5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 38/1 Mad. (Yol ve Yaya Kaldırımı şgal ) 33. maddes ne (D lenc l k yaptığı)
göre;
611 adet Toplam İdar Yaptırım Karar tutanağı
204 adet Tahs l peş n ödenen
351 adet Gel rler Md. Gönder len
51 adet vatandaşa tebl ğe gönder len
4 adet adres tesp t nde
1 adet Mahkeme sürec nde
Kaçak yapılaşma le mücadele ed lmekted r. Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü le koord nel
olarak yapılan çalışmalar net ces nde kaçak hafr yat, ruhsatsız ve ruhsata aykırı nşaat yol ve kaldırım tahr b , kamu
malına zarar verme ve çevrey olumsuz etk leyen nşaatlar tak p ed lerek gerekl şlemler yapılmaktadır. Tanz m ed len
8 adet Kaçak İnşaat –çatı ve sundurma le lg l zabıt varakası İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğüne sevk ed lm şt r.
Şeh r çer s ndek okul kant nler , pastaneler, lokantalar, s m t fırınları ve unlu mamuller kahvehaneler
denetlenerek, sağlık ve h jyen bakımından kurallara uymayanlar hakkında yasal şlemler yapılmıştır. Toplam= 24
adet.
Beled ye Ölçü Ayar Memuru le b rl kte, Pazaryerler ve şeh r ç ndek şyerler n n teraz ler n n denet m
yapılmıştır.
Pazaryerler n n düzen n n sağlanması, kal tel mal satışı ve satışa sunulan mallara ﬁyat et ket konulması le lg l
denet mler sürekl d r.
Kaldırım şgaller le lg l denet mler yapılmaktadır. Şehr n merkez nde ana caddeler, sokaklardak görünüm
tert p ve düzen n sağlamak, kaldırım şgaller n önlemek ç n gerekl çalışmalar yapılmaktadır. Toplam= 45 Adet
4077 Sayılı Tüket c n n Korunması Kanununun 12. mad. st naden et ket, tar fe ve ﬁyat l steler , şeh r ç ve
pazaryerler ndek tüm esnaﬂarın sürekl kontroller yapılmaktadır.
Şeh r merkez nde ve mahallelerde gel ş güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekl kazlar yapılarak, çöp
konteynırı ve çöp b donlarının kullanımı sağlanmaktadır.
Şeh r ç nde boş bulunan arsa , yol , kenarı , dere kenarı ve çöplüğe moloz dökenlere çevrey k rlett ğ ve
görüntü k rl l ğ yarattığından dolayı 5 adet zabıt tanz m ed lm şt r.
D lenc lerle yoğun mücadele ed l p, d lenmeler engellenmekted r.
Kurban Bayramı önces Hayvan Pazarında Kurbanlık Hayvan satışı le lg l düzenleme ve çalışmalar
yapılmıştır.
Kurban Bayramında özel kes mhanede fah ş ﬁyat uygulanarak kes m yaptığından dolayı zabıt varakası tutularak
encümende değerlend r lm şt r.(1 Adet zabıt varakası)
Kurban Bayramında özel kes mhanede çevrey k rlett ğ nden dolayı Kabahatler Kanununun 41 Mad.göre şlem
uygulanmıştır.(1 Adet İdar Yaptırım Karar Tutanağı)
Şeh r ç nde İlçe Emn yet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Memurlarının mücav r alandak Umuma
Açık İst rahat ve Eğlence Yerler n n denet m tutanaklarına st naden Beled ye Encümen nce; İşyer açma ve çalıştırma
ruhsatı almayan Kapanış Saatler ne uymayanlar, sağlık karnes , ş önlüğü le k ml k b ld r m , konsomatr s, 18
yaşından küçük müşter aldığı, yüksek sesl müz k yayını yaptığı ve şyer ndek eks kl kler nden dolayı kurallara
uymayanlar hakkında yasal şlemler yapılmıştır. Denet mlerde tutulan 57 adet denet m tutanağı Encümene sunulmuş
olup, lg l ler hakkında gerekl cezalar ver lm şt r.
Kaymakamlık Makamı oluru le 19 adet şyer n n kapatılması yapılmıştır.
Tarım İlçe Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ve Zabıta Memurları le b rl kte Umuma Açık İst rahat ve
Eğlence yerler n n denet mler yapılmıştır.
Halka en kal tel ve en hızlı h zmet sunmak amacı le mevcut olan 1 adet kamyonet, 5 adet doblo araç, 7 adet
motos klet le şehr n merkez nden en uç noktalarına kadar ulaşılmaktadır.
Zabıta Müdürlüğü personel olarak güler yüzlü, halkımızın; sağlık esenl kler çer s nde çağdaş b r şeh r hayatı
yaşayab lmes ç n vatandaşlarla el ele ve d ğer müdürlükler m zle koord nel olarak çalışmalarımız devam
etmekted r.
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Encümen + Maktu ceza

16.943,34 TL

Kabahatler Kanunu İdar yaptırım tutanağı
Alınan Para Cezası

63.335,00 TL

Kapalı Pazaryer - Cumhur yet Semt Pazaryer -Sart pazaryer
(Dev r-Takas-1.Derece Yakın Dev rler )

86.497,00 TL

TOPLAM

166.775,34 TL

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal
kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama
b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları
le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m.(Zabıta Müdürlüğü 13.01.2015)

Mustafa YILDIRIM
Zabıta Müdürü V.
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JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Jeotermal Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor tüm b lg ler n
sade, anlaşılır ve tarafsız b r şek lde değerlend r lmes le eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarını açıklama get reb lecek
tarzda Faal yet Raporlarının hazırlanmasına l şk n yönetmel ğe uygun olarak hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Hüsey n SUNGUR
Jeotermal İşler Müdür V.

I-GENEL BİLGİLER:
A-)YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1. Halkın talepler doğrultusunda sera ısıtma, meyve sebze kurutmacılılığı vb. projelere öncülük etmek ve desteklemek.
2. Jeotermal Merkez ısıtma s stem n n abone sayısını ve jeotermal enerj kullanımını artırarak, halkın yaşam
kal tes n yükseltmek.
3. Jeotermal enerj n n aranması, kaynakların gel şt r lmes ve mevcut kaynakların sürdürüleb l r şek lde şlet lmes n
sağlamak.
4. Jeotermal ısıtma s stem n n üret m ve reenjeks yon kuyularının açılması, malzeme alınması, rezervuar testler
ve etüt çalışmaları (Jeoloj , Jeoﬁz k) le lg l tekn k şartnameler hazırlamak.
5. Jeotermal s stem n n daha ver ml , ekonom k çalışması ç n gerekl rev zyon, tad lat ve laveler yapmak.
6. Jeotermal aboneler n n daha sağlıklı ve doğru ısınab lmes ne yönel k tekn k b lg lend rme ve yönlend rme
h zmetler nde bulunmak.
7. Jeotermal s stemdek tekn k ve büro personel ne; hale mevzuatı, kanun, yönetmel k, dar ve d ğer tekn k
konulardak b lg ler n güncellemek ç n gerekl eğ t mler vermek, sem ner ve fuarlara katılımlarını sağlamak.
8. Jeotermal enerj n n etk n kullanılması, srafın önlenmes , enerj mal yetler n n ekonom üzer ndek yükünün
haﬁﬂet lmes , çevren n korunması ve ver ml l ğ n artırılması yönünde dağıtım ve ölçümler yapmak.
9. Aboneler n g r ş, çıkış, nak l ve dondurma talepler n değerlend rmek ve karara bağlamak.
10. Gerekl araç ve gereçler satın almak, k ralama şlemler n yapmak.
11. 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. md. gereğ kend b r m le lg l harcamalarının
Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak,
13. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmel kler çerçeves nde kend b r m le lg l mal, h zmet ve yapım
şler hale dokümanlarını ve gerekl evraklarını hazırlamak,
JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ
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14. Beled ye Başkanlığına karşı, İşletme Müdürü b r m le lg l ş ve şlemler n eks ks z ve kusursuz yürütülmes nden b r nc derecede sorumludur.
15. Jeotermal konut ısıtma s stem n n sayaçla ölçülmes ve tahs lâtlarının ona dayanılarak yapılması çalışmalarını
yürütmek.
B - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış F z k kaynaklarımız, 1 Müdür Odası, 1 Tekn k B r m Odası, 1 Isı Merkez , 2 Kuyu Başı
Pompa Merkez ve 8 Jeotermal Kuyusu olup bunlar kullanılır ve faal durumdadır.

BİRİM

HİZMET YERİ VE KATI

ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLAR
7 Adet B lg sayar

1 Müdür Odası
Jeotermal Müdürlüğü

4 Adet Pr nter

İdare B nası Zem n Kat
1 Tekn k B r m Odası

4 Adet Hesap Mak nes

B 2-) ÖRGÜT YAPISI:

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK BÜRO
JEO. YÜK. MÜH.(MEMUR)
TEKNİKER(MEMUR)
ENDEKS OKUMA EKİBİ (3 ADET HİZ. ALIMI)

KALEM

ISI MERKEZİ

MEMUR
BÜRO PERS.(1 ADET HİZ. ALIMI)

TEKNİKER (1 ADET HİZ. ALIMI)

KUYU BAŞI POMPA
MERKEZİ
İŞÇİ(5)

ÇAVUŞ
İŞÇİ(9)

HİZMET ALIMI(9)

HİZMET ALIMI(8)

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

- 113 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

B3-) BİLGİ VE TEKNELOJİ KAYNAKLAR
A - BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5627 Sayılı Enerj Ver ml l ğ Kanunu
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal M nerall Sular Kanunu
26847 Sayılı Merkez Isıtma ve Sıhh Sıcak Su S stemler nde Isınma ve Sıhh Sıcak Su G derler n n
Paylaştırılmasına İl şk n Yönetmel k
B - ELEKTRONİK KAYNAKLAR:
İnternet tabanlı b lg kaynakları
CD/DVD Kaynakları
E-ma l
B4-) İNSAN KAYNAKLARI:
Jeotermal Müdürlüğünde Toplam ;
1 Müdür Vk.,1Mühend s, 1 Tekn ker, 1 Memur, 14 Kadrolu İşç ,22 H zmet Alımı İşç s ve Toplamda 40
Personelle h zmetler n yürütülmekted r.
B5-) SUNULAN HİZMETLER
Müdürlüğümüz şletme ek pler , mevcut jeotermal s stem n n sorunsuz, düzenl çalışmasını ve şlet lmes n
sağlamak ç n 3 vard ya hal nde 24 saat çalışmaktadır.
Arıza ek pler m z, gece ve gündüz k vard ya hal nde, ısınma sorunu yaşayan aboneler m z n sorunlarını
g dermek ve daha ver ml ısınab lmeler n sağlamak ç n çalışmaktadır. Aboneler m z n arızalarını daha sağlıklı tesp t
edeb lmek ve daha hızlı b r şek lde sorunlarını g dereb lmek amacıyla arıza ek b ne ek olarak ısı merkez nde arıza
kayıt merkez oluşturulmuş olup bütün arızalar kayıt altına alınarak tek merkezden yönet lmeye başlanmıştır.
B na altı eşanjör yıkama ek pler m z özel k myasallarla eşanjörler k rlenen ve bunu sonucu ısınma problem
yaşayan aboneler m z n eşanjörler n tem zleyerek sorunsuz ısınmaları ç n h zmet vermekted r.
Müdürlüğümüz ek pler aboneler m z n daha sağlıklı ısınab lmeler adına, her ısınma sezonu sonunda
kuyularda, ısı merkez nde ve şeh r ç ısıtma bölgeler nde per yod k bakım ve gerekl tad lat çalışmalarını yapmaktadır.
Föy kontrol ve ayar ek pler m z şeh r ç nde b naların eş t, sorunsuz ısınab lmes ç n ayarlamalar yaparak
aboneler m z n dengel b r şek lde ısınmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı ek pler m z, kaçak kullanımı önlemek
adına abone kontroller n ve yapılan ayarların kontroller n sürdürmekted rler.
II - AMAÇ VE HEDEFLER
Yen enerj kaynakları bularak abone sayımızı arttırmak ve daha çok vatandaşımızın jeotermal enerj den
faydalanmasını sağlamak.
M ll ve doğa dostu yen leneb l r enerj kaynaklarının kullanımını arttırarak halkımıza daha yaşanab l r b r
kent oluşumunda katkı sağlamak.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-) MALİ BİLGİLER:
1-) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

59

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

2015 Yılı
Harcama Toplamı

Açıklama
PERSONEL GİDERLERİ

908.221,83

01

MEMURLAR

262.384,13

03

İŞÇİLER

01

645.837,7

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02
01

MEMURLAR

03

İŞÇİLER

172.037,45
35.722,03
136.315,42

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.230.789,05

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.438.741,45

03

YOLLUKLAR

05

HİZMET ALIMLARI

727.391,83

07

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

110.072,05

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

44.246,73

CARİ TRANSFERLER

36.215,88

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

36.215,88

03

05
03

336,99

SERMAYE GİDERLERİ

06
01

MAMUL MAL ALIMLARI

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

252.851,34
2.428,44
250.422,90

TOPLAM

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
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B-) PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
2015 yılında 70 yaş üstü ve ağır rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza yönel k encümen kararıyla açılan abonel k
kayıtlarında devam etm ş, ayrıca encümen kararıyla b nasında jeotermal enerj bulunan vatandaşlarımızdan yen abonel k
kaydı yapılmış olup, Jeotermal Isıtma S stem nde 7631 aboneye (9419 K.E. ) ulaşılmış ve 7258 adet (9213 K.E.)
abonem zde kullanım sözleşmeler n yapıp Jeotermal Isınma h zmet nden faydalanmaktadır.
Ayrıca 2015 yaz dönem nde ısı merkez nde bulunan ana eşanjörler özel k myasallar le tem zlen p bakımları
yapılmış olup y ne bu kapsamda üret m kuyularımızda kullandığımız kuyu ç pompaları her sene olduğu g b sökülüp
her b r ayrı ayrı kontrollerden geç r l p deforme olmuş parçaları yen ler le değ şt r lm şt r. Şeh r ana hattı s rkülasyon
pompaları sökülerek kontrol ve bakımları yapılmış, Genleşme tankları kontrol ed l p arızalı olan membranlar yen ler yle
değ şt r lm şt r.
1-) JEOTERMAL İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PERSONEL HİZMET ALIM İŞİ
İHALE BEDELİ
688.220,85 TL.

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

GLOBALL TEM.İNŞ.LTD.ŞTİ

01.01.2015

31.12.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 566.213,85 TL. ödeme yapılmıştır.

2-) SALİHLİ BELEDİYESİNE BAĞLI TÜM SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELİ İÇİN ELEKTRİK
ALINMASI İŞİ
İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

1.302.260,54 TL.

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK

01.04.2015

BİTİŞ TARİHİ
31.12.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 236.159,40 TL. ödeme yapılmıştır.

3-) SALİHLİ BELEDİYESİNE BAĞLI TÜM SANAYİ VE TİCARETHANE ABONELİ İÇİN ELEKTRİK
ALINMASI İŞİ
İHALE BEDELİ
488.231,83 TL.

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

AYDEM ELEKTRİK

BİTİŞ TARİHİ

08.01.2015

31.03.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 480.777,43 TL. ödeme yapılmıştır.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve mal
kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
 Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları
le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. (Jeotermal Müdürlüğü)

Hüsey n SUNGUR
J eotermal İşler Müdür V.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:

Fen İşler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor el m zdek
ver ler n ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes le hesap ver leb l rl k ve sadel k lkeler doğrultusunda eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarını açıklama get reb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.
Müdürlüğümüz stratej k planı lk performans programı 2015 yılı t bar yle başladığı ç n bu rapordak
performans b lg ler bölümünde Müdürlüğümüzün faal yet ve projeler ne l şk n b lg lere yer ver lm şt r.

Ercan OYAN
Fen İşler Müdür V.

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Kent halkının beled ye h zmetler nden daha etk n b ç mde faydalanab lmes ç n beled ye h zmet b r mler n n
gerek duyduğu ﬁz ksel ht yaçların karşılanarak h zmet kal tes n n arttırılması.
Kent halkını ﬁz ksel olarak z nde tutab lmek ç n düzenlenm ş yaya yollarının sayısını arttırarak, halkın araç
kullanımını azaltmak.
Daha tem z b r çevre ç n kaplaması yapılmış yol sayısı arttırarak çevre k rl l ğ n önlemek.
Halkın talepler n daha hızlı yer ne get reb lmek ç n çeş tl mahallelere h zmet evler nşa ederek halkın
beled yeye daha kolay ulaşmasını sağlamak.
Gençl ğ kötü alışkanlıklardan korumak ç n spor sahaları sayısını arttırarak gençl ğ daha sağlıklı b r hale get rmek.
Kent n çevre sağlığını ve görüntüsünü bozacak uygulamaların çağdaş b r şekle get r leb lmes ç n bunların
İmar Kanununa göre yıkım, tam rat ve düzenlemes n sağlamak.
Şant ye g derler n n kontrol altında tutulab lmes ç n mal yet g rd ler n n azaltılmasını sağlamak.
Kent m ze mal olmuş tar h ve kültür varlılarını d ğer nes ller aktarılab lmes ç n bunların korunmasını ve gerekl
görülenler n restore ed lmes n sağlamak.
Kent m zde bulunan okulların daha y şartlarda eğ t m vereb lmeler ç n ht yaçlarını bel rley p bunların
g der lmes n sağlamak.
Fen İşler ndek tekn k ve büro personel n n hale mevzuatı, kanun, yönetmel k, dar ve d ğer tekn k konulardak
b lg ler n güncellemek ve b r k m n arttırmak ç n gerekl eğ t mler vermek, sem ner ve fuarlara katılmayı sağlamak.
Kent yaşamında öneml b r yer olan araç traﬁğ n n düzenlenmes ç n kavşak, s nyal zasyon ve otopark çalışmalarının
yapılmasını sağlamak.
Kent halkına daha y h zmet vereb lmek ç n mevcut olan mak ne parkını İht yaçlara göre gen şletmek ve yen lemek.
İş Sağlığı ve Güvenl ğ le lg l çalışmalar net ces nde r sk değerlend r lmes sonucu ortaya çıkan eks kl klerle lg l
çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenl ğ eğ t mler n n ver lmes n sağlamak.
Afet ve Ac l Durum le lg l etüt çalışmaları ve araç ve gereçler n tem n gerçekleşt rmek.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış F z k kaynaklar 1 Müdür Odası 1 Mühend sler Odası,1 Personel Çalışma Odası,1
Tekn k B r m Odası, Elektr k B r m Odası ve evrakların saklandığı 1 b r m arş v kullanılır ve faal durumdadır.
B lg sayar ve yazıcılar 2011 yılında hale kanunu hükümler ne göre (22/d) yen lenm şt r. B r m m zde faal durumda
olan 1 adet dakt lo bulunmaktadır. Hesap mak neler ve d ğer ht yaçların alımları da Mal H zmetler Müdürlüğü Satın
alma b r m nce gerçekleşt r lm şt r.

BİRİM

HİZMET YERİ VE KATI

ÇALIŞMA ALANI

1 Müdür Odası
Fen İşler Müdürlüğü

İdare B nası 2.kat

3 Personel Çalışma Odası
1 B r m Arş v

FİZİKİ KAYNAKLAR
16 Adet B lg sayar
14 Adet Pr nter
10 Adet Hesap Mak nes
1 Adet Dakt lo
Mak ne Parkı
6 Adet Damperl Kamyon
1 Adet Asfalt Tanker
7 Adet Traktör
5 Adet Greyder
8 Adet Kepçe
11 Adet Motos klet
2 Adet Asfalt S l nd r
1 Adet Küçük Araç
4 Adet Kamyonet
1 Adet Forkl ft
1 Adet Bomlu Araç

B 2-) ÖRGÜT YAPISI:
Fen İşler Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıda olduğu g b d r.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

KALEM
Tekn ker(1)
V.H.K.İ. (2)
Şef (1)

TEKNİK BİRİM
İnş. Müh. (2)
Tekn ker (2)
M mar (1)
Taş. Kay. Kont Yet.(1)

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK ATÖLYESİ
Tekn ker
Elektr k Ustası
H zmet Alımı (8)

ŞANTİYE
Çavuş
İşç (23)
H zmet Alımı (127)
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B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
BASILI KAYNAKLAR:(MEVZUATLAR)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
857 Sayılı İş Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
ELEKTRONİK KAYNAKLAR:
İnternet tabanlı b lg kaynakları
CD/DVD Kaynakları
E-ma l
B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
Fen İşler Müdürlüğünde Toplam çalışan Sayısı:
Fen İşler Müdürlüğünde Toplam çalışan Sayısı:
1 Müdür, 2 İnşaat Mühend s , 1 M mar, 4 Tekn ker, 2 Tekn syen, 1 Şef,
2 Ver Hazırlama Kontrol İşletmen , 1 Taşınır Kayıt Kontrol Yetk l s , 23 Kadrolu İşç , 127 H zmet Alımı İşç s
Toplam: 164 Personelle yürütülmekted r.
II. AMAÇ VE HEDEFLER:
Sal hl Beled ye Başkanlığı tarafından hazırlanan 2012-2016 Stratej k Planda öngörülen ve 2015 yılı Performans
Programında bel rt len faal yetler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A -) MALİ BİLGİLER:
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

Açıklama

PERSONEL GİDERLERİ

01
01

MEMURLAR

03

İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

02
01

MEMURLAR

03

İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03

Bütçe

Eklenen

Harcanan

2.217.000,00

1.838.202,47

514.574,00

459.087,62

1.702.426,00

1.379.114,85

386.890,00

359.734,27

84.017,00

69.592,73

302.873,00

290.141,54

7.991.759,00

4.412,150,00

5.701.408,10

375.000,00

4.400.000,00

632.375,43

1000,00

150,00

1.057,04

12.000,00

10.153,58

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

YOLLUKLAR

04

GÖREV GİDERLERİ

350.000,00

05

HİZMET ALIMLARI

4.375.759,00

3.804.646,20

07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

790.000,00

318.714,34

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.100.000,00

934.461,51

15.500.000,00

3.384.756,60

700.000,00

1.200,00

05

CARİ TRANSFERLER
01

06

GÖREV ZARARLARI
SERMAYE GİDERLERİ

01

MAMUL MAL ALIMLARI

02

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

3.100.000,00

921.344,01

05

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

2.900.000,00

2.416.953,69

07

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

8.800.000,00

45.258,90

TOPLAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26.095.649,00

4.412,150,00
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01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA 22 (d) MADDESİ GEREĞİNCE DOĞRUDAN TEMİN
İLE YAPILAN ÖDEMELER

KELİ ŞANTİYE ÖDEMELERİ

53.332,00

YENİ ŞANTİYE ÖDEMELERİ

46.553,00

BARİYER ÖDEMELERİ

3.220,00

NORMAL ÖDEMELER

108.230,00

HOPARLÖR ÖDEMELERİ

57.416,00

BEL. SARAYI ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİS. ÖDEM.(MALZEME)

48.618,00

BELEDİYE SARAYI ÖDEMELERİ

241.868,00

HİZMET BİNALARI ÖDEMELERİ

70.114,00

KİRAYA VERİLEN YERLERE YAPILAN ÖDEMELER

94.489,00

KAMERA ÖDEMELERİ

29.902,00

SAĞLIK OCAĞI ÖDEMELERİ

61.623,00

SALİHLİ KENT MÜZESİ ÖDEMELERİ

15.852,00

PARKLARA YAPILAN ÖDEMELER

8.517,00

KURŞUNLU KAPLICALARI ÖDEMELERİ

151.850,00

DUVAR ÖDEMELERİ

10.169,00

İNTERNET ÖDEMELERİ
BELEDİYE SARAYI ISITILMASI İÇİN KALORİFER YAKITI ALIMI

40.602,00

MUHTARLIK BİNALARI ÖDEMELERİ

83.175,00

BİLGİSAYAR ÖDEMELERİ

15.044,00

ASFALT PLENTİ ÖDEMESİ

850,00

520,00

ELEKTRİK ÖDEMELERİ

262.467,00

CAMİ ÖDEMELERİ

13.386,00

CATERPILLAR KEPÇE NAKLİ

47.179,00

OKUL ÖDEMELERİ

24.860,00

TELSİZ ÖDEMELERİ

8.390,00

PAZARYERİ ÖDEMELERİ

4.991,00

TİYATRO SALONU ÖDEMELERİ

3.357,00

LOSTRA SALONU ÖDEMELERİ

28.586,00

DOLMUŞ DURAKLARI ÖDEMELERİ

25.303,00

BETON PARKE ÜRETİM MAKİNESİ ÖDEMELERİ

51.077,00

BETON KARMA MAKİNESİ ÖDEMELERİ

1.963,00

GEDAŞA YAPILAN ABONELİK BEDELLLERİ

8.889,00

TOPLAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.622.392,00
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B-) PERFORMANS BİLGİLERİ:
B1-)FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1-)FEN İŞLERİ HİZMETLERİNDE İŞÇİ HİZMET ALIMI İŞİ
KEŞİF BEDELİ
3.822.887,07 TL.

İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

3.600.964,00 TL

EYMİR KURUM.
TİC.&KARTAL GRUP

01.01.2015

BİTİŞ TARİHİ
31.12.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 3.002.744,42 TL ödeme yapılmıştır.
2-)KEMERDAMLARI, KURTTUTAN, KEMER, KALE, HACIHIDIR, POYRAZ, GÖKEYÜP,
KARASAVCI, YAĞBASAN, BEKTAŞLAR, KIRDAMLARI, ÇAPAKLI, YENİKÖY, BAŞLIOĞLU,
ŞİRİNYER, ÇAYPINAR, GÖKKÖY, ALLAHDİYEN, KARAAĞAÇ, ÇELİKLİ, KANEVLİ,
DELİBAŞLI, EMİNBEY MAHALLELERİNDE YOL DÜZENLEME YAPIM İŞİ
KEŞİF BEDELİ
1.458.160,03 TL.

İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

24.04.2015

08.07.2015

1.097.345,00 TL.

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 1.291.967,74 TL ödeme yapılmıştır. İş % 20 ye g rm ş olup, yüklen c ye 15 gün
süre uzatımı ver lm şt r. Toplam 74.783 m2 k l t parke taş döşemes yapılmıştır.
3-) 2015 YILI ASFALTLAMA İŞİNDE KULLANILACAK KIRMATAŞ MICIR TEMİNİ VE
NAKLİYESİ İŞİ
KEŞİF BEDELİ
484.500,00 TL

İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

22.05.2015

18.09.2015

331.500,00 TL

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 331.500,00 TL. ödeme yapılmıştır.
4-) 2015 YILI BORDÜR-PARKE TAŞI ÜRETİMİ VE ŞEHİRİÇİ YOL, KALDIRIM TAMİRATLARI VE
PARK ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 24.500 TON KUM VE ÇAKIL ALIMI
KEŞİF BEDELİ

İHALE BEDELİ

343.250,00 TL

318.500,00 TL

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

05.06.2015

02.11.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 318.500,00 TL ödeme yapılmıştır.
5-) 2015 YILI 20.000 M2 BETON PARKE ÜRETİMİ,BETON KALDIRIM VE BORDÜR
TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 15000 TORBA ÇİMENTO ALIMI
KEŞİF BEDELİ
150.000,00 TL

İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

18.03.2015

16.06.2015

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

17.04.2015

01.07.2015

130.800,00 TL

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 130.800,00 TL. ödeme yapılmıştır.
6-) 2015 YILI GENÇLİK MERKEZİ BİNASI PROJE İHALESİ
KEŞİF BEDELİ
97.795,00 TL

İHALE BEDELİ

YÜKLENİCİ

27.000,00 TL

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 27.000,00 TL. ödeme yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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7-) 2015 YILI KAPALI SPOR SALONU UYGULAMA PROJESİ HİZMET ALIMI İŞİ
KEŞİF BEDELİ

84.500,003 TL

İHALE BEDELİ

38.700,00 TL

YÜKLENİCİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

NEON MİMARLIK

18.04.2015

16.06.2015

HAKEDİŞ BEDELİ olarak 38.700,00 TL. ödeme yapılmıştır.
8-) PROJE ÇALIŞMALARI
· Kaymakamlık B nasının Rölöve ve Restorasyon ve Rest tüsyon Projeler le Asansör Mak ne ve Elektr k
Projeler n n yaptırılması ç n 10.000,00 TL. ödeme yapılmıştır.
· Adala Mah. 1399 parsel mevcut alana ada Atatürk ev rölöve, restorasyon ve rest tüsyon projeler n n
hazırlanması ve gerekl onayların İzm r 2 Nolu Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünden alınması h zmet alımı İş ş n 30.000,00 TL. ödeme yapılmıştır.
· Gümüşçayı Spor Tes sler H zmet B nası projeler n n hazırlanması,
· Atış Pol gonunun projeler n n hazırlanması,
· Atatürk, Şüheda, Avar Caddeler n n yol ve kaldırım düzenleme projeler n n
hazırlanması Beled yem z ek pler nce yapılmıştır
9-) SAĞLIK OCAĞI YAPIMLARI
· Bektaşlar Mh. 2 Ün tel Sağlık Ocağı yapılması ç n toplam 47.000,00 TL. ödeme yapılmıştır.
· Allahd yen Mh. Sağlık Ocağı çatısının tad latı yapılmış olup, 13.000,00 TL. ödeme yapılmıştır
10-) MUHTARLIK BİNALARI YAPIMLARI
· Gaffar Okkan Mahalles ne 3 ün tel Muhtarlık B nası
· Kırvel Mahalles ne 2 Ün tel Muhtarlık B nası yapımı ç n
Toplam 81.700,00 TL. ödeme yapılmıştır.
11-) RAMPA YAPIMI
· Mers nl Mh. 1 Adet betonarme rampa yapılmış olup, 7.500,00 TL. ödeme yapılmıştır.
12-) 01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA BORDÜR-PARKE ÜRETİM ÇİZELGESİ

BETON BORDÜR

17.460 Adet

SİNÜS PARKE TAŞI

54.040 Adet

DÜZ PARKE

715.484 Adet

KİLİT PARKE TAŞI

715.280 Adet

13-) 2015 YILI ASFALT ÜRETİMİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER:
Asfalt alımı ç n

814.984,60

Mıcır alımı ve nakl yes

331.500,00

Kalor fer yakıtı

212.009,00
1.358.493,60

TOPLAM
MAKİNA+İŞÇİLİK
GENEL TOPLAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

217.358,00
1.575.851,60 TL.
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11-) 01.01.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA BORDÜR-PARKE ÜRETİM ÇİZELGESİ

ASFALT ATILAN MAHALLELER
YAPILAN YER

MİKTARI (m2 )

Zafer Mh.

600

Beşeylül Mh.539 Sk.

1600

Kel Mah.

9900

Barış Mh.

4200

Şelale düğün salonu etrafı

2750

Şeh r ç tam rat

600

Sanay de tam rat

2100

Cumartes pazarı ve Cansu Et Lokantası etrafı

1150

Yeş lyurt Mh. Cansu et lokantası

4650

Yılmaz Mh.- Çökelek Mh.arası

2000

Yılmaz Mh.

5200

Çökelek Mh.

800

Cumhur yet Mh

3450

Aksoy Mh

2700

Sağlık Mh

900

Seyrantepe Mh. Asfalt tam ratı

1000

Şeh tler Mah.

6600

Özyurt Mah.

800

Namıkkemal Mah.

1900

Kurtuluş Mh.

10350

Sarıpınar Mh. tam rat

2950

Güneş Mh.

1700

Beşeylül Mh.

7150

Dedetaşı Mh.

1400

Kurşunlu yolu

50200

Kırvel Mh. Konum Kolej çevres

3460

Çukuroba Mh. Fen b l mler okulu çevres

7350

Esk cam Mh.

9890

Atatürk Mh.

3700

Gaz ler Mh.

1500

Kocaçeşme Mh.

3400

M thatpaşa Mh.

1000
2

Kırsal Mahalleler

: 15.350 m asfalt

Merkez Mahalleler

: 141.600 m asfalt

2

TOPLAM 156.950 m2 asfalt atılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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14-)EKİPLERİMİZCE YAPILAN BORDÜR VE PARKE TAŞ DÖŞEME VE TAMİRAT İŞLERİ
Eldelek , Süleyman ye ,Karayahş , Durasıllı, Mers nl , Adala, Burhan, Çel kl , Çavlu, Kale, Gökeyüp,
Hacıbektaşlı, Çukuroba, Del başlı, Dombaylı, Hacılı, Karaağaç, Karaoğlanlı, Kurttutan, Kemer, Kemerdamları,
Poyraz, Poyrazdamları, Yen pazar, Yılmaz, Akören, Beyl kl , Kanevl , Çakaldoğan, Karasavcı, Kel , Bahçec k
Mahaller ne 6703 mt.bordür ve 78.336 m2 k l t parke taş döşeme ş beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
B 2-) BİRİMİMİZ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER
1-) STABİLİZE YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Durasıllı, Taytan, Bahçec k, Kabazlı, Gökköy. Atatürk Tekel oğlu Yılmaz., Çayköy Del başlı Kemer
Süleyman ye - Çapaklı arası, Torunlu Kanevl ., Karapınar, Kurtuluş, Adala, Beyl kl , Karayahş , Em rhacılı, Barış,
Yeş lova, Gökeyüp, Sart, Eldelek, Çapaklı, Karaoğlanlı, Karsavcı, Ş r nyer, Derbent, Kordon, ,Hasalan,,Çökelek,
Poyraz Poyrazdamları Kapancı, Yeş lyurt, Pazarköy-Çökelek arası, Pazarköy, Kırdamları, Hacıbektaşlı, Kızılhavlu,
İğdec k Mevlütlü, Yen pazar, Bektaşlar, Kale, Karaağaç, Caferbey, Çukuroba, Kırvel Mers nl , Kurttutan, Hacıhıdır,
Yeş lkavak, Zafer, Akören Mahaller nde toplam 650 km. stab l ze yol düzenleme çalışmaları yapılmıştır
2-) DOLMUŞ DURAKLARI MONTAJI
Beled yem z ek pler nce Yeş lyurt, Çakaldoğan, Yen pazar, Kel , Poyrazdamları Organ ze Sanay Bölges ,
Kırvel , Akören, Kanevl , Allahd yen Mahaller ne toplam 12 adet dolmuş durağı montajı beled yem z ek pler nce
yapılmıştır.
1 adet Dolmuş durağı Beled yem z ek pler nce yapılarak B lec k/Yen pazar Beled yes ne ver ld .
3-) SPOR SALONU TADİLATLARI
Beled yem z Fen şler müdürlüğünce kapı tam ratları, skorboard, kale d rekler , tr bün altı kapısının boyanması,
stat korkulukları ve soyunma odalarının tam ratları, stat duvarlarının boyanması ve çel k hasır tam ratları ,
Kapalı spor salonu b na ç ve çevre aydınlatma çalışmaları ve onarımı , tuvalet kapısı yapımı ve montajı, rampa
yapımı, kamer s stem ç n enerj hattı çek m ve bağlantısı, yangın alarm tes satı, soyunma odalarına 5 adet şofben
montajı, b llboard yapımı, dış cephe, soyunma, antrenman salonlarının boyanması
İsma l Doğan ERDİNÇ Stadyumuna kale d reğ yapımı, Yunus OKTAV Stadyumunun aydınlatma bakımı ve
çevre aydınlatması ç n malzeme bedel olarak 877,00 TL. ödeme yapılmış olup, Özyurt Mh. Beled yespor tes sler ne
4 adet asp ratör montajı,
Em rhacılı Mh. spor kulübü b nasının üzer ne şap atılması, Yılmaz Mh. halı sahanın çevre teller n n tam ratı, Sart
Mh. spor tes sler nde antrenman alanının aydınlatma çalışmaları, Beyl kl Mh. spor kulübüne yedek kulübe yapımı ve
montajı, Gökeyüp Mh. semt spor sahasının aydınlatma çalışmaları ve anons s tem n n bakımı şç l k Beled yem z
ek pler tarafından yapılmıştır.
4-) BELEDİYE HİZMET BİNASI TADİLATI
Beled ye Başkanlık katı ve Başkan Yardımcıları odaları, Encümen Odası, Ayn yat, Sosyal H zmetler Müdürlüğü,
, Basın ve Yayın, Abdest alma yer yapımı, Danışma ve Zabıta Müdür Odası ve Kom ser Odası, Yen yemekhane
yapımı, esk yemekhane ve kreş n yıkılarak yer ne Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak ve İst mlak Müdürlüğü, İnşan
Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü, Ruhsat ve Denet m Müdürlüğü serv sler n n düzenlenmes , çay ocağına dolap
yapımı ç n malzeme bedel olarak 241.868,00 TL ödeme yapılmış olup, şç l ğ beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
Taytan Mh. dar b nada kapı ve pencere tad latları yapımı
5-) MUHTARLIK BİNALARI TADİLAT İŞLERİ
Karayahş Muhtarlık b nası önüne saçak yapımı,
Hasalan Mh. 1.470,00 TL. elekt k malzemes ödemes yapılarak abone ayrımı şlem yapılmıştır.
Bektaşlar Mh. Esk Muhtarlık B nasında elektr k tes satı yen lend .
Atatürk Mh. Muhtarlık B nasında elektr k bakım ve onarım şler
Torunlu Mh. Muhtarlık b nasında elektr k tes satının yen lenmes ,
6-) CAMİLERİN TADİLAT İŞLERİ
Çaltılı cam s boya şler ,
Ş r nyer cam s ne tuvalet yapımı, korkuluk ve kapı yapımı montajı, boya şler , tuvalet ve şadırvanın aydınlatma
tes satının ve fossept k çukurunun yapılması, cam duvarının kafes teller n n tam r , Gasılhane yapımı
Em rhacılı cam s ne PVC kapı yaptırılması,
Çayköy cam s tuvalet tad latı ,
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Del başlı cam s ne kapı ve korkuluk yapımı, boya şler , çatı tam ratı,
Pazarköy cam s tuvaletler n aydınlatmalarının bakımı ,
Kemer Mahalles Cam s çatı tad latı ve tuvalet tad latı yapılması,
Kemer Mh. kuran kursunda çatı tam ratı,
Allahd yen Mahalles cam tuvalet tad latı ve bahçe düzenlemes yapılması,
Yeş lyurt Mahalles cam tuvalet tad latı ve abdest alma yerler n n yen lenmes ,
Çel kl Mahalles cam s ne bahçes ne parke taş döşenmes ,
Poyraz Mahalles cam s ne parke taş döşenmes ,
Çaypınar Mahalles cam şadırvan oturma bölümler n n yapılması,
D yanet İşler Başkanlığı Kız Kuran Kursu ve Erkek Kuran Kursu h zmet b nalarının
bahçeler ne parke taş döşeme yapılması, duvar tad latları,
Barış Mh. cam s ne gas l hane, abdest alma yer , bay ve bayan tuvalet ne fayans ve seram k döşeme ş ,
Dedetaşı Mahalles cam s ne kapı ve korkuluk yapımı ve çatı tam ratı yapılmıştır.
Mers nl Mh. Cam s nde hayır yemeğ yeme yer hazırlanması ve bahçen n boyanması
Gökeyüp Mahalles ne cam s nde seram k ve fayans döşeme ş
Hz. Hamza Cam s çevres ne lave aydınlatma tes satı montajı,
Karapınar Mahalles cam tuvalet tes satlarının tad latı ,
T caret Borsası cam tuvaletler n n yapılması tes sat tad latı yapıldı.
Yeş lyurt Mahalles cam tuvalet tad latı ,
Yeş lkavak Mahalles Cam nde boya şler n n yapılması,
Yılmaz Mh. cam yanındak tuvalet n elektr k şler ve bahçen n aydınlatma çalışmaları,
P lavtepe Cam s n n tuvaletler n tad latı, bahçe ve şadırvan düzenlenmes , elektr k tes satı döşenmes ,
Kurtuluş Cam bahçes ne PVC kab n yapımı,
Kırvel Mh. cam s n n korkuluklarının tam r ,
Hz.Hamza cam n n çevres ne lave aydınlatma tes satının yapılması,
Fahr bey cam s n tuvaletler n n elektr k tes satlarının bakım ve onarımları,
Hacılı Mh. Saltuk Dede Türbes nde tam rat şler ,
Poyraz Mh. Arap Dede Türbes nşaatı tamamlandı, çevre düzenlemes yapıldı,
7-) KURŞUNLU KAPLICALARINA YAPILAN İŞLERİ
Kına çeşmes yapımı ve çevre düzenlemes ,
10 Adet A t p odanın çatıların yen lenmes , boya şler ,
Fayans tam ratı, sıva tam ratı, pencerelere korkuluk yapımı ve boyanması,
İdar B na tad latı,
Özürlü rampası yapımı,
8-) KURŞUNLU KAPLICALARI YOLU DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Sal hl İlçe Merkez le Kurşun Kaplıcalarını bağlayan yolun düzenleme çalışmaları kapsamında yolun gen şl k
olarak standart hale gelmes ç n bordür taşı döşenmes , otopark cepler n n oluşturulması, aydınlatma ç n yer altı
çalışmaları, kanal kazısı, aydınlatma d rekler , d reklere damla süsleme montajları, ızgara yapımı ve yer ne konulması,
50.200 m2 asfalt atılması, b s klet yolu beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
9-) GÜMÜŞÇAYINA YAPILAN İŞLER
Gümüşçayı Rekreasyon alanında bulunan Kafeterya çevres ne otopark, bağlantı yolları, aydınlatma çalışmaları
yapılmıştır. Çevre düzenlemes ç n parke taş döşeme şç l ğ ç n 29.152,00 TL. ödeme yapılmıştır.
10-) OKULLARA YAPILAN İŞLER
Altınordu Ortaokulunun tuvaletler n n yen lenmes , akıllı tahtaların montajı ç n gerekl tad latların yapılması,
kapı ve pencereler n tam ratı yapılması, yönet c odalarının boyanması.
Sek ne Evren Anadolu L ses ; okuldak tüm dersl kler n boyanması, spor salonu camlarının yen lenmes , p ssu
borusunun değ ş m ,
B l m Sanat Merkez dersl kler n n boyanması
Hal de Ed p Adıvar İlkokulu akıllı tahta montajı ç n gerekl tad latların yapılması, basketbol potasının tam r
yapıldı.
Alpaslan İlkokulu sahne yapılması, bahçes ne aydınlatma tes satı çek m , sahne ve seram k döşeme çalışması
yapıldı.
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50.Yıl ortaokuluna çeşme yapımı,
M ll Egemenl k Okulunun çevre duvarına korkuluk yapımı, montajı ve boyanması
Fahr ye Hanım lkokulunda çatı tam ratı,
Beşeylül İlkokulunda bahçe ve 2 sınıfın aydınlatılması
T caret ve Sanay Odası İlkokulunda bahçe duvarı tad latı, st nat duvarı yapımı ve çevre düzenlemes ,
Endüstr Meslek L ses n n duvar korkuluklarının yapımı ve montajı
Poyrazdamları lkokulu darec odaları, yemekhane ve kor dorların boyanması, tuvaletler ne kapı ve pencere
yapılması,
Sart Mahmut ortaokulu anasınıfına lam nat parke döşenmes , dersl kler n boyanması,
Sart Mustafa İlkokuluna basketbol potası yapımı ve montajı,
Kemerdamları lkokulu dersl kler n boyanması yapılmıştır.
Mers nl lkokulu Atatürk büstü Mers nl İlkokulu tuvalet tad latı Atatürk Büstü, sahne ve dolap yapımı, Müdür
Yardımcısı odasının tam r ve boya şler kömürlük odası, ve çatı, bayrak d reğ ve sürmel kapı
Çavlu Mahalles İlköğret m Okulunun tüm dersl kler n n boya şler yapıldı.
Kabazlı Mh. İlkokulu bahçes ne parke taş döşeme ş , bahçe kapısı yapımı ve montajı
Kemer Mh. İlkokulunda ç ve dış boya şler ,
Mers ndere Mh. İlkokulunda boya şler ,
Yen köy Mh. İlkokulunun bahçe duvarı tad latı yapıldı.
Karayahş İlkokulunun voleybol sahasına C25 hazır beton atılması, basketbol potalarının tam r , bahçe kapısı
yapımı , boya şler ,
Durasıllı Mh. Zübeyde Hanım Anaokulunda sıva ve dış cephe sıva şler ,
Karaoğlanlı lkokulunda çevre aydınlatılması beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
11-) SAĞLIK OCAĞI TADİLATLARI
Beyl kl Sağlık Ocağında elektr k tes satlarının bakım onarımı,
Kırvel Mh. Sağlık Ocağına kapı ve pencere korkuluğu yapımı,
12-) DİĞER YAPIM İŞLERİ
Sosyal Market ve Gıda Bankası düzenlemeler kapsamında raf, dolap yapımı ve montajı boya şler , elektr k
tes satının bakımı ve onarımı , aydınlatma çalışmaları, bayrak d reğ yapımı, kl ma tes satı ç n elektr k tes satı çek m
Müdürlüğümüz ek pler tarafından yapılmıştır.
Adala Mahalles P kn k alanında greyderle alan düzenlenmes , aydınlatma çalışmaları, p kn k alanı ve köprüler n
korkuluklarının kaynak şler boya şler Beled yem z ek pler tarafından yapılmıştır.
Sal hl Kent Müzes ne aydınlatma çalışmaları, dolaplara kulp ve menteşe takılması, stant yapımı, ahşap masa,
dolap ve ışıklar ç n perde bant yapımı, 2. kısım elektr k tes satı, mutfak kısmı, enerj bağlantısı ve abone çalışmaları
yapılmıştır.
13-) KASİS MONTAJLARI
Mehmet Ak f Ersoy İlkokulu çevres ne 19 m. Kas s montajı,
Kurtuluş Mh. 234 Sk. köşes ne kas s montajı,
14-) RESMİ KURUMLARA YAPILAN İŞLER
Ç ftç Malları Başkalığı b nasına ek b na yapımı, b na tad latı, duvar yapımı, bahçe düzenlemes , dolap yapımı,
elektr k tes sat şç l kler n n yapılması,
İlçe Tarım Müdürlüğüne masa yapımı, laboratuvarın boyanması,
Kültür Merkez ne engell rampası yapımı,
Kaymakamlık B nasında dış cephe tad latı,
Jandarma Komutanlığının bahçe düzenlemes , aydınlatması, h drol k bar yer montajı
M thatpaşa Mh. Sevg Yolunda bulunan Pol s Merkez ne sürmel kapı yapımı, 2 adet h drol k bar yer alımı ve
montajı
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15-) MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN VE KİRAYA VERİLEN YERLERE YAPILAN İŞLER
Sart Mh. (Aşağı Sart ve Yukarı Sart) umum tuvaletler n tad latı,
Yukarı Sart Mh. düğün salonunun elektr k tes satının bakım ve onarımı,
Poyraz Mh. düğün salonunun tad latı, umum tuvaletler n kapı tad latları, boya şler ,
Beyl kl Mh. düğün salonunun tad latı, elektr k tes satlarının bakım onarımı,
Durasıllı Mh. Güverc n Sevenler Derneğ ve kafeteryanın tam r ,
Durasıllı düğün salonuna kapı ve korkuluk yapımı, tuvaletler n tad latı, elektr k tes satı bakım onarımı,
Durasıllı Mh. umum tuvalette su tes satı döşeme ş ,
Tekel oğlu Mh. bulunan dükkanın boya şler ,
Taytan Mh. Tuana Tat l köyünde mermer şler n n yapılması, pazaryer ndek tuvaletler n elektr k tes satlarının
bakım ve onarımı,
Poyraz Mh. kahvehanen n çatısının tad latı, boya şler ,
Adala Mh. düğün salonun tad latı, elektr k bakım onarımları,
Yılmaz Mh. düğün salonu tad latı,
Poyrazdamları düğün salonunun boya şler
Allahd yen – Çaypınar - Özyurt Mahalleler nde bay ve bayan tuvaletler n n tad latı,
Hazerfan parkında boya şler , çatı tam ratı, dolap sökümü yen den dolap yapımı ve montajı,
Kel Mh. Sebahatt n Gürsoy Parkında aydınlatma çalışmaları,
Mers nl Mh. Beled yeye a t kahvehanen n çatısında kaynak şler ,
Çavlu Mh. Beled yeye a t dükkanın elektr k tes sat ve abone çalışması,
Engell ler Parkında kamer ye tam ratı,
Ş r nyer Mh. Gas lhane ve su deposu tad latı yapılmıştır.
16-) PAZARYERLERİNE YAPILAN TADİLATLAR
Cumhur yet Mh. pazaryer çatısının oluk tem zl ğ , tuvaletler n n tad latı, balıkçılar bölümünün düzenlenmes
Poyrazdamları Mh. pazaryer çatısı gen şletme çalışmaları tamamlandı,
Durasıllı Mh. pazaryer n n aydınlatma bakım ve onarım çalışmaları,
Çarşamba pazaryer nde branda d rekler n n tam ratları,
Taytan Mh. pazaryer n n aydınlatma bakım ve onarımları beled yem z ek pler tarafından yapılmıştır.
17-) EV TAMİRATLARI
Kırvel Mh. selden zarar gören ev n tad latı, lam nat parke döşenmes ,
Dedetaşı Mh Gürsel Cd. No: 67 de bulunan ev n sıva tam ratı ve boya şler ,
Eldelek Mh. ev n çatı tam ratı,
Sart Mh. Kenan Evren Caddes nde bulunan ev n boyanması,
18-) YIKIM YAPILAN BİNALAR
Gümüş Mh. Altay Cad. No: 7 (Metruk b na),
Kocaçeşme Mh. 59 sk. No: 12 de bulunan b nanın yıkımı
Gaz ler Mh. 543 Sk. No: 6 da bulunan b nanın yıkımı
Kurtuluş Mh. Şüheda Cad. No: 202 kaçak çel k çatı ve kazan da res yıkımı,
Kurtuluş Mh. Şüheda Cad. NJo: 227/A kaçak sundurma çatı yıkımı,
Cumhur yet Mh. Atatürk Cd. No: 182/a kaçak sundurma çatı,
Cumhur yet Mh. 339 Sk. No: 19 sundurma çatı yıkımı.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ATÖLYE FAALİYETLERİ
MARANGOZ ATÖLYESİNCE YAPILAN FAALİYETLER
Avar Caddes nde bulunan Sosyal markete dolap yapımı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 500 adet oturma bankı yapıldı.
Durasıllı Mahalles Zübeyde Hanım Anaokuluna kapı yapımı.
Halkla İl şk ler Müdürlüğüne reklam panolarının yapımı.
Beled ye h zmet b nası zabıta müdürlüğüne oda bölmes yapılması
Beled ye h zmet b nası başkan yardımcısının oda bölme ş .
T yatro salonuna 3 adet masa yapıldı.
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğüne arş v dolapları yapımı.
Parke taşı üret m tes s ne yıl boyunca palet yapımı.
İnşaat ek pler ne yıl boyunca mastar ve ağaç kes m .
Beled ye Başkanlığı odasının kapılarının yen lenmes .
Beled ye h zmet b nası tem zl k depo bölme ş .
Dedetaşı Mahalles Gürsel caddes nde bulunan yardıma muhtaç a len n ev ne parke ve kapı yapılması.
Lostra salonlarının ahşap kaplaması.
Beled ye başkanı makam odasına parke döşenmes .
Beled ye Başkanı makam odasındak kalor fer petekler n kaplanması.
Beled ye Başkanlığı katına güvenl k masası yapımı.
B z m Ev Sosyal Tes sler ne dolap parke ve boya şler yapımı.
Durasıllı Mahalles ndek park kafeteryasının çatısına osb ve şıngıl kaplaması yapımı.
Hazerfan parkının mutfak dolabı ve masalarının yen lenmes .
Beled ye h zmet b nası çay ocağının yen lenmes .
Müze ev ne 25 adet ahşap masa, dolap ve ışıklar ç n perde bant yapımı
B z m Cafeye yıl boyu kapı masa tam ratları.
Kurşunlu Kaplıcaları Müdür yet b nasının yen lenmes .
Park Caddes ndek sosyal market n yen lenmes .
Beled ye h zmet b nası yıl boyu tam rat şler .
Z h nsel engell ler okuluna ara bölme yapımı.
Sartmahmut lköğret m okuluna parke döşenmes ve Sart Osmanlı parkında k kafeterya sökümü.
Gökeyüp Mahalles cam lojmanına parke döşenmes .
Park Bahçeler Müdürlüğüne p kn k masası yapımı.
Müze ev ne stant yapımı.
Seram k atölyes ne stant yapımı.
Kapalı spor salonuna 2 adet soyunma odası yapımı ve kapı kasalarının sökümü.
Sal hl Beled ye spor Özyurt Mh. tes sler ne dolap yapımı ve karyola tam ratları.
Kapalı spor salonuna reklam panoları yapımı.
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Özyurt Mh. afet de su basan eve parkeler n n yen lenmes .
Sarıpınar Mahalles ndek afet de su basan ev n parke ve dolap yapımı.
Durasıllı Mahalles düğün salonu parke tam ratı.
Beled ye h zmet b nası g r ş katı danışma masaları yapımı.
Beled ye h zmet b nası yemekhanes bölme şler .
Kurşunlu başkanlık konutunun kapılarının yen lenmes
Kurşunlu Kaplıcalarına yapılan köprü korkulukları değ rmen ve oturma bankları yapımı
Malzeme bedel olarak 7.198,00 TL. Ödeme yapılmış olup şç l kler beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
BOYA ATÖLYESİNCE YAPILAN FAALİYETLER
Sal hl Özel Eğ t m Uygulama Merkez 1.Kademe bahçe dem rler boyanması.
Yılmaz Mh. asr mezarlığın çevre korkuluklarının boyanması.
Kel şant yes nde muhtel f boya şler yapılması.
Mers nl Mahalles nde bulunan İlkokulun ç cephes n n boyanması.
Sal hl Kent Müzes nde boya şler yapıldı.
Kurşunlu Kaplıcalarında odaların boyanması yapıldı.
Beled ye H zmet B nası Başkan Yardımcısının odası, Encümen Odası yen yemekhane, düzenlemes yapılan b r mlerde boya şler yapıldı.
P lavtepe Cam nde boya şler yapıldı.
Sebze ve Meyve Hal nde boya şler yapıldı.
Durasıllı Mh. asfalt şant yes nde boya şler yapıldı.
Kamyon Garajında pano boyama ş yapıldı.
Çayköy Mahalles ndek cam tuvaletler n n boya şler yapıldı.
Poyrazdamları İlköğret m Okulunda boya şler yapıldı.
Deve güreş alanında kapılar boyandı
Barış Mahalles ndek köprü korkulukları boyandı.
B z m Ev Sosyal Tes sler nde tuvaletler, kreş ve b nada boya şler yapıldı.
Altınordu Ortaokulunda kapılar boyandı.
Beled ye H zmet B nasındak yen yemekhanen n çatı makaslarının boyanması yapıldı.
Şant yede reklam panoları boyandı.
Ram z Turan Stadyumundak kulübeler ve stat duvarları boyandı.
Durasıllı Mahalles nde kafeterya boyandı.
Adala Mahalles p kn k alanı ve köprüler n boya şler yapıldı.
Durasıllı Mahalles Güverc n Sevenler Derneğ nde boya şler yapıldı
Mers nl Mahalles ndek cam de boya şler yapıldı.
Sart Mahalles Kenan Evren Caddes nde kahveler n yanında bulunan tuvaletler n boya şler yapıldı.
Kurşunlu Kaplıcalarında c la şler yapıldı.
Kaymakamlık B nasının dış cephe boya şler yapıldı.
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İlçe Tarım Müdürlüğünün laboratuvarında ve b nasında boya ş yapıldı.
M ll Egemenl Ortaokulunda boya şler yapıldı.
Mevlütlü Mahalles nde bulunan durak boyandı.
Poyraz Mahalles nde bulunan Beled yeye a t kahvehane boyandı.
Hazerfan Parkında boya şler yapıldı.
Tekel oğlu Mahalles nde Beled yeye a t dükkanların boya şler yapıldı.
Çamurhamamı Mahalles nde çevre duvar korkuluklarının boyanması yapıldı
Gaffar Okkan Mahalles kanal etrafına yapılan çel k hasırların boyanması yapıldı.
M sak-ı M ll Okulunda basketbol potaları boyandı.
M tatpaşa Mh. Sevg yoluna yapılan özürlü rampaları boyandı.
Yörük Mahalles nde bulunan Sosyal Market B nası boyandı.
Yol kavşakları boyandı.
B l m Sanat Merkez nde boya şler yapıldı
Gökeyüp Mahalles nde bulunan Beled ye H zmet b nasında odalar boyandı.
Sek ne Evren Anadolu L ses nde boya şler yapıldı.
D ş Hastanes önünde bulunan büfe boyandı.
Zafer Kesk ner T yatro B nasında boya şler yapıldı.
Sart İlkokulunda boya yapıldı.Çavlu lkokulu boyandı.
Kapalıspor salonunda ,soyunma odaları, boya ş yapıldı.
Cumhur yet İlkokulunda boya ş yapıldı.
Ram z Turan Stadyumunda kale d rekler boyandı.
Esk ş şeleme fabr kasının yemekhanes boyandı.
Kemerdamları İlkokulunda boya ş yapıldı.
Kurudere Caddes nde Büyükşeh r Beled yes nce açılan dershane boyandı.
Karayahş İlkokulu boyandı.
Durasıllı Mh. Zübeyde Hanım Anaokulunun dış cephes boyandı.
Kırvel Mahalles nde yardıma muhtaç a len n ev boyandı.
Yeş lkavak Mahalles Cam s boyandı.Poyrazdamları Mh.
Düğün salonunda ç ve dış cephe boyaması yapıldı.
Şant yede muhtel f boya ve ant pas şler yapıldı.
Mers nl Mh. okulun ç boyandı.
Sevg yolunda engell lere yapılan özürlü rampaları boyandı,
Kurşunlu Kaplıcalarında Başkanlık Konutunun boya şler yapıldı.
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KAYNAK ATÖLYESİNCE YAPILAN FAALİYETLER

15 adet dolmuş durağı yapılmış olup, montajları tamamlanmıştır
Şeh r ç nde 35 adet b llboard panolarının yapımı ve bakımları
Deve güreş alanına tel çek m ve sökümü, bayrak d rekler ve kapı yapımı
Destek H zmetler Müdürlüğü Last k deposuna raf, atölyeye çel k dolap ve masa yapımı, yazıhaneye tavan yapımı, çatı tam ratı
Gaffar Okkan Mh. kanal boyuna 600 mt. Tel kafes montajı
Cumhur yet İlkokuluna özürlü rampası yapımı
M ll Egemenl k İlköğret m Okulunun bahçe duvar korkuluklarının yapımı,
Mers nl İlköğret m Okuluna kömürlük çatı ve kapı yapımı
Kabazlı İlkokuluna sürmel kapı yapımı
Karayahş İlkokulu basketbol potaları ve sürmel kapı yapımı
Fahr ye Hanım İlkokulu kant n önüne çatı yapımı ve okulun d ğer tam rat şler
Tüm okulların tam r ve kaynak şler n n yapımı
İlçe Emn yet Müdürlüğüne sürme kapı yapımı
Jandarma Karakolu g r ş yollarına kapan, tabela, karakolda çatı ve spor aletler tam r ve bakımı
Kaymakamlık B nasında balkon korkuluğu yapımı
Yılmaz Mh. Mezarlığına çevre tel kafes yapımı, kapı tam ratı ve kaynak şler
Poyrazdamları düğün salonuna çatı ve pazaryer ne lave çatı yapımı
Adala Mah. p kn k alanına kafes pano yapımı ve köprü tam ratı
Poyraz Mh. Beled yeye a t kahvehaneye çatı yapımı
Beled ye H zmet B nasında esk yemekhanen n kapı pencere söküm şler , tam ratı ve yen yapılan yemekhanen n çatı yapımı
Yen Şant ye asfalt deposuna çatı yapımı
Sebze ve Meyve Hal nde çatı yapımı, rögar ızgara yapımı
B z m Ev Sosyal Tes sler nde çatı ve tam r şler , jeneratör üstü soğuk hava deposu motorlarına çatı yapımı
Beled ye spora tes sler ne 5 takım yen kale yapımı ve d ğer tam r şler
Ten s kortuna çevre teller çek m
Ram z Turan le Kapalı Spor Salonunun kapı ve çevre teller n n tam ratları
Kurşunlu Kaplıcaları yolundak aydınlatma d rekler ne damla süsleme yapımı ve kaynak şler
Hoparlör kelepçe elektr k pano ayakları elektr k şler nde gerekl tam rat ve kaynak şler n n yapımı
Bahçec k – Akören Mahalles okul, muhtarlık b nası, mezarlıklara bayrak d reğ yapımı ve tam rat bakım şler
Lostra kulübeler n n çel k skeletler n n yapımı
Sart Mh. p kn k alanı tuvaletler ne kapı montajı
Hacılar Mh. türbes n n çatı ve kapı yapımı
Çamurhamamı Mh. duvar üstü çel k hasır montajı
Durasıllı Mah. Güverc n Sevenler Derneğ ve düğün salonu kapı pencere sökümü çatı tam rat ve kaynak şler
Sart Mh. Osmanlı parkı kafeteryasının çatı söküm şler ,
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Kurşunlu Kaplıcalarına 12 adet banyo korkuluğu yapımı ve montajı, tel kafes kapı, fossept k çukuruma kapak yapımı ve montajı
Kurşunlu Kaplıcaları Yolu düzenleme çalışmaları kapsamında rögar ızgara yapımları
Kurşunlu Kaplıcaları çamaşırhanes ne batar kat yapımı
Fen İşler Müdürlüğüne a t Greyderler n bıçak değ ş m şler , kepçe-traktörler n kaynak ve tam rat şler
Şeh r ç ndek muhtel f kaynak şler ve duba montajları
Tem zl k İşler Müdürlüğüne a t çöp kamyonları, traktör tam r ve kaynak şler
Taz ye çadırı kurum ve sökümler
Beyl kl Mh. spor sahasına 2 adet yedek kulübe yapımı ve montajı
Malzeme bedel olarak 7.198,00 TL. ödeme yapılmış olup şç l kler beled yem z ek pler nce yapılmıştır.

ELEKTRİK ATÖLYESİNCE YAPILAN FAALİYETLER
Hal Müdürlüğü elektr k tes satı yen leme çalışmaları ve meydan aydınlatması yapıldı.
P lavtepe cam tuvalet tes satı ve montajı yapıldı
Ç ftç malları korumanın ek b na elektr k tes satı yapıldı
Başkanlık makamı elektr k tes satı tad lat ve yen leme çalışmaları yapıldı.
Taytan Mahalles Pazar yer elektr k tes satı yen leme, otomat k pano kontrolü ve esnaﬂara ver len enerj ler n kes lmes çalışmaları yapıldı.
Durasıllı Mahalles şant ye b nası elektr k tes satı tad lat ,çevre aydınlatma kantarın abone ayrımı , bayrak d reğ n n abonel k çalışmaları yapıldı.
Karaağaç mezarlık alanı enerj s n n AG den beslenmes çalışması bu kapsamda kanal kazısı, ana pano montajı ve yapılan OG tes s n n söküm çalışmaları yapıldı.
Mahalle muhtarlık b naları ve müşterek aboneler n abone ayırma çalışmaları yapıldı.
Kamyon Garajı elektr k tes satı AG besleme kablosu çek m ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Beyl kl Mahalles düğün salonu elektr k tes satı, montaj ve abonel k şlemler yapıldı.
Kamyon garajı önündek 3 adet OG- AG müşterek d reğ n n yol üzer nden kaldırılıp kaldırım üzer ne aktarılması yapıldı.
Yılmaz Mahalles DSİ kanal üstündek parkın tes satı ve abonel k çalışmaları yapıldı.
OSB g r ş kapısındak kısımda 100 adet bordur led montajı ve enerj bağlantısı yapıldı.
Sart Mahalles futbol sahası elektr k tes satı yen leme çalışması tarımsal sulama abones nden ayrımı ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Yukarı Sart Mahalles düğün salonu elektr k tes satı yen leme, montaj ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Beled ye h zmet b nası yen yemekhane elektr k tes satı, montaj, kl ma tes satı ve enerj bağlantıları yapıldı.
Adala Mahalles motokros şenl ğ faal yetler kapsamında gerekl çalışmalar yapıldı.
Avar Caddes sosyal market elektr k tes satı ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Durasıllı mahalles g r ştek park alanın aydınlatma çalışması, kafeteryanın tes satı, düğün salonu ve sosyal tes sler n abone çalışması yapıldı.
Kurşunlu kaplıcaları kına çeşmes elektr k tes satı ve montaj çalışması yapıldı.
Beyl kl Mahalles sağlık ocağı elektr k tes satı ve abonel k çalışması yapıldı.
Mevlütlü Mahalles tarımsal sulama OG tes s ve trafo montajı yapıldı.
Beled ye spor tes sler OG nak l hattının b nalara yaklaşmasından dolayı 3 adet d reğ n yer değ ş m yapıldı.
Ramazan ayı boyunca kutlama programında gerekl çalışmalar yapıldı.
Müze ev n 2 kısım elektr k tes satı, mutfak kısmı, enerj bağlantısı ve abone çalışmaları yapıldı.
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Jandarma merkez karakolu bahçe ,çevre aydınlatması , elektr k tes satı tad lat çalışması ve g r şe mantar bar yer montajı yapıldı.
Gökeyüp Mahalles cam lojmanı elektr k tes satı komple yen leme çalışması yapıldı.
Mers nl Mahalles spor tes s aydınlatma tes satı, enerj bağlantısı ve abonel k çalışması yapıldı
.Kurşunlu kaplıcaları dar b nanın yen leme ve tad lat çalışması yapıldı.
Jeotermal büronun bütün elektr k şler , enerj bağlantıları ve terﬁ stasyonu elektr k tes satı, abone çalışmaları yapıldı.
Kurşunlu yolu aydınlatma tes satı, montajı ,enerj bağlantısı ve damla süs montajları yapıldı
Adala Mahalles şeftal şenl ğ ç n gerekl tüm çalışmalar yapıldı.
Sebahatt n Gürsoy parkı havuzu elektr k tes satı, park aydınlatma çalışması ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Lostra salonlarının elektr k tes satı yapıldı.
Marangoz atölyes n n yen yer ne elektr k tes satı, aydınlatma tes satı ve enerj bağlantısı yapıldı.
Esk atölyede elektr k tes satı komple yen lend .
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tün bakım, onarım, yen tes s ve abonel k çalışmaları yapıldı.
Yukarı Poyraz sağlık ocağı elektr k tes satı tad latı ve abonel k çalışması yapıldı.
Adala Mahalles şeftal şenl ğ ç n gerekl tüm çalışmalar yapıldı.
Poyrazdamları Mahalles Pazar yer n n aydınlatma tes satının yen leme çalışması yapıldı.
Beled ye h zmet b nası ısıtma ve soğutma s stem n n düzenl çalışması sağlandı. soğutma grubunun b r nde rekt ﬁye ve yen leme çalışması yapıldı.
Beled ye h zmet b nası İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü tad lat ve yen leme çalışmaları yapıldı.
Beled ye H zmet b nası santralında yen leme ve kapas te artırma çalışması yapıldı.
Beled yem z sınırları ç ndek yed belde mahallem zde şeh r merkez le entegre merkez anons s stem çalışmalarına başlandı.
Beled yem z görev sahasındak kablolu, kablosuz anons s stemler , haberleşme s stemler (tels z-telefon) elektron k tüm c hazların bakım, onarım ve tam ratları yapıldı.
Şeh r ç nde bulunan DDY hemzem n geç tler ve yaya geç tler n n bakım, onarım, tad lat ve kontrol çalışması yapıldı.
Şeh r ç ndek tüm s nyal zasyon ve traﬁk ışıklarının bakım, onarım, tad lat ve kontrol çalışmaları yapıldı.
Resm kurum ve da relere sepetl araç ve tekn k personel desteğ sağlanmıştır.
Sart hıdrellez şenl ğ kapsamında gerekl tüm çalışmalar yapıldı.
Resm bayramlar ve günlerde şeh r ç ndek aydınlatma d rekler ne ve E-96 karayolu üzer ndek aydınlatma d rekler ne bayrak asılması ve toplanması yapıldı.
Resm bayram, resm günler, açılış, kutlama programları, okulların faal yetler Beled ye sporun maçları ve
kültür kom syonunun b lg s dah l ndek bütün faal yetlerdek ses düzen nakl , çalışması ve toplanma çalışmaları
yapıldı
Şeh r ç nde uygun görülen yerler n hız kes c kas s montajları yapıldı
Adala Mahalles h zmet b nası ve şant yes ndek elektr k tes satlarının yen lenmes ve tad lat çalışmaları yapıldı.
Beled yem z bünyes ndek h zmet b naları, sosyal tes sler , mahallelerdek tes sler m z bütününün elektr k
arızaları, yen leme, tad lat, güç artışları, resm kurum tak pler , sepetl araç talepler keş f çalışmaları, sayaç,
kompazasyon kontroller b r m m z tarafından ved l kle, ş güvenl ğ ne uygun b r şek lde yapılmaktadır. İş n
b t m nden b r m sorumlularına zahat ve b lg lend rme yapılmaktadır. Tüm bu çalışmalarımız 1 adet Elektr k
Tekn ker , 1 adet ustabaşı, 8 adet elektr k ustası, 1 adet sepetl , araç, 1 adet kamyonet, 5 adet motos klet le
gerçekleşt r lmekted r.
Malzeme bedel olarak 88.536,44 TL. ödeme yapılmış olup şç l kler beled yem z ek pler nce yapılmıştır.
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C- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
156.950 m2

Asfalt üret m ve yapımı
B na ve tes sler n yapım, bakım ve onarımı

2 adet

Sosyal amaçlı b na ve tes s yapım, bakım ve onarımı

7 adet

İmar yollarının açılması

2 km

Marangoz atölyes ne l şk n talepler n karşılanması

% 100

Kaynak atölyes ne l şk n talepler n karşılanması

% 100

Boya atölyes ne l şk n talepler n karşılanması

% 100

Elektr k şler yapım, bakım ve onarım

% 100

Kent halkını ﬁz ksel olarak z nde tutab lmek ç n yaya yollarının sayısını arttırarak, halkın araç kullanımını
azaltmak, daha tem z b r çevre ç n kaplaması yapılmış yol sayısı arttırılarak çevre k rl l ğ n önlemek, gençl ğ kötü
alışkanlıklardan korumak ç n spor sahaları sayısını arttırarak gençl ğ daha sağlıklı b r hale get rmek.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n dare bütçes n n harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanımın çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar ve
mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve harcama
b r m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları
le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m.(Fen İşler Müdürlüğü) 25/02/2015

Ercan OYAN
Fen İşler Müdür V.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER:
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
3194 sayılı mar kanunu ve lg l yönetmel kler çerçeves nde Sal hl Beled ye ve mücav r alan sınırları
çer s ndek tüm mar faal yetler n n plan, fen ve sağlık koşullarına uygunluğunun denetlenmes .
B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü Beled ye b nası çer s nde h zmet vermekted r.
B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü konusunda uzman ve deney ml kadrolarıyla h zmet vermekte olup, ayrıca
profesyonel destek gerekt ren konularda (Arkeolog-Araştırmacı yazar, Kültür ve Tab at Varlıklarının Korunması v.b)
b lg ve teknoloj k açıdan danışmanlık h zmetler satın almaktadır.
Sunulan h zmetler n kal tes n n artırılması, doğru ve güven l r b lg ler n vatandaşlara aktarılması amacıyla,
14 adet b lg sayar ve lg l autocad, bels s programları kullanılmaktadır.
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Müdür
M mar

1
Proje Kontrol

M mar

2

Mak ne Mühend s

1

İnşaat Mühend s

2

Elektr k Mühend s

1

Jeoloj Mühend s

1

Memur

1

İnşaat Tekn ker

2

İnşaat Tekn syen

1

H zmet Alımı İşç

4
Kalem - D lekçe Kayıt

Büro İşç s

1

H zmet Alımı İşç s

3
Ruhsat İşler

Sosyolog

1

Memur

1

H zmet Alımı İşç s

1
Kalem - D lekçe Kayıt

H zmet Alımı

2

B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü bünyes nde;
B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
Proje-Kontrol B r m :
Yapı projeler n n mar mevzuatına göre uygunluğunun denet m .
İnşaatların kazı ve temel aşamasından t baren b t m ne kadar yer nde denet m . (kazı, temel ve kat v zes
şlemler )
Ruhsat İşler B r m :
İmar Kanunu ve lg l yönetmel kler ne uygun olan yapı projeler ne nşaat ruhsatı düzenlenmes .
Yer nde proje ve ekler ne uygun olarak tamamlandığı görülen yapılara da yapı kullanma z n belges ver lmes .
Yapı Denet m B r m :
Ruhsat başvurusu dosyasına a t lg l evrakların kontörlü le Yapı Denet m S stem nden ruhsat ver lmes .
Yapı Denet m S stem nde düzenlenen sev yeler n n s stem üzer nden onaylanması, hakked şler n yapılması ve
nşaatlarla lg l kontrol elemanlarının tak b n n yapılması.
İş b t rme yapılarak nşaatların Yapı Denet m S stem üzer nden düşülmes .
B 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-MÜDÜRLÜĞÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇLAR:
1. Meslek odaları le şb rl ğ çer s nde, şehr n genel s luet ne ve estet k değerler ne bağlı kalarak yapıların plan,
fen ve sağlık koşullarına uygun, güvenl b r şek lde nşasını sağlamak
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Hedeﬂer;
1.

Stratej k Plan süres çer s nde Kaçak yapı tak p bürosu kurulması.

2.

Personel n İmar Kanunu, Yönetmel kler ve Uygulamaları konusunda h zmet ç eğ t mlere tab tutulması.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
1.İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü olarak Sal hl kent nde yaşayan hemşer ler m z n yaşam kal tes n n yükselt lmes ,
sağlıklı ve düzenl b r kentleşme sağlanması temel pol t kamızdır.
2.Yapıların mar yönetmel kler ne, sağlık ve estet k koşullarına uygunluğunun sağlanması, hemşer ler m z n
güvenl ve depreme dayanıklı konutlarda yaşamaları ç n gerekl denet mler n yapılması.

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
HARCAMA KALEMLERİ

BÜTÇE MİKTARI

EKLENEN
HARCAMA

HARCANAN

KALAN

2.448,86 TL

3.448,86 TL

-

KODU

AÇIKLAMA

05.03.03

Yolluklar

1.000,00 TL

05.03.07

Büro Bakım

126.000,00 TL

67.320,65 TL

58.679,35 TL

05.03.05

H zmet Alımları

21.0000,00 TL

20.976,44 TL

23,56 TL
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Ruhsat İşleri ve Proje Kontrol:
Yeni yapı (Inşaat ruhsatı)

232 Adet

Kat Ilavesi

4 Adet

Tadilat

101 Adet

Ruhsat yenilemesi

92 Adet

Y.K.I.

638 Adet

Temel ve Su basman Vizesi

25 Adet

Kat vizesi

105 Adet

Isim değ işikliğ i

70 Adet

Ilave ruhsat

2 Adet

Kullanım değ işikliğ i

1 Adet

Ek bina

6 Adet

Yeniden

36 Adet

Yapı Denetim Kuruluşu Değ işikliğ i

-

Geçici Ruhsat

8 Adet

Kat mü lkiyeti proje onayı

40 Adet

Sigorta için bina durum raporu

-

Yapı Denetim Hakedişleri

1456 Adet

Yıl sonu seviye tespit onayları

265 Adet

Zemin ve Temel Etü d Raporu Onayı

125 Adet

Dilekçe ve Resmi Evraklar
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35 Adet Ruhsatsız ve Kaçak yapıya yapı tat l zabtı tutulmuş olup, 7 adet yıkılmış, 27 adet durdurulmuş, 1 adet
tad lat ruhsatı ver lm şt r.
Tekn k heyet olarak nşaatların yer nde projeye, malzemeye ve ısı yalıtım detaylarına uygunluğunun denet mler
yapıldı. Yer nde yapılan eks kl kler n Mal sah b ne ve TUS una htar ve kaz ed lerek projeye uygun hale get r lm şt r.
145 adet 6306 sayılı Afet R sk altındak b naların yıkımı kontroller yapılmıştır.
33 adet 6360 sayılı kanunun geç c 1' nc maddes n n 14' üncü fıkrasına göre ruhsat ver lm şt r.
PROJE BİLGİLERİ:
İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü m mar, elektr k mühend s , mak ne mühend s , nşaat mühend s tekn k
personeller nce aşağıda şler n proje çalışmaları yapılmıştır.
-Atatürk Caddes üzer nde bulunan Beled yeye a t mevcut Çınarlı Parkı ve Kafeteryasının düzenlenmes ç n
tad lat projeler hazırlandı.
-Plansız Alanlarda bulunan ve köyden mahalleye dönen yerleşmeler ç n 2 T p Ekonom k, 4 T p Geleneksel, 1 T p
Modern olmak üzere toplamda 7 farklı T p Projen n M mar , Stat k, Mekan k ve Elektr k projeler hazırlandı ve
başvuruda bulunan vatandaşlar bu uygulamadan faydalandı.
-Gümüş Çayında bulunan Spor Tes sler n n İdar B na M mar Projeler Fen İşler Müdürlüğü le b rl kte ortak b r
çalışma doğrultusunda hazırlandı.
-Gümüş Çayında bulunan Restoran - Cafe' n n çevre düzenleme projes Fen İşler Müdürlüğü le b rl kte ortak b r
çalışma doğrultusunda hazırlandı.
-İnşaat yapmak üzere ruhsat başvurusunda bulunana proje dosyaları ncelen p, ruhsata bağlandı.
-Tad lat yapmak üzere tad lat ruhsatı başvurusunda bulunan proje dosyaları ncelen p ruhsata bağlandı.
-Kat rt fakı kurmak ç n Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gönder lmek üzere hazırlanan projeler n uygunluğu
onaylandı.
-Yapı Kullanma İzn ç n yapılan başvuruların yer nde projeye uygunluğu denetlend .
-İl Sağlık Müdürlüğü' nün taleb nce görevlend rme yapılarak Özel Hastaneler denetlend .
-Sal hl Organ ze Sanay Bölge Müdürlüğü' nün taleb nce görevlend rme yapılarak tekn k uygulama sorumluluğu
yer ne get r ld .
-Kırvel Mahalles nde yapılan A le Sağlığı Merkez n n Tekn k Uygulama Sorumluluğu yer ne get r ld .
-Sal hl de yer alan 370 asansör per yod k kontroller TSE el le yaptırıldı ve tak p ed ld .
-Poyrazdamları Spor Tes sler Elektr k Projes , Yılmaz Mahalles Sebze Toplama Merkez Elektr k Projes ,
Geleneksel T p (1-2-3-4) Tatb kat Projeler Elektr k Projes ç z mler , Hasalan Mahalles Muhtarlık B nası Elektr k
Projes , Kırvel Mahalles Muhtarlık B nası Elektr k Projes , Gaffar OKKAN Mahalles Muhtarlık Sağlık Ocağı
Elektr k Projes , Yılmaz Mahalles Havuzlu Park Elektr k Projes , Yılmaz Mahalles Spor Alanı Elektr k Projes , Kele
Yeş l Söğüt Cam s Elektr k Projes , Şant ye Panosu Elektr k Projes , Yukarı Sart Mahalles Düğün Salonu Elektr k
Projes , Barış Mahalles sulama amaçlı Elektr k Projes , Sarıpınar Mahalles Gümüş Çayı mevk sulama amaçlı
Elektr k Projes , Sarıpınar Mahalles Gümüş Çayı mevk Rüştü Akbıyıkoğlu okul yanı sulama amaçlı Elektr k Projes ,
Sarıpınar Mahalles Gümüş Çayı mevk Hüsey n BULUT Köprüsü yanı sulama tes s Elektr k Projes , Sarıpınar
Mahalles Gümüş Çayı mevk Kabazlı yolu yanı sulama tes s Elektr k Projes , Sabahatt n Gülsoy havuz park alanı
havuz tes satı Elektr k Projes , T caret odası mevk havuz Park alanı Elektr k Projes , Sağlık Mahalles Muhtarlık
B nası Elektr k Projes , Beyl kl Sağlık Ocağı Elektr k Projes , Mers nl Mahalles Spor Tes s Elektr k Projes , Sart
Mahalles Spor Tes s Elektr k Projes , Zafer Mahalles 629-718 Sokak Park Alanı Elektr k Projes , Hz. Hamza Cam
yanı Park Alanı Elektr k Projes , Gümüş – Kırvel Mahalles Muhtarlık B nası Elektr k Projes , Beyl kl Mahalles
Düğün Salonu Elektr k Projes , Yılmaz Mahalles Spor Alanı Elektr k Projes , Sebahatt n Gülsoy Havuz Park Alanı
Elektr k Projes , Poyraz Mahalles Sağlık Ocağı Elektr k Projes , Atatürk Mahalles Düğün Salonu Elektr k Projes ,
Başlıoğlu Mahalles Kahvehane Elektr k Projes , Çavlu Mahalles Berber Dükkanı Elektr k Projes , Sart Mahalles
Fen İşler Şant yes Elektr k Projes , Mers nl Mahalles Park Alanı Elektr k Projes , Hacıbektaşlı Mahalles Park Alanı
Elektr k Projes , Sal hl Beled yes Ş şeleme Fabr kası Bekç B nası Elektr k Projes , Pehl vanoğlu arkası 625 Sokak
Park Alanı Elektr k Projes , Celal Bayar Ün vers tes Sal hl Meslek Okulu Müdürlüğü Elektr k Projes , Zafer
Mahalles 383 Sokak Park Alanı Elektr k Projes , Gençl k Merkez Projes n n kontrol ed lmes , Kapalı Spor Salonu
Projes n n kontrol ed lmes , Kurşunlu D nlenme Tes sler yolu ve kurşunlu p kn k alanı yolu projes , kontrolü
tamamlanmıştır.
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B-ZAYIF YÖNLERİ
Da rem ze A t Zayıf Yönler:
1)B r m personel n n ş yoğunluklarından dolayı meslek ç eğ t m konusunda tekn k gez , sem ner, sempozyum,
v.b etk nl klere katılamaması.
2)D j tal b r arş v m z n bulunmayışı.
3)Kent b lg s stem n n bulunmayışı.
4)B lg sayar ortamında çalışmayı sağlayacak, b lg sayar destekl ç z m programı, ek pmanın yeters zl ğ .

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar
ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını
ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m( İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü 19.02.2015)

İsma l Hakkı ASLAN
İmar ve Şeh rc l k Md.Vk.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor
el m zdek ver ler n önyargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes yle hesap ver leb l rl k ve sadel k lkeler
doğrultusunda, eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarına açıklama get r leb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Selcen DOĞAN
Harcama Yetk l s
(Yüksek M mar)

1- GENEL BİLGİLER :
B- TEMEL İŞLEV
Müdürlüğümüz, lçem ze yen kazandırılab lecek kültür, sanat ve tur zm değerler n tesp t eder ve envanter
b lg s n tutar. Var olan ve b l nen değerler n tanınırlığını ve b l n rl ğ n arttırmak üzere proje üret r. Projeler ç n fon,
kaynak ve h be başvuruları yapar.
Projeler n gerçekleşt r leb lmes adına d ğer müdürlüklerle şb rl ğ ht yacı duyulması hal nde koord nasyon
görev n üstlen r.
Personel n meslek gel ş m ç n gerekl eğ t m ve planlamaları yapar.
Beled ye har c kurumlarla şb rl ğ ne ht yaç duyulması hal nde eşgüdümü sağlar.
YASAL DAYANAK :
2015 yılında yapılan tüm organ zasyonlar bütçen n 46.45.14.43.08.02.00.00.05.03.06.02.01 nolu Bütçe Tert b
üzder nden uygulanmaktadır.
Kend b r m m zle le lg l harcamalar gerekl bütçe tert b no'ları kullanılarak uygulanmaktadır.
Sal hl 'n n tanıtımı le lg l tüm hazırlık ve yazışmalar müdürlüğümüz bünyes nde yapılmaktadır.
Kend b r m m zle lg l harcamaların bütçe hazırlığı yapılmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ;
1 Yüksek M mar (Harcama Yetk l s ), 1 memur (VHKİ), 4 send kalı şç , 6 adet h zmet alımı
12 adet personel; Danışman olarak 1 adet Akeolog, 1 adet Sanat Tar hç s h zmet vermekted r.

şç s olmak üzere

SUNULAN HİZMETLER :
-Gümüş Çayı ve Mahalleler m zde (esk beldeler) Ramazan ayı sebeb yle Ramazan Etk nl kler düzenlenm şt r.
-Beled yem z Türk Sanat Müz ğ Korosu tarafından k adet konser ver lm şt r.
-Beled yem z bünyes nde ücrets z olarak res m (çocuk ve yet şk n k grup ), p yano, t yatro (çocuk ve yet şk n k
grup), Modern Dans ve Bale, Türk Sanat Müz ğ , Tezh p ve m nyatür, El Sanatları, Halıcılık, Kısa F lm, Seram k,
Fotoğrafçılık Kursları açılmış olup bu kurslara 697 kurs yer devam etmekted r.
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-Açılan Kurslarla lg l fotoğrafçılık, res m, seram k ve el sanatları, tezh p ve m nyatür, Kurtuluş Savaşında Sal hl
fotoğraﬂarı serg ler açılmış, Modern Dans,bale, p yano ve t yatro (yet şk n ve çocuk) göster ler halkımızın beğen s ne
sunulmuştur.
- Geleneksel Kültürümüzün yaşatılması adına 1. Deve Güreş Fest val Organ zasyonu düzenlenm şt r.
- Çanakkale Zafer n n 100.yılı neden yle ulusal düzeyde “Çanakkale” konulu karma res m serg s düzenlenm şt r.
- Öğrenc ve vatandaşların kültür gez ler ne Katılımları sağlanmış; Çanakkale, Ankara, İstanbul, Konya g b
şeh rlere ücrets z kültür gez ler düzenlenm şt r.
-19 Mayıs Gençl k ve Spor Bayramı sebeb yle pop müz k sanatçısı At ye'n n katıldığı Gençl k Konser
düzenlenm şt r.
- 51.Ş r İk nd ler (Onur Konuğu Kahraman TAZEOĞLU) ve 52. Ş r İk nd ler (Onur Konuğu Azerbaycan
M lletvek l Gan re PAŞAYEVA) gerçekleşt r lm şt r ve Gan re PAŞAYEVA'ya Fahr Hemşehr l k Beratı ver lm şt r.
-Man sa Büyük Şeh r Beled yes le İş b rl ğ ç nde konser ve profesyonel t yatro göster ler sunulmuştur.
- 11 Eylül 2015 tar h nde Kent Müzes açılmış 31.12.2015 tar h ne kadar 4.898 k ş z yaret etm şt r.
- 09-10-11 Ek m 2015 tar h nde “Altın Ülke L dya” Altın.Kuyumculuk ve gemoloj Sempozyumu düzenlenm ş
Uluslar arası ve ulusal anlamda sektörün önde gelen s mler sempozyumda b ld r ler n sunmuştur.
-Beled yem z Seram k,Halıcılık ve El Sanatları atolyeler nde ve öncülüğünde Sal hl Beled yes Hed yec l k
eşyaları üret m ne başlanmıştır.
-Durasıllı Mahalles Nevruz,Sart Mahalles nde Hıdırellez ve Adala Mahalles nde Şeftal Şenkl kler
düzenlenm şt r.
1) Amaç ve Hedeﬂer:
Amaç:
Beled yem z tarafından vatandaşlarımızın kültürel gereks n mler n karşılamak, gel şt rmek, uygun ve çağdaş
b r yurttaş olarak uygarca b r yaşam sürdürmeler n sağlamak. Tar h ve doğal zeng nl kler le öneml b r tur zm
potans yel ne sah p lçem z n tur zm ve tanıtımına katkıda bulunmak. Bu alanda halkımızın ekonom k yönden
yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geç rmek. Ortak varlığımız; doğal, tar h ve kültürel zeng nl kler n
korunarak sosyal n tel kl şlevler n gerçekleşt r lmes n sağlamak, açılacak becer ed nd rme kurslarıyla üreten b r
toplum olma yolunda lerlemey sağlamak. Sardes Ant k Kent , Adala kanyonu, Jeopark, tar h köy dokuları g b
özell kl değerler n korunarak yaşatılması adına projeler üretmek. Öğrenc lerden başlayarak halkın, yakın çevren n ve
ülkem zden her kes m n değerler m z tanıması adına gez ler düzenlemek.
Hedef:
Kültür, sanat ve tur zm değerler le ülkem zde hak ett ğ yere gelm ş b r kente ulaşmak.
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EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

43

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

Kodu

01
01
02
01
03

Açıklama

Bütçe

Eklenen

Harcanan

Personel G derler

79.978,85

Memurlar

79.978,85

Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler

13.761,44

Memurlar

13.761,44

Mal ve H zmet Alım G derler

360.364,57

02 Tüket me Yönel k Mal ve Malzeme Alımları

82.474,91

05 H zmet Alımları

49.689,73

06 Tems l ve Tanıtma G derler

219.434,07

07 Menkul Mal, Gayr Madd Hak Alım, Bakım ve Onarım

8.765,86

Toplam

454.104,86

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- ÜSTÜN YÖNLERİ :
- Çalışmalarımızın h yerarş k yapıya uygun d s pl nl oluşu
- Görev ve sorumluluk b l nc n n yükek oluşu
- Üst yönet mle uyumlu çalışma
B - ZAYIF YÖNLER :
-Kültür, sanat, tur zm projeler n n d ğer yaşamsal asgar gerekl l kler n yanında ger planda kalması.
C – FIRSATLAR
- Eğ t ml Personel Olması
- Yerleşm ş Kurum Kültürü
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar
ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını
ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m.

Selcen DOĞAN
Harcama Yetk l s
(Yüksek M mar)
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BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Beled yem ze bağlı b r şletme olarak h zmet veren B z m Ev Sosyal Tes sler Müdürlüğümüzün faal yet raporu;
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 41.Maddes ne ve Mal ye Bakanlığı'nın 17.03.2006 tar h ve
26111 sayılı Resm Gazete de yayınlanan Kamu İdareler nce hazırlanacak Faal yet Raporları hakkındak Yönetmel ğe
uygun olarak hazırlanmıştır.

Yalım ŞENKAYA
Başkan Yardımcısı
Harcama Yetk l s

I- GENEL BİLGİLER:
A-)YETKİ GÖREV VE SORUMLULUK:
Müdürlüğümüz bünyes nde 1 adet Tes s Sorumlusu,2 adet Şube Sorumlusu, 1 adet Muhasebe Yetk l s , 1 adet Büro
İşç s , 3 adet kas yer, 1 adet Satın Alma Sorumlusu, 8 adet Mutfak Personel , 25 adet Salon Personel , 3 adet Bulaşıkçı, 5
adet Tem zl k Personel , 1 adet Kreş Görevl s ,1 adet Ulaşım Personel , 3 adet Güvenl k Görevl s , 3 adet Otogaraj W.C.
görevl s , 1 adet Spor Ev Görevl s olmak üzere toplam 59 personel le h zmet vermekted r.

İŞLETME SORUMLUSU :
Tes se gelen m saﬁrlere en y şek lde h zmet ver lmes n sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlar le dernekler n yemek
organ zasyonlarını yaparak konukların en y şek lde ağırlanmalarını sağlamak, tes s n bakım, onarım ve tem zl ğ n
yaptırmak, günlük yemek malzemeler n n alımını yaptırmak ve tem z b r şek lde müşter h zmet ne sunmak,tes ste çalışan
personel n sevk ve dares n ve eğ t m n sağlamak,amatör spor kulüpler ne, beled ye personel ne, beled ye kreş ne ve
İtfa ye personel ne 1 öğün yemek çıkarılmasını sağlamak görev yetk ve sorumluluklarıdır.
MUHASEBE YETKİLİSİ:
Tes s n bütçes n n hazırlanması, çalışan personel n aylık ücretler , s gorta ve d ğer alacaklarının ödenmes , tes se alınan
her türlü gıda, çecek ve d ğer malzemeler n faturalarının hazırlanması ve lg l k ş lere ödenmes ,verg beyannameler n n
hazırlanması ve ödenmes ,tes s n gel rler n n günlük banka hesabına yatırılması,tak b ve tüm mal kayıtların b lg sayara
şlenmes , lg l cetveller ve raporların çıkarılması görev,yetk ve sorumluluklarıdır.
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B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
Tes s m zde kullanılan araç ve gereçler: Gelen müşter ler n rahatlığı ve huzurlu b r ortam sağlamak ç n yemek serv sler nde
kullanılan masa, sandalye ve sehpa le örtüler, perdeler, şamdanlar le serv s tabak, bardak ve peçeteler le d ğer serv s
malzemeler , telev zyon, müz k ve maç yayınları, el term naller , kamera, b lg sayar, yazıcı, yazar kasa, çel k kasa,
hesap mak nes , fax ve telefonlar le mutfak araç ve gereçler mevcuttur.
B 2-) ÖRGÜT YAPISI:

BAŞKAN YARDIMCISI

BİZİM EV SOSYAL TESİSİ
İşletme Sorumlusu
İşç (3)
H zmet Alımı (24)

BİZİM CAFE
İşletme Sorumlusu
H zmet Alımı (16)

KALEM
Şef
Büro İşç s
Otogaraj
H zmet Alımı(3)

HEZARFEN CAFE
İşletme Sorumlusu
H zmet Alımı (8)

B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
B lg Kaynakları:
1-Resm Gazete
2-193 Sayılı Gel r Verg s Kanunu
3-3065 Sayılı KDV Kanunu
4-Mahall İdareler ve Muhasebe Yönetmel ğ
Teknoloj k Kaynaklar:
1- www.muhasebat.gov.tr
2- www.mal ye.gov.tr
3- www.kontder.org.
4- www.mahall dareler.gov.tr
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C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:

Görev Unvanı

Statüsü

İşletme Sorumlusu

H zmet Alımı

1

Şube Sorumlusu

H zmet Alımı

2

Muhasebe Yetk l s

Şef. Memur (1/1)

1

Büro İşç s

Beled ye İşç s

1

Kas yer

H zmet Alımı

3

Aşçı

Beled ye İşç s

3

Aşçı

H zmet Alımı

5

Salon Pers.(Garson)

H zmet Alımı

25

Satın Alma Sorumlusu

H zmet Alımı

1

Bulaşıkçı

H zmet Alımı

3

Kreş Görevl s

H zmet Alımı

1

Tem zl kç

H zmet Alımı

5

Güvenl k Görevl s

H zmet Alımı

3

Şöför

K ralık

1

WC Görevl s

H zmet Alımı

3

Spor Ev Görevl s

H zmet Alımı

1

Aded

59

TOPLAM

B 5-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:
5393 Sayılı Beled yeler Kanununun 25.maddes ne st naden Mecl sçe seç len İç Denetç ler 2015 yılına a t
denet m raporlarını Mart ayı sonuna kadar Mecl se sunacağından Faal yet Raporumuzun hazırlanma aşamasında İç
Denet m henüz yapılmamıştır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
Soğuk ve sıcak y yecek çeş tler n n arttırılması.
Hedeﬁm z toplu yemek organ zasyonlarında lçem ze gelen tur st kaﬁleler ve tur ş rketler yle bağlantılar yapmak,
daha fazla k tleye h tap edeb lmek bu sayede gel r m z n de arttırılmasını sağlamak.
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B-)TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
Tes s m z müşter ler m ze verd ğ h zmet kal tes nden ödün vermeden a le ortamının yaratıldığı, tem z, sağlıklı,
güvenle y yecek ve çecekler n sunulduğu özel günler n terc h ed ld ğ lk yer olab lmek.
Tes s m z n a leler n geleb leceğ lk yer olması ve çocuk kreş m z n h zmet alanı çer s nde olması le terc h ed len
b r mekan olma özell ğ n korumaktadır. Anne, babalar eğlen rken çocukları güvenl ellerde tecrübel kreş eğ tmen le
vak t geç rmekted r.
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-MALİ BİLGİLER:

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

Açıklama

Kurumsal
Kod

IV
Kodu

01

BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ

2015 Yılı
Harcama Toplamı

Açıklama

01

PERSONEL GİDERLERİ

02

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

03

İŞÇİLER

02
03
03

267.540,55
4.485,40
263.055,15

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

36.395,28

İŞÇİLER

36.395,28
3.229.748,38

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
01

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

998.333,20

02

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

700.540,06

04

GÖREV GİDERLERİ

5.039,77

05

HİZMET ALIMLARI

1.409.931,23

07

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

08

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
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1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
Tes s m z n 2015 Yılı Bütçes gel r ve g der denk olarak 5.480.890,00 TL. olarak bağlanmıştır.
Gel r Bütçes : Tes s m z n 01.01.2015/31.12.2015 dönem çer s nde gel r 3.021.536,11 TL. d r.
G der Bütçes : Tes s m z n 01.01.2015/31.12.2015 dönem çer s nde g der 3.533.684,21 TL. d r.
2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka İşlemler : Tes s m z n T.C. Z raat Bankasında bulunan car hesabına 01.01.2015/31.12.2015 dönem
çer s nde 3.102.080,47 TL. g r ş, 3.102.061,49 TL. çıkış olmuş, 2016 yılına devreden banka mevcudumuz se 18,98
TL. d r.
Emanet İşlemler : Tes s m z n 01.01.2015/31.12.2015 dönem çer s nde Emanet Hesaplarımıza 4.426.113,35
TL. alınmış olup, 3.435.491,87 TL. lg l kuruluşlara ade ed lm şt r. Emanet İşlemler olarak 2016 yılı hesaplarımıza
990.621,48 TL. dev r olmuştur.
Avans İşlemler : Tes s m z n 01.01.2015/31.12.2015 dönem çer s nde İş Avans ve Kred olarak Mutemed m ze
12.104,24 TL. avans ver lm ş olup, tamamı mahsup yapılmıştır.
Stok İşlemler : Tes s m z n 31.12.2015 tar h sonu t bar yle stok hesabımızda 61.005,15 TL. stok mal
bulunmaktadır.
3-MALİ DENETİM SONUÇLARI:
es s m z n 2015 mal yılına a t hesap ş ve şlemler Mecl s Üyeler nden oluşan Denet m Kom syonu tarafından
ncelenmekted r. Yapılan denet m sonucu oluşan rapor Beled ye Mecl s ne sunulmaktadır.
B-PERFORMANS BİLGİLERİ:
Tes s m z Sal hl halkına mümkün olduğunca düşük ﬁyatlardan ve kal tel h zmet sunmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kamu yararına çalışan dernekler n kabul ve yemek organ zasyonları ve kahvaltı
organ zasyonlarını karşılamaktadır.
İlçem zde düzenlenen kültürel etk nl klere katılan m saﬁrler n ağırlanması tes s m zce sağlanmaktadır.
Hafta sonları canlı müz k programı yapılmaktadır.
Tes s m zde DIGITURK yayınımız devam etmekted r.
Tes s m z talepler doğrultusunda düğün, n şan g b eğlencel yemek organ zasyonlarına da h zmet vermekted r.
Beled ye Personel m z n, öğle yemeğ le Beled yem z Kreş nde bulunan Beled ye Personel çocuklarının yemek
ht yaçları tes s m zden sağlanmaktadır.
Beled ye Oto garajı çer s nde bulunan Tuvalet n İşletmes tes s m zce yapılmaktadır.
B z m Ev Sosyal Tes sler olarak 2015 yılı çer s nde; H zmet B nası çer s nde görev yapan 140 adet
personel m ze, Beled ye Kreş m zde eğ t m gören 13 adet çocuğumuza, her gün yemek serv s , Amatör Spor
Kulüpler ndek Voleybol, Judo, Basketbol Takımındak öğrenc ler ç n, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekler
serv s tes s m zce yapılmaktadır.
Beled yem z n açmış olduğu Spor ev n n kafeteryasının şletmes tes s m zce yapılmaktadır.
Beled yem z H zmet B nasında bulunan çay ocağının şletmes tes s m z tarafından yapılmaktadır.
B r m m ze bağlı olarak h zmet veren B z m Kafeteryada; yemek ve kahvaltı h zmet vatandaşlarımızın h zmet ne
sunulmaktadır.
Şeh r Müzes n n kafeterya şletmes tes s m z tarafından yapılmaktadır.
Hezarfan Parkının şlet lmes ve burada n şan,doğum günü organ zasyonları tes s m z tarafından yapılmaktadır.
B z m Ev Sosyal Tes sler bahçes çer s nde faal yet gösteren B z m Bahçen n şletmes tes s m z tarafından
yapılmaktadır.
Şehr m z n muhtel f cadde ve sokaklarında bulunan otoparkların şlet lmes tes s m z tarafından yapılmaktadır.
Z raat Bankasındak car hesabımıza g ren-çıkan günlük akış bankadan alınan Banka ekstres le karşılaştırılarak
doğruluğu kontrol ed l p, günlük nak t g r ş le ödemeler hakkında Başkanlığa b lg ver lmekted r.
Ödemekle yükümlü olduğumuz verg ler le Sosyal Güvenl k Kurumlarına yapılan ödemeler n zamanında
yapılması sağlanarak tak p ed lmekted r.
Tes s m z, 300 k ş l k kapas teye sah p 2.sınıf lokanta bar konumunda faal yet gösteren b r şletmed r.
Performans B lg S stem n n Değerlend r lmes : Tes s m zde çalışan mutfak personel le toplantılar yapılarak
yemek mönümüzün zeng nleşt r lmes n sağlamak ayrıca salon personel n n de eğ t m sem nerler ne katılmasını
sağlamak h zmet kal tes n arttıracaktır.
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-) ÜSTÜN YÖNLERİ :
Yakın çevrem zde bulunan emsal şletmeler çer s nde güzel manzarası le hedef k tle olan a leler n rahatlıkla
geleb leceğ tem z, sağlıklı ve güvenle y yecek ve çecekler n sunulduğu deney ml ve güler yüzlü personel le h zmet
vereb len tek sosyal tes s olmamızdır.
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DEĞERLENDİRME:
1989 yılından bu yana h zmet veren Beled yem z B z m Ev Sosyal Tes sler İşletmes yapmış olduğu h zmet
kal tes nden ödün vermeden halkımızın sağlıklı, güvenl , tem z ve nez h b r eğlenme ve d nlenme ortamını bulab leceğ
ve özel günler n kutlayab leceğ özel ve güvenl b r tes s olmaya,a leler n geleb leceğ lk yer olması ve çocuk
kreş m z n h zmet alanı çer s nde olması le terc h ed len b r mekan olma özell ğ n korumaya devam edecekt r. Sey r
Tepes n n yazlık ç m bahçes ne dah l ed lmes yle Sal hl m ze kuş bakışı sey r mkanı sağlanmaktadır. Ayrıca düğün,
n şan ya da toplu yemek organ zasyonları sırasında gelen kalabalık m saﬁrler ç n araç otoparkı sorunu yen otopark
alanı açılarak ortadan kaldırılmıştır.

Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. (B z m Ev Sosyal Tes. İşlt. Müdürlüğü 19.02.2016)

Yalım ŞENKAYA
Beled ye Başkan Yardımcısı
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
01.01.2015 - 31.12.2015 tar hler arasını kapsayan Sal hl Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğü Faal yet Raporu
5393 Sayılı Kanunun 56. maddes ne ve 5018 sayılı kanunun 41 maddes ne st naden çıkarılan Kamu İdareler nce
Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkında Yönetmel ğe göre Beled ye Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır.
B lg ler n ze arz eder m.

Gökhan AÇIKGÖZ
Hukuk İşler Md.V
I-GENEL BİLGİLER:
A-YETKİ – GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Beled yen n yasalarla bel rlenen her türlü hukuk haklarını korumak
Beled ye tüzel k ş l ğ aleyh ne açılan davalarda beled yey savunmak
Beled ye leh ne dava açmak, Beled ye alacakları le lg l cra şlemler n tak p etmek
Beled yen n ş ve şlemler hakkında beled ye yürütme organlarına, Beled ye Başkanına ve b r mler ne
stend ğ nde hukuk b lg ve görüş vermek.
e) Kend b r m le lg l harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak
a)
b)
c)
d)
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B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
B 1-)FİZİKSEL YAPI

BİRİM

HİZMET YERİ VE KAT

ÇALIŞMA ALANI

HUKUK İŞLERİ

İDARE BİNASININ

1 MÜDÜR ODASI

MÜDÜRLÜĞÜ

2. KATINDADIR.

1 AVUKAT ODASI

FİZİKİ KAYNAKLAR
5 ADET BİLGİSAYAR
2 ADET YAZICI
3 ADET HESAP MAKİNESİ

B 2-) ÖRGÜT YAPISI:

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

AVUKAT

BÜRO İŞÇİSİ ( HİZMET ALIMI )

C 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
BASILI KAYNAKLAR:
İŞ KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU
KAMULAŞTIRMA KANUNU
TÜRK CEZA KANUNU
HUKUK USULÜ MUHAKAMELERİ KANUNU
BELEDİYELERLE İLGİLİ MEVZUAT
İCRA İFLAS KANUNU
AMME ALACAKLARI TAHSİLİUSULÜ HAKKINDA KANUN
İDARİ YARGI MEVZUATI
DEVLET İHALE KANUNU
KAMU İHALE KANUNU
TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
İCRA PROGRAMI
MEVZUAT PROGRAMI
UYAP – E İMZA
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C 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
1

MÜDÜR

1

2

AVUKAT

2

3

BÜRO İŞÇİSİ ( HİZMET ALIMI)

2

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A-MALİ BİLGİLER
GİDER KODU: 46.45.14.24.01.03.09.00.05
2015 Yılı
Harcama Toplamı

AÇIKLAMALAR
Personel G der

19.820,94

Memurlar

19.820,94

Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler

4.073,00

Memurlar

4.073,00

Mal ve H zmet Alımı G derler

148.519,82

Tüket me Yönel k Mal ve H zmet Alımları

291,60

Görev G derler

145.362,56

H zmet Alımları

1.308,01

Menkul Mal, Gayr madd Hak Alım, Bakım ve Onarım G derler

1.557,65

Car Tarnsferler

32.764,02

Görev Zararları

32.764,02

TOPLAM

205.177,78

B- PERFORMANS BİLGİLERİ:
1- İş Mahkemes 240 adet dava devam etmekted r.
2- İdare Mahkemes 42 adet dava devam etmekted r.
3- Sulh Hukuk Mahkemes toplam 15 adet dava devam etmekted r.
4- Asl ye Hukuk Mahkemes 88 adet dava dosyası devam etmekted r.
5- İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemes toplam 19 adet dava sonuçlanmıştır.
6- 14 Asl ye Ceza Mahkemes adet dava devam etmekted r.
7- Verg Mahkemes nde 5 adet dava devam etmekted r.
8- Cumhur yet Başsavcılık ş kâyet dosyaları 3 adett r.Davalar devam etmekted r.
9- 2 adet Ağır Ceza Mahkeme dosyası devam etmekted r.
10- 4 adet Kadastro Mahkemes dosyası sonuçlanmıştır.
11 - İcra tak p sayısı 493 adett r. 116 adet cra dosyası nfaz olmuştur. 377 adet derdest dosya mevcut olup
bunlarda 85 adet taahhüd alınmıştır.
12- 3 adet d s pl n soruşturması tamamlanarak karara bağlanmıştır.
13- İşç d s pl n Kurulu toplantılarında ve hale Kom syonlarında hazır bulunulmuştur.
14- Beled ye mecl s ve encümen toplantılarında hazır bulunulmuştur.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. (Hukuk İşler Müdürlüğü 22.02.2016)

Gökhan AÇIKGÖZ
Hukuk İşler Md.V
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KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
01.01.2015 - 31.12.2015 tar hler arasını kapsayan Sal hl Beled yes Kırsal H zmetler Müdürlüğü Faal yet
Raporu 5393 Sayılı Kanunun 56. Maddes ne ve 5018 Sayılı Kanunun 41. maddes ne st naden çıkarılan kamu
dareler nce hazırlanacak faal yet raporları hakkında yönetmel ğe göre Beled ye Başkanlığına sunulmak üzere
hazırlanmıştır.
B lg ler n ze arz eder m.

Rıza GÜLMEZ
Kırsal H zmetler Müdürü V.

I-GENEL BİLGİLER:
A-)YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
a) Kırsal alanlarda ekonom n n gel şt r lmes ve ş mkânlarının arttırılması, nsan kaynaklarının örgütlenme
düzey n n ve yerel kalkınma kapas tes n n gel şt r lmes , kırsal alan ﬁz k altyapı h zmetler n n gel şt r lmes ve yaşam
kal tes n n arttırılması, kırsal çevren n korunması ve gel şt r lmes n sağlamak. Tarım ve Hayvancılık üret mler n n,
şlenmes , korunması, depolanması ve pazarlanmasının gel şt r lmes ç n planlama, projelend rme, hale ve
şartnameler n n hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 6360 Sayılı yasa le mahalleye
dönüşen köyler m ze tarım ve hayvancılık alanında 5216 Sayılı Yasa Hükümler çerçeves nde destek sağlamak.
b) Kırsal alandak tarımsal, sosyal ve kültürel envanterler hazırlamak ve sonuçlarını lg l kurumlar le
paylaşmak.
c) Alternat f ürün çeş tl l ğ n sağlamak ç n lçe düzey nde programlar gel şt rmek, tarımsal ger lemeler önlemek
ç n projeler gel şt r p uygulanmasını sağlamak üzere gerekt ğ nde d ğer kuruluşlarla şb rl ğ yapmak.
ç) Tarımsal yapı tes sler yapılması konusunda ht yaçları bel rlemek ve lg l kurum ve kuruluşlar le projeler
gel şt rmek.
d) Kırsal bölgeler m z n alt yapı ve üst yapı çalışmalarını Fen İşler Müdürlüğümüz le koord nel olarak
yürütmek.
e) Bölgen n tarım alanlarının, su kaynaklarının, yaylalar ve meralarını korumak ve gel şt rmek. Beled yem ze a t
taşınmazların sevk ve dares nde Emlak ve İst mlak Müdürlüğü le koord nel çalışma yürütmek.
f) Mülk yet Beled yem ze a t ek leb l r araz ler m z n tarımsal faal yetler n yürütmek. Yöresel ekonom y
gel şt rmek üzere, ürün tanıtım organ zasyonları ve şenl kler n n düzenlenmes n desteklemek.
g) Kırsal bölgeler m zde bulunan park, koru ve yeş l alanların oluşturulması bakım ve çevresel düzenlemeler le
lg l Park ve Bahçeler Müdürlüğü le İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğüyle koord nel olarak çalışmalar yapmak. Kırsal
bölgeler m zde bulunan yapıların denet m , mar mevzuatları le lg l çalışmaları ve düzenlemeler n n Fen İşler
Müdürlüğü ve İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü le koord nel yürütülmes n sağlamak.
ğ) Kırsal alanlarda üret len bazı ürünler n marka olması ç n projeler gel şt rmek ve desteklemek.
h) Üret c pazar yerler n n kurulması, yol üzer ürün satış yerler n n düzenlenmes konularında lg l kuruluşlarla
şb rl ğ yapmak.
ı) Üret c örgütler olan kooperat ﬂer ve b rl kler n çalışmalarını desteklemek ç n projeler gel şt rmek.
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) İlçem z n tarım ekonom s n gel şt rmek ç n yurt ç ve yurt dışında düzenlenen tarım, gıda sanay ve tur zm
fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve lg l üret c ler n ve ﬁrmaların katılımını organ ze etmek.
j) Müdürlüğün h zmet konularında yurt ç ndek ve yurt dışındak ﬁnans kuruluşlarından faydalanmak ç n
projeler gel şt rmek. Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve s v l toplum kuruluşları le proje ortaklıkları yapmak.
k) Yöresel ekonom y gel şt rmek üzere, ürün tanıtım organ zasyonları ve şenl kler n n düzenlenmes n
desteklemek.
l) 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 31. md. gereğ kend b r m le lg l harcamalarının
Harcama Yetk l s olarak bütçe hazırlığını yapmak,
m) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmel kler çerçeves nde kend b r m le lg l mal, h zmet ve yapım
şler hale dokümanlarını ve gerekl evraklarını hazırlamak,
n) Beled ye Başkanlığına karşı, İşletme Müdürü b r m
yürütülmes nden b r nc derecede sorumludur.

le lg l

ş ve şlemler n eks ks z ve kusursuz

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-FİZİKSEL YAPI

BİRİM
KIRSAL
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET YERİ VE KAT

ÇALIŞMA ALANI
1 MÜDÜR ODASI

İDARE BİNASININ
ZEMİN KATINDADIR

1 PERSONEL
ÇALIŞMA ODASI

FİZİKİ KAYNAKLAR
1 ADET LAPTOP
2 ADET BİLGİSAYAR
2 ADET YAZICI

ÖRGÜT YAPISI
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ

MEMUR (2)
HİZMET ALIMI BÜRO İŞÇİSİ (2)

HİZMET BİRİM AMİRİ (8)

3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
A- BASILI KAYNAKLAR:( MEVZUATLAR)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5393 Sayılı Beled ye Kanunu
B- ELEKTRONİK KAYNAKLAR
İnternet tabanlı b lg kaynakları
4-) İNSAN KAYNAKLARI:
ÜNVANI

SAYISI

Kırsal H zmetler Müdürü

1

Memur

2

H zmet B r m Am rler

8
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5-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
1 Da re Müdürü, 2 Memur, 8 H zmet B r m Am r le ş programı planlanması ve kontrolü yapılmaktadır.
II- AMAÇ VE HEDEFLER:
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
- Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gel r düzey n n yükselmes , gel r dağılımının y leşmes , doğal
kaynakların korunarak kullanılması ve zeng nl kler n tüm nsanlarımıza yansıtılması en temel hedeﬁm zd r.
-Yerel potans yel ve kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonom n n rekabet gücünün yükselt lmes .
- Gel r ve st hdam mkânlarının artırılması ve çeş tlend r lmes , nsan kaynaklarının ve örgütlenme düzey n n
gel şt r lmes - F z k ve sosyal altyapı h zmetler n n yaygınlaştırılması, etk nleşt r lmes ve yaşam kal tes n n
y leşt r lmes .
- Kırsal çevren n, doğal ve kültürel varlıkların korunarak gel şt r lmes suret yle kırsal toplumun refahının
artırılmasıdır.
Bu uyum çalışmalarının amacı, ülkem z n nsan kaynakları potans yel n n n cel ve n tel özell kler n de d kkate
alarak halkımızın ht yaçlarının g der lmes , mevcut doğal ve ﬁnans kaynakları le yapay olarak elde ed leb lecek tüm
mkânların en akılcı b r şek lde kullanılmasıdır.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Kırsal kes mdek asgar refah düzey n n ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır.
Kırsal kalkınma pol t kasının temel hedeﬁ, kırsal toplumun ş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede
y leşt r lmes d r.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A -) MALİ BİLGİLER
A-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
GİDER KODU 46.45.14.42.08.1.0.00.5

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)
Tar h Aralığı

Düzey

Kodu

I

46

Beled ye ve Bağlı İdareler

01/01/2015

II

45

Man sa İl

31/12/2015

III

14

Sal hl

IV

42

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama

Kurumsal
Kod

B-2) KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLER
2015 Yılında Kırsal H zmetler Müdürlüğümüze bağlı araç gereç ve ek pman bulunmadığından Kırsal alanlardan
gelen talepler Beled yem ze bağlı Fen İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek H zmetler Müdürlüğü
ve Tem zl k İşler Müdürlüğüne bağlı b r m ek pler nce koord nel olarak h zmetler yürütülmüştür.
DURASILLI MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
DURASILLI MAHALLESİ: 9500 m2 k l t parke taşı döşenm ş, 10000 mt. sıcak asfalt atılmış, 50 adet konteynır
ve 1 adet ﬁtness gurubu konulmuştur.
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AKÖREN MAHALLESİ: 4000 m2 k l t parke taşı döşenm ş,1 adet çocuk oyun grubu yapılmış ve 20 adet
konteynır konulmuştur
BEYLİKLİ MAHALLESİ: 7000 m2 k l t parke taşı döşenm şt r.
YEŞİLOVA MAHALLESİ: 30 adet konteynır konulmuştur.
TORUNLU MAHALLESİ: 30 adet konteynır konulmuştur.
MEVLÜTLÜ MAHALLESİ: 30 adet konteynır konulmuştur.
YILMAZ MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
YILMAZ MAHALLESİ: 7200 mt. asfaltlama yapılmış,300 m2 k l t parke taşı döşenm ş,80 adet çöp konteynırı
ve 1 adet çocuk oyun grubu konulmuştur.
ÇÖKELEK MAHALLESİ: 13 adet çöp konteynırı ve 1 adet çocuk oyun grubu konulmuştur.
KARAPINAR MAHALLESİ: 5 adet çöp konteynırı ve 1 adet çocuk oyun grubu konulmuştur.
KARAYAHŞİ MAHALLESİ: 1500 m2 k l t parke taşı döşenm ş,1 adet çocuk oyun grubu yapılmış ve 27 adet
çöp konteynır konulmuştur
ÇAYKÖY MAHALLESİ: 10 adet çöp konteynırı konulmuştur.
TEKELİOĞLU MAHALLESİ: 14 adet çöp konteynırı konulmuştur.
EMİRHACILI MAHALLESİ: 1 adet çocuk oyun gurubu, 20 adet çöp konteynırı konulmuş, 1 adet j mnast k
alanı ve 1 adet d nlenme alanı yapılmıştır.
TAYTAN MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
TAYTAN MAHALLESİ: Taytan mahalles cadde ve sokaklarına 15125 m2 k l t parke taşı döşenm şt r. 45 adet
çöp konteynırı, ve cam lere 14 adet bank konulmuştur. Mahalledek mevcut araz yolları greyder le düzenlenm şt r.
Futbol sahası ç mlenme ve düzenleme çalışmaları devam etmekted r.
BEZİRGANLI MAHALLESİ: 15 adet çöp konteynırı konulmuştur.
ÇAVLU MAHALLESİ: 21 adet çöp konteynırı konulmuştur.
GÖKEYÜP MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
GÖKEYÜP MAHALLESİ: 10.000 m2 k l t parke taşı döşenm ş,1 adet çocuk oyun gurubu kurulmuştur. 2 adet
park alanı yapılmış, 5 km alanda asfalt atma çalışması gerçekleşt r lm şt r. Mezarlıkların tem zl k şler ve bakımı
yapılmış, 2015 yılı çer s nde yanan mam ev tekrar esk hal ne get r lm şt r. Poyraz Gökeyüp ve Dem rc anayoluna
kadar olan anayolda yama ve şarampol açma çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 69 adet çöp konteynırı konulmuştur.
POYRAZ MAHALLESİ: 11000 m2 k l t parke taşı döşenm ş, 9 adet çöp konteynırı konulmuş, dere yatakları
düzenlenmes ve menfez çalışmaları yapılmıştır.
HACIHIDIR MAHALLESİ: 4000 m2 k l t parke taşı döşenm ş,12 adet çöp konteynırı konulmuş, dere yatakları
düzenlenmes ve menfez çalışmaları yapılmıştır.
ORTAKÖY-SİNDEL MAHALLELERİ: 6000 m2 k l t parke taşı döşenm ş, 4 adet çöp konteynırı konulmuş,
dere yatakları düzenlenmes ve menfez çalışması yapılmıştır.
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MERSİNLİ MAHALLESİ: Cam bahçes nde bulunan esk b na yıkılarak 225 m2 kapalı yemek salonu
yapılmıştır. 350 metre Mezarlık yolu asfaltlanmıştır. Yen çöp toplama aracı le düzenl çöp toplama faal yet ne
geç lerek organ ze sanay bölges ve Derbent mahalles nde faal yete devam ed lmekted r. 70 adet çöp konteynırı
konulmuştur. Esk okul alanına kamyon garajı yapılmıştır. Halı sahanın ışıklandırılması yapılmıştır. Mahallede
bulunan okulun boya badana, bahçe düzenlemes , çocuk sahnes yapımı, kömürlük ve Atatürk büstü nşası yen den
yapılmıştır. Mahalle mezarlığının bakım onarım ve tem zl k şler yapılarak düzenlenm şt r. Mahallede bulunan bütün
parkların bakım onarımları yen den yapılarak halkın h zmet ne sunulmuştur. Derbent mahalles nde 200 metre
kanal zasyon döşemes yapılmıştır. Yen mara açılan ve parsel alanlarındak yollar açılmıştır. Su depoları ve
pompaların tem zl ğ yapılmış Derbent mahalles nde atıl durumda olan çme suyu pompası Mers nl çme suyu
deposuna bağlanmıştır.
POYRAZDAMLARI MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
POYRAZDAMLARI: 10000m2 k l t parke taşı döşenm ş,1500 m.tül bordür taşı döşenm ş,350 metre yol
asfaltlanmış, düğün salonu çatısı yapılmış, pazaryer lave çatışı yapılmış,3 adet park yapılıp, ç mlend r l p per yod k
bakımları yapılarak park alanındak ve ara sokaklardak ağaçların budanması yapıldı. Mezarlığın otları tem zlenerek ot
laçlaması yapıldı. Mahallede bulunan parka çocuk oyun grubu ve 1 takım ﬁtness grubu kurulumu yapıldı. 30 adet çöp
konteynırı konuldu. Mahallede bulunan su depolarının tem zl ğ yapılarak su şebekeler ndek patlaklar tam r ed ld .
Mahallede bulunan araz yolları greyder le düzelt lerek mahalle arasındak yollar asfaltlandı.
ELDELEK MAHALLESİ: 5000 m2 k l t parke taşı döşend . Mahallen n çöpler düzenl olarak toplanarak 20
adet çöp konteynırı konuldu. Parkların ve mezarlıkların tem zl kler yapılarak ot laçlaması yapıldı. Su depolarının
per yod k tem zl kler yapılarak şebeke arızaları g der ld . Umum tuvaletler n tam ratı yapıldı. Araz yolları greyder le
düzelt lerek mahalle arası yollar asfaltlandı.
KALE MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak 5 adet çöp konteynırı konuldu. 2500 m2 k l t parke taşı
döşend . Mezarlıkların tem zl ğ yapıldı. İçme suyu şebeke arızaları g der lerek su depolarının tem zl kler yapıldı.
Araz yolları greyder le düzelt lerek mahalle yollarının asfalt tam ratları yapıldı.
KARASAVCI MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak 7 adet çöp konteynırı konuldu. Mahalleye 1 adet
çocuk oyun gurubu monte ed ld . İçme suyu şebekes nde oluşan arızalar g der lerek depoların per yod k tem zl kler
yapıldı. 700 metre kanal zasyon hattı döşend . Mezarlıkların tem zl ğ yapılarak ot laçlaması yapıldı. Araz yolları
greyder le düzelt lerek mahalle yollarının asfalt tam ratı yapıldı.
KEMERDAMLARI MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak 20 adet çöp konteynırı konuldu. 5000 m2
k l t parke taşı döşend . 1 adet çocuk oyun gurubu konuldu. Mahalle cam s n n çatı tam ratı yapıldı. Ağaçların
budanması ve mezarlıkların ot tem zl ğ yapıldı. İçme suyu şebeke arızaları g der lerek su depolarının tem zl kler
yapıldı. Araz yolları greyder le düzelt ld . Yemekhanen n zem n düzelt lerek parke taşı döşend .
KEMER MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanıp 5 adet çöp konteynırı konuldu, umum tuvaletler n
tem zl ğ yapıldı. Mahalle sokaklarına 3000 m2 k l t parke taşı döşend . 1 Adet çocuk oyun gurubu konuldu. İçme suyu
şebeke arızaları g der lerek su depolarının tem zl ğ yapıldı. Araz yolları greyder le düzelt lerek mahalle arası yolların
asfalt tam ratı yapıldı. Mezarlıkların tem zl ğ yapılarak ot laçlaması yapıldı.
KURTTUTAN MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak 5 adat çöp konteynırı konuldu. İçme suyu şebeke
arızaları yapılarak su depolarının tem zl ğ yapıldı. Mezarlığın tem zl ğ yapıldı. Mahalle sokaklarına k l t parke taşı
döşend . Araz yolları greyder le düzelt lerek asfalt tam ratları yapıldı.
PAZARKÖY MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak mahalle sokaklarına 8 adet çöp konteynırı konuldu.
250 metre kanal zasyon hattı döşend . 1 adet çocuk oyun gurubu konuldu. Mezarlıkların tem zl ğ yapıldı. Ağaçların
budanması yapıldı. İçme suyu şebeke arızaları g der lerek su depolarının tem zl kler yapıldı. Araz yolları greyder le
düzelt lerek mahalle yollarının asfalt tam ratı yapıldı.
SÜLEYMANİYE MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak mahalle sokaklarına 10 adet çöp konteynırı
konuldu. 5000 m2 k l t parke taşı döşend . İçme suyu şebeke arızaları g der lerek su depolarının tem zl kler yapıldı.
Mezarlıkların tem zl ğ yapılarak ot laçlaması yapıldı. Araz yolları greyder le düzelt lerek mahalle arası yolların
asfalt tam ratı yapıldı.
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YAĞBASAN MAHALLESİ: Mahallen n çöpler toplanarak 8 adet çöp konteynırı konuldu. 1 adet çocuk oyun
grubu monte ed ld . 3000 m2 k l t parke taşı döşend . Mahallen n su şebeke arızaları g der lerek su depolarının
per yod k tem zl kler yapıldı. Mezarlıkların tem zl kler yapılarak ot laçlaması yapıldı. Araz yoları greyder le
düzelt lerek mahalle yolunun asfalt tam ratı yapıldı.
SART MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
SART MAHALLESİ: Sart Mahalle sokaklarına 13000 m2 k l t parke taşı döşend . 170 adet çöp konteynırı
konuldu. 1 Adet çocuk oyun grubu monte ed lerek esk kırılmış oyun grupları yen lend . Osmanlı parkı çer s ndek esk
b na yıkılarak yer ne basketbol ve voleybol sahası yapılarak park alanı düzenleme çalışması devam etmekted r. 3 okula
ve çeş tl yerlere oturma bankları monte ed ld . Mezarlıkların gerekl tem zl k ve bakımları yapılarak ot tırpanı le
yaban otlar b ç l p ot le mücadele ç n laçlama yapıldı. Araz yolları ve d ğer mahalleler n bağlantı toprak yolları
greyder le düzelt lerek yolların mıcırlama çalışması tamamlandı. Mahallen n yol kahve d ye adlandırılan ören yer
yanında bulunan umuma açık tuvaletler n yen den tad latları yapılarak kullanıma açıldı. Karas nek ve s vr s nek le
mücadele ç n aksatılmadan laçlama yapıldı. Yol kenarlarında, kaldırımlarda bulunan ağaçların budamaları yapılarak
görüntü k rl l ğ ne ve elektr k kes nt ler ne sebep olan dallar tem zlend . Mahallede meydana gelen çme suyu şebeke
arızaları ve kanal zasyon şebeke tam ratları yapıldı. Mahallede özell kle yaz aylarında çöp konteynırlarının laçlama ve
k reçleme çalışmaları aksatılmadan yapıldı. Sokaklarda bulunan başıboş ve sah ps z köpekler bel rl aralıklarla
toplanarak hayvan barınağına gönder lm şt r. Mahallede sık sık meydana gelen hırsızlıkların önlenmes ve mahallen n
güvenl ğ ç n güvenl k kamerası takılmıştır. Su ve kanal zasyon çalışmaları sırasında bozulan mahalle yolların
tad latları yapıldı. Sart Mahalles h zmet b r m ne bağlı Hasalan, Çaltılı, Caferbey, Ş r nyer, Başlıoğlu, Yen köy
Çaypınar ve Mers ndere Mahalleler ne 1'er adet çocuk oyun grubu konuldu. Sart h zmet b r m ne bağlı Ş r nyer,
Hasalan, Caferbey, Çamurhamamı Mahalleler ne yolcu bekleme durakları konuldu. Kapancı Mahalles n n mezarlık
yolu asfaltlandı. Çaypınar Mahalles ç nde 8 yere büz konularak yolun yağmur suları le bozulması önlend . Aşırı
yağışlardan dolayı çöken Çaypınar Mahalles ç nden geçen bağlantı yolunun dolgusu yapılarak yen den ulaşıma açıldı.
Sart Mahalles h zmet b r m ne bağlı mahalleler n çme suyu depolarının bakım ve tad latları yapıldı. Çaypınar
Mahalles ne yen den umum tuvalet yapılarak kullanıma açıldı. Ş r nyer Mahalles ne cenaze yıkama b nası yapıldı.
Kapancı Mahalles ve Mers ndere Mahalles n n sulama sondajlarından sulama suyu ver lerek ç ftç ler n mağdur yetler
g der ld . Sart h zmet b r m ne bağlı 10 mahalleye 80 adet kapaklı çöp konteynırı dağıtılarak esk çöp var ller yen ler
le değ şt r ld . Sart h zmet b r m ne bağlı 10 mahallen n mezarlıkları tem zlend . Her yıl Mayıs ayında kutlanan
geleneksel Hıdırellez şenl kler n n organ zasyonu yapıldı.
ADALA MAHALLESİ VE BAĞLI BULUNAN MAHALLELERE YAPILAN HİZMETLER
Adala Mahalles ve h zmet b r m ne bağlı Dombaylı, Çapaklı, Gökçeköy ve Kırdamları Mahalleler n n araz
yollarının greyder le bakımı yapıldı. Adala Mahalles nde bulunan p kn k alanı ç n 19 adet p kn k masası, 6 adet oturma
bankı, Adala Anadolu L ses bahçes ne konulmak üzere 5 adet oturma masası ve 5 adet oturma bankı konuldu. Adala,
Kızılavlu, Üçtepe ve Hacıkösel Mahalleler ne 1'er adet çocuk oyun grubu konuldu. Adala Mahalles ndek 7 adet parkın
bakım ve onarımları yapılarak eks kler tamamlandı. 1 adet ﬁtness grubu kuruldu. Hacıkösel Mahalles nde 13 km. yen
yol açılarak 7 km. asfalt yapıldı. Adala ve h zmet b r m ne bağlı mahallelerde toplam 160 km araz ve serv s yollarının
tam ratı yapıldı. Adala Mahalles ve h zmet b r m ne bağlı mahallelere 137 adet çöp konteynırı konuldu. Mezarlıkların
tem zl kler ve mezarlık duvarlarının boyanması yapıldı. Adala Mahalles ve h zmet b r m ne bağlı çevre mahallelerde
karas nek ve s vr s nek le mücadele ç n laçlama yapıldı. Adala Mahallem zde şeftal ve kültür şenl kler le motorcu
gurupların göster ve eğlenceler düzenlenmekted r.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dâh l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ver ml sürdürüleb l r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol
s stem n n dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl
güvencey sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dâh l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n, kamunun ve halkın menfaatler ne zarar veren herhang b r husus
hakkında b lg m olmadığını beyan eder m. (Kırsal H zmetler Müdürlüğü 12.02.2016)

Rıza GÜLMEZ
Kırsal H zmetler Müdürü V.
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1992 yılında kurulan beled yem z n sahada çalışan ve ş yapan Veter ner İşler Müdürlüğü; Hukuk dayanağını
1580 sayılı beled ye kanunundan alıp, ayrıca 2004 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2006 yılında
Hayvanların Korunmasına Da r Uygulama Yönetmel ğ n n Resm Gazete de yayınlanmasını esas alarak lçem z
sınırları çer s nde;
Gıda denet mler ,
Başıboş Hayvan Rehab l tasyonu,
Kısırlaştırma ve Aşılama Çalışmaları,
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede; İlaçlama ve Dezenfeks yon Çalışmaları,
Hayvan Hareketler n n Kontrolü,
Sah pl Hayvan Ş kâyetler le lg l Çalışmalar,
Eğ t m Çalışmaları,
Hayvan Pazarında görev alınması ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gözet lerek hayvanların uygun
şartlarda ve refah altında satışının sağlanması.
Hayvan Pazarına gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrolünün yapılması; büyükbaşlarda Pasaport,
Küçükbaşlarda Ek2 belgeler le g r şler n n yapılması.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının engellenmes ç n per yod k olarak hayvan pazarının dezenfekte ed lmes ve
laçlanmasının sağlanması.
Ana başlıkları altında faal yet göstermekted r. Bu çalışmalarını lg l kanun yönetmel k ve tal matlar
doğrultusunda yapmaktadır.
B-MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN BİLGİLER:
B1-)FİZİKSEL YAPI
Veter ner İşler Müdürlüğü bünyes nde üç ana b r m bulunmaktadır. Beled ye b nasında bulunan Veter ner İşler
Müdürlüğü dışarıda; Sokak Hayvanları Tedav ve Rehab l tasyon Merkez (Geç c Bakımev ) b nası ve Hayvan
pazarıyla h zmet vermekted r.
B2-)ÖRGÜT YAPISI
Veter ner İşler Müdürlüğü bünyes nde 1 müdür ve müdüre bağlı üç b r mden oluşmaktadır. Veter ner İşler
Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedav ve Rehab l tasyon Merkez (Geç c Bakımev ), Hayvan Pazarı.
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B-3)İNSAN KAYNAKLARI
Veter ner İşler Bünyes nde;
Personel
Veter ner İşler Müdürü

1

Veter ner Hek m

1

Büro Personel

1

Sokak Hayvanları Tedav ve Rehab l tasyon Merkez ;
Yakalama Ek b

3

Bekç

3

Sokak Hayvanları Tedav Merkez Bakıcısı

1

Hayvan Pazarı Tem zl k İşç s

2

B-4)SUNULAN HİZMETLER:
SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZİ
·Başıboş hayvanların kayıt altına alınab lmeler n sağlamak.
·Başıboş hayvanları kısırlaştırıp kulak küpeler takıldıktan sonra tedav ve aşıları yapılıp doğal ortamına
bırakmak.
·Sah pl tüm hayvanları kayıt altına alınmasını sağlamak.
·Sah ps z hayvanların sah plend r lmes .
·Güçten düşmüş bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarının tedav ler n n ve bakımlarının yapılması.
HAYVAN PAZARI
·Hayvan Pazarında görev alınması ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gözet lerek hayvanların uygun
şartlarda ve refah altında satışının sağlanması.
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-MÜDÜRLÜĞÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇLAR:
1. Başıboş hayvanların rehab l tasyonunu yaparak olası bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, sokak hayvanlarını
kısırlaştırmak ve kayıt altına almak, aşılmak, sah pl hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, kontrol ve
tak b n yapmak.
2. Gıda denet mler n yapmak.
3. Hayvan hareketler n n kontrolünü sağlamak.
HEDEFLER:
1
a) Sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, muayene ve tedav ler n n yapılarak kayıt altına alınmasının
devamlılığını sağlamak.
b) Veter ner İşler Müdürlüğü'ne a t h zmet b nalarının bakımı.
c) Gıda güvenl ğ n n sağlanması.
d) Gıda denet mler n n sürekl hale get r lmes .
e) Veter ner İşler Müdürlüğü personeller ne İş R sk ve Güvenl ğ Konusunda Eğ t mler n ver lmes .
g) Sah ps z hayvanların sah plend r lmes , halka ve çocuklara hayvan sevg s n aşılamak ç n broşür ve benzer
tanıtımlar düzenlemek.
h) Sokak hayvanları ç n hayvan barınakları yapılması.
I) Hayvan pazarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu gözeterek hayvanların uygun şartlarda refah
altında satışını sağlamak
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2
Başıboş Hayvan Rehab l tasyonunda.
a)
b)
c)
d)

Kısırlaştırmaların devamlılığını sağlamak.
Bulaşıcı Hastalıklara (kuduz) karşı aşılanmalarını sağlamak.
Başıboş hayvanları çevreye zarar vermemeler ç n önlemler almak.
Başıboş hayvanların kayıt altına alınab lmeler n sağlamak.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
1-AB kr terler ne uyum çerçeves nde yerel yönet mler n yetk lend r lmes (AB uyum yasaları çerçeves nde gıda
ve gıda maddeler le çevre sağlığı alanında Müdürlüğümüzü lg lend ren alanların gen şlemes .)
2-Sokak Hayvanları Tedav Rehab l tasyon Merkez nde başıboş hayvanları kısırlaştırma operasyonlarının ve
aşılamalarının yapılması çalışması.
3-Veter ner İşler Müdürlüğü personel ne kurum ç ve kurum dışı eğ t m sem nerler n n ver lmes .
4-Ev ve süs hayvanları satan k ş lere eğ t m sert ﬁkası ver lmes .
5-Hayvan hareketler n n kontroller n n yapılması.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Sal hl Beled yes Veter ner İşler Müdürlüğü'nün 2015 yılı bütçe harcamaları ve g derler aşağıdak tabloda
çıkarılmıştır.

BÜTÇE KOD İSİMLERİ

01 personel G derler
01 Memur

Sosyal Güvenl k Kurumları Devlet Pr m G derler
Memur

HARCANAN ÖDENEK

106.581,36 TL

15.623,44 TL

03 Mal ve H zmet Alımı G derler

86.385,47TL

02 Tük. Yön. Mal ve Malz. Alımları
05 H zmet Alımları
07Menkul Mal Gayr Madd Hak Alım,Bakım Ve Onarım G derler

71.586,40 TL
13.280,64 TL
1.518,43 TL

Karant na G derler
D ğer Görev G d.

-

Sermaye G derler
Mamul Mal Alımları
Gayr menkul Sermaye Üret m G derler .

-

208.590,27 TL
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
B1-)FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
B2-)FAALİYETLER:
1-Hayvan Pazarında görev alınması ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gözet lerek hayvanların uygun
şartlarda ve refah altında satışının sağlanması.
2-Hayvan hareketler n n kontroller n n yapılması (evrak kontrolü).
3-Hayvan pazarına g r ş yapan hayvanların sağlık kontroller n n yapılması.
4-Sokak Hayvanları Tedav ve Rehab l tasyon Merkez nde sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları ve
aşılarının yapılması.
5-Sokak Hayvanları Tedav ve Rehab l tasyon Merkez nde Sah ps z hayvanların bakımı, aşıları ve tedav ler n n
yapılması.
6-Evc l hayvan besleyen satan k ş lere eğ t m sert ﬁkası ver lmes .
7-Haşereyle mücadeleye sorumlu yönet c l k ver lmes .
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B3-) PROJELER:
1-Veter ner İşler Müdürlüğü personeller ne kurum ç ve kurum dışı eğ t m sem nerler ver lmes .
2-Ev ve süs hayvanları satan k ş lere eğ t m sert ﬁkası ver lmes .
3-Gıda denet mler n n yapılması.
4-Pazar yerler n n kontrolü.
5-İlçem zde bulunan ev ve sokak hayvanlarının kayıt altına alınması.
HAYVAN PAZARI GELİR TABLOSU
2015 yılında Hayvan Pazarına 14.276 adet büyükbaş, 22.756 adet küçükbaş hayvanın g r ş yapılmıştır.
Büyükbaş
= 14.276 x 8,00
= 114.208,00 TL
Küçükbaş
= 22.756 x 2,00
= 45.512,00 TL
TOPLAM
= 159.720,00 TL.
gel r elde ed lm şt r.
Kurban Bayramı Toplam Gel r(Kotra k ralamalarından ve günüb rl klerden elde ed len gel r)
= 72.342 TL.
GENEL TOPLAM
= 232.062TL.
SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZİNDE
Kısırlaştırma Amel yatı (Ked -Köpek)

543 Adet

Sah plend r len Sokak Hayvanı Ked - Köpek

224 Adet

Tedav s Yapılan Sokak Hayvanı Muayenes Aşılama Ked - Köpek

1417 Adet

Telefonla Gelen Ş kâyetlere Müdahale Ed lmes ve Değerlend r lmes .

685 Adet

Ma l ve D lekçe le gelen Ş kâyetler n Cevaplandırılması, Müdahale Ed lmes ve Değerlend r lmes .

58 Adet

Beled yem z bünyes nde bulunan Sokak Hayvanlarını Tedav ve Rehab l tasyon Merkez nde 2015 yılında 543
adet sokak hayvanına (köpek, ked ) kısırlaştırma amel yatı, kuduz ve paraz t aşıları yapılmış kulak küpeler takılıp
kayıt altına alınarak doğal ortamına bırakılmışlardır. Ayrıca tedav merkez ne get r len 1417 adet sah ps z hayvanların
muayenes ve aşılaması yapılmıştır. 2014 yılı Şubat ayında Sal hl Beled yes Sokak Hayvanları Tedav ve
Rehab l tasyon Merkez (Geç c Bakımev ) faal yete geçm şt r. Ev ve süs hayvanları satışı yapanların tesp t ed l p bu
hayvanların bakım ve korunması le lg l olarak eğ t m alması sert ﬁka ver lmes çalışması yapılmaktadır.
Veter ner İşler Müdürlüğü olarak Zabıta Teşk latı le b rl kte koord nel olarak Esnaﬂar ve Pazar yerler ndek gıda
maddeler n n denet m yapılmaktadır.
IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜN YÖNLER
1-Yen b r anlayışın ve farklı b r düşüncen n get rm ş olduğu avantajla çalışmak.
2-Personel kurum ç ve kurum dışı eğ t mler n ver lmes .
3-Personel n uzun süred r aynı ş yapıyor olması.
4-Halk sağlığı alanında başıboş hayvanlarla mücadelede Zabıta b r m le beraber çalışılması.
5-Kısırlaştırma ve tedav merkez n n faal yette olması.
6-Gıda kontroller n n yapılması.
7-Pazar yerler n n denetlenmes .
8-Sokak Hayvanları hakkında vatandaştan telefonla gelen ş kâyetlere anında cevap ver lmes .
9-Sokak Hayvanları hakkında gelen ş kâyetler n kayıt altına alınması.
10-Sah pl hayvanların numaralandırılıp kayıt altına alınması.
11-Sokak Hayvanları Hakkındak Ş kâyetler ortadan kaldırıldıktan sonra tutanakla kayıt altına alınması.
12-Hayvan hareketler n n kontroller n n sağlanması.
13-Hayvan pazarında; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun gözet lerek hayvanların uygun şartlarda ve refah
altında satışının sağlanması.
B-ZAYIF YÖNLER
1-Veter ner Hek m sayımızın az olması.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar mal kararlar le bunlara l şk n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını ve
harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m(Veter ner İşler Müdürlüğü 19.02.2016)

B rol AVCI
Veter ner İşler Md.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
Spor İşler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n rapor el m zdek
ver ler n ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes yle hesap ver leb l rl k ve sadel k lkeler doğrultusunda,
eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarına açıklama get reb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.
I-GENEL BİLGİLER:
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
İlçem z sınırları çer s nde yaşayan vatandaşlarımız ç n her yaşa uygun sport f faal yetler düzenlemek ve hayata
geç rmek.
Çağdaş spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran ve gel şmes n sağlayan her türlü sport f faal yetler
düzenleyerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı b r yaşam ç n modern tes slerde spor yapmasını sağlayıp, Türk sporuna
ruhen ve bedenen sağlıklı ve yetenekl sporcular yet şt rmek öncel kl hedeﬁm z arasında yer almak.
Beled yem z bünyes nde 10 adet spor tes s ve bu tes slerde spor okulları faal yetler nde görev alan 22 eğ tmen –
antrenör bulunmaktadır.
Spor Okullarımızda faal yet gösterd ğ m z spor branşları; Futbol, Basketbol, Voleybol, Judo, Karate, Masa Ten s ,
J mnast k, Aerob k, Step, Zumba ve F tness olmak üzere 11 branşta sport f faal yet ver lmekted r.
A-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
A 1-) FİZİKSEL YAPI:

Müdür
Kadrolu İşç
Büro Personel
Branş Antrenörler
Bekç ve Tem zl k Personel

RAZLI SPOR TESİSLERİ

1 KİŞİ
9 KİŞİ
4 KİŞİ
22 KİŞİ
12 KİŞİ

FUTBOL / VOLEYBOL

BELEDİYE SPOR EVİ

FİTNES

KAPALI SPOR SALONU

TÜM BRANŞLAR

YUNUS OKTAV SPOR TESİSLERİ

FUTBOL

ALİ İHSAN KARAYİĞİT SPOR TESİSLERİ

FUTBOL

İSMAİL DOĞAN ERDİNÇ SPOR TESİSLERİ

FUTBOL

GÜMÜŞ SPOR TESİSLERİ

FUTBOL / TENİS

KURTULUŞ SPOR SALONU

JUDO

Toplamda 1 adet özürlü personel m zle b rl kte 48 adet personel m z Spor İşler Müdürlüğü bünyes nde
çalışmaktadır.
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ÇALIŞMA ALANI

FİZİKİ KAYNAKLAR

1 MÜDÜR ODASI
1 PERSONEL
ÇALIŞMA ODASI

4 ADET BİLGİSAYAR
2 ADET YAZICI

2-) ÖRGÜT YAPISI:
Spor İşler Müdürlüğünün örgüt yapısı aşağıda olduğu g b d r
MÜDÜR

İDARİ PERSONEL

ANTRENÖRLER

BELEDİYE VE
ŞİRKET İŞÇİSİ

TESİS SORUMLULARI

A 1-) BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI:
a- BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5393 Sayılı Yen Beled ye Kanunu
b- ELEKTRONİK KAYNAKLAR:
İnternet tabanlı b lg kaynakları
4-SUNULAN HİZMETLER:
2015 Yılında spor branşlarımıza 1817 çocuk, genç ve yet şk n vatandaşımız spor faal yetler ne katılmak ç n kayıt
yaptırmış olup ayda ortalama 950 k ş çalışmalarımıza akt f olarak katılmıştır.
Tes sler m zde spor okulları antreman saatler dışında kalan sürelerde lçem zde bulunan engell okullarına, M ll
Eğ t m`e bağlı okullarımıza ve amatör futbol kulüpler ne antrenman saatler ver lerek daha çok vatandaşlarımıza spor
yapma mkanı sunulmuştur.
Bu kapsamda engell çocuklarımıza 2015 yılı çer s nde Sabancı Vakfı le ortak proje kapsamında b r yıl boyunca
Al İhsan Karay ğ t Spor Tes sler m zde ve Kapalı Spor Salonumuzda spor yapma mkanı ver lm şt r.
İlçem z halkına yönel k çeş tl etk nl kler düzenleyerek İlçem z n spor konusunda Sal hl `de b r farkındalık
yaratması hedeﬂenm şt r. Bu kapsamda Futbol, Voleybol, Basketbol, Judo, Karate, Masa Ten s , Güreş, C mnast k,
Atlet zm, Satranç ve Halk Oyunları olmak üzere 11 branşta toplam 2142 genc m ze Yaz Spor Okulları etk nl kler
hazırlanmış gençler m z sporcu olma yolunda tüm yetenekler n serg lem şlerd r.
İlçem zde bulunan Amatör Spor Kulüpler ne 2015 yılı çer s nde malzeme, araç, akaryakıt, tes s ve madd
yardımlar Beled yem z bütçes mkanları dah l nde yapılmıştır.
I-AMAÇ
A-İDARENİN AMAÇLARI
AMAÇ-1: Eğ t ml personel le h zmet sunmak;
AMAÇ-2: H zmet n kal tes n yükseltmek,
AMAÇ-3: İlçem zde bulunan spor tes sler sayısını arttırmak
AMAÇ–4: İlçem zde sporu sevd rmek ve katılım sayısını arttırmak.
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II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
46.45.14.34.
01

238.539,17 TL

PERSONEL GİDERLERİ

37.860,88 TL

01 MEMURLAR
03 İŞÇİLER
02

200.678,29 TL
48.964,92 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6.240,79 TL

01 MEMURLAR
03 İŞÇİLER
03

42.724,13 TL
546.748,26 TL

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

435.030,37 TL

02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
05 HİZMET ALIMLARI

28.083,81 TL

07 MENKÜL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
08 GAYRİMENKÜL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
05

42.021,34 TL
41.612,74 TL
432.139,25 TL

CARİ TRANSFERLER

432.139,25 TL

03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
TOPLAM

1.266.391,60 TL

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların etk l ,
ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n dar
ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey sağladığını
ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını
beyan eder m. (Spor İşler Müdürlüğü 08.03.2016)

Uğur KOCAGÖZ
Spor İşler Müdürü V.
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01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ:
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel b lg ler , amaç, hedef ve faal yetler ne l şk n
rapor el m zdek ver ler n ön yargısız ve tarafsız b r tarzda değerlend r lmes yle hesap ver leb l rl k ve sadel k
lkeler doğrultusunda, eks ks z ve tüm faal yet sonuçlarına açıklama get reb lecek tarzda hazırlanarak aşağıda
sunulmuştur.
1 – GENEL BİLGİLER:
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü'nün temel şler , beled ye ş ve şlemler le lg l olarak toplum le
yönet m arasında sağlıklı b r let ş m kurulmasına yardımcı olmak ve şlev n özü beled yem z çalışmalarıyla lg l
olarak halka b lg ler aktarmak, halkın beled ye çalışmalarına l şk n düşünceler n almak ve talepler ne yanıt vermekt r.
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Beled ye Kanununun 48. maddes ne ve Norm Kadro İlke
ve Standartlarına uygun olarak beled yem z Mecl s kararıyla hdas ed lm şt r; 5018 Sayılı Mal Yönet m ve Kontrol
Kanununda bel rt len görev, yetk ve sorumluluk lkes ne dayanılarak hazırlanan yönetmel k doğrultusunda
faal yetler n cra etmekted r.
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü;
1-Basın Yayın Halkla İl şk ler ve B lg Ed nme Alt B r m
2-Sosyal Doku ve Araştırma Alt B r m nden oluşur.
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü; Sal hl Beled ye Başkanı veya görevlend rd ğ başkan yardımcısı
tarafından ver len görevler , yönetmel k ve lg l mer' mevzuat çerçeves nde gereken t na ve çabuklukla yapmak,
h zmetler n planlı, programlı, etk n ve uyum ç nde yürütülmes n sağlamakla sorumludur.
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürünün Görevler
a) Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı tems l eder.
b) Müdürlüğün yönet m nden yetk l ve sorumludur. Müdürlüğün stratej k planı, bütçes ve çalışma planını
hazırlar veya hazırlattırır. Müdürlüğü; stratej k plan, bütçe ve program doğrultusunda sevk ve dare eder.
c) Müdürlüğünün harcama yetk l s ve müdürlük personel n n 1. derece s c l ve d s pl n am r d r.
ç) Müdürlük le d ğer müdürlükler ve b r mler arasında koord nasyonu sağlar.
d)Basın Yayın ve Halkla İl şk ler konularında kurum dışındak özel ve tüzel k ş lerle l şk lerde let ş m
bakımından d kkate alınacak hususlar, beled yen n majının sten len şek lde güçlend r lmes vb. konularda kurum
menfaat n gözetmek yolundak görüşler n bel rtmekten, alanıyla lg l şler cra etmekten, halkı b lg lend r c broşür,
bülten, beled ye web sayfası vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen ş kâyet, tekl f vb. konuları en kısa
zamanda beled yen n d ğer b r mler yle çözüme kavuşturup, lg l ler ne b lg ver lmes n sağlamaktan, b r mler
tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk mecl s veya beled ye başkanının halkı b lg lend r c
çalışmalarını koord ne etmekten, beled yem zce yapılan etk nl kler n koord nes n sağlamaktan, Sal hl ve Man sa
açısından öneml günler n kutlamaları le lg l etk nl kler düzenlemekten ve beled yen n tüm tanıtım çalışmalarını
yürütmekten sorumludur.
e) Müdürlüğün; Yazı İşler , Halkla İl şk ler, Sosyal Yardımlar İşler B r mler n n görev ve h zmetler n eks ks z
yapmalarını sağlamak ç n gerekl koord nasyon ve görev dağılımı yapmakla görevl d r.
f) Beled ye başkanı ve lg l başkan yardımcısı tarafından kend s ne ver len görevler yasalar çerçeves nde
yapmakla görevl d r.
g) Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmel k ve lg l mevzuatın kend s ne verd ğ her türlü görev
yapmaya yetk l ve sorumludur.

Basın Yayın Halkla İl şk ler ve B lg Ed nme Alt B r m yle İlg l Yürütülen Faal yetler;
Sal hl Beled yes resm nternet sayfası ve sosyal medya hesaplarına beled yem z haberler n ve
projeler n aktararak sayfa şley ş ve tak b n sağlamaktadır.
K tle let ş m araçlarında yer alan, beled yem z h zmet faal yetler n lg lend ren konulardak
haberler n tak p ve tesp t yapılmaktadır,

SALİHLİ
BASIN YAYIN
BELEDİYE
VE HALKLA
BAŞKANLIĞI
İLİŞKİLER
- 2014
MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU

- 173 -

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 FAALİYET RAPORU

info@salihli.bel.tr

www.salihli.bel.tr

Başkanlığımız ün teler n n h zmetler n yürütmes ne yardımcı olab lecek Beled yec l k konusundak yen
gel şme ve uygulamalardan lg l b r mler haberdar etmekted r,
Başkanlığımız faal yetler le lg l basın b ld r ve bültenler hazırlamakta, konuyla lg l fotoğraf ve
görüntüler medya organlarına dağıtılmaktadır,
Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etk nl ğ olan k ş ve kuruluşların Beled yem zle y l şk ler n n
gel şt r lmes ne ve muhafaza ed lmes ne yönel k çalışmalar yapılmakta, karşılıklı z yaretlerde ve görüş alış
ver ş nde bulunulmaktadır,
Muhtarlıklar z yaret ed lmekte, bölge sak nler n n d lek ve stekler yer nde tesp t ed lmekte, b r
değerlend rmeye tab tutularak lg l b r mlere ulaştırılmaktadır,
Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan ş kayet, görüş ve öner ler lg l b r mlere şlet lmekte ve
hassas yetle tak p ed lmekted r,
İlçe sak nler n n ht yaçlarını ve h zmetler m z le lg l görüşler n tesp t etmek üzere anket ve benzer
çalışmalar yapılmaktadır,
Başkanlık Makamı'nın verd ğ d ğer em rler yer ne get r lmekted r.
Sal hl l hemşer ler m z n beled ye h zmetler le lg l görüş ve düşünceler n tesp t etmek ç n gerekt ğ nde
kamuoyu yoklaması yapılmaktadır,
Mahalle muhtarları le kent n sorunlarını tesp t etmek ç n kurumsal yapılar oluşturulmakta ve per yod k
toplantılar düzenlenmekted r,
Vatandaşlardan şahsen veya e-posta, telefon, faks yoluyla gelen ş kayet, öner ve talepler , lg l müdürlüklerle
temasa geçerek değerlend r lmekte; en hızlı b ç mde çözmek ç n tak p ed lmekte, sonuçları zlenerek lg l k ş ve
kurumlar b lg lend r lmekted r,
Halkla l şk lerle lg l kurulmuş ve sonradan h zmet gerekler doğrultusunda kurulacak b r mler n
faal yetler n daha etk l hale get rmek ç n her türlü düzenleme yapılmaktadır,
B lg Ed nme Yasası çerçeves nde yapılan başvuruların lg l müdürlüklerle koord nel şek lde yasanın
öngördüğü süre ve şek l şartları ç nde yanıtlanmasını sağlamaktadır,
Muhtarlarca let len sorun ve öner ler n tak p ve değerlend r lmes ne yönel k gerekl düzenlemeler
yapılmaktadır,
Müdürlük tarafından ver len benzer görevler yapılmaktadır.
Beled yem ze a t reklam alanlarının (b llboard) Beled yem z etk nl k ve faal yetler n n duyurulmasında etk n
olarak kullanılmasının sağlanması ve bu reklam alanlarının satış ve k ralanması le tak b yapılmaktadır.
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01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU

SUNUŞ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün 2015 yılı genel bilgileri, amaç, hedef ve faaliyetlerine ilişkin
rapor elimizdeki verilerin ön yargısız ve tarafsız bir tarzda değerlendirilmesiyle hesap verilebilirlik ve sadelik
ilkeleri doğrultusunda, eksiksiz ve tüm faaliyet sonuçlarına açıklama getirebilecek tarzda hazırlanarak aşağıda
sunulmuştur.
1 – GENEL BİLGİLER:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak toplum ile
yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediyemiz çalışmalarıyla ilgili
olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin düşüncelerini almak ve taleplerine yanıt vermektir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm Kadro İlke
ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiştir; 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol
Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrultusunda
faaliyetlerini icra etmektedir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;
1-Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimi
2-Sosyal Doku ve Araştırma Alt Biriminden oluşur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Salihli Belediye Başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısı
tarafından verilen görevleri, yönetmelik ve ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde gereken itina ve çabuklukla yapmak,
hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Görevleri
a) Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminden yetkili ve sorumludur. Müdürlüğün stratejik planı, bütçesi ve çalışma planını
hazırlar veya hazırlattırır. Müdürlüğü; stratejik plan, bütçe ve program doğrultusunda sevk ve idare eder.
c) Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.
ç) Müdürlük ile diğer müdürlükler ve birimler arasında koordinasyonu sağlar.
d)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim
bakımından dikkate alınacak hususlar, belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum
menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmekten, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür,
bülten, belediye web sayfası vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa
zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler
tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk meclisi veya belediye başkanının halkı bilgilendirici
çalışmalarını koordine etmekten, belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamaktan, Salihli ve Manisa
açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten ve belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını
yürütmekten sorumludur.
e) Müdürlüğün; Yazı İşleri, Halkla İlişkiler, Sosyal Yardımlar İşleri Birimlerinin görev ve hizmetlerini eksiksiz
yapmalarını sağlamak için gerekli koordinasyon ve görev dağılımı yapmakla görevlidir.
f) Belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı tarafından kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde
yapmakla görevlidir.
g) Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği her türlü görevi
yapmaya yetkili ve sorumludur.

Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Yürütülen Faaliyetler;

Salihli Belediyesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına belediyemiz haberlerini ve
projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibini sağlamaktadır.

Kitle iletişim araçlarında yer alan, belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki
haberlerin takip ve tespiti yapılmaktadır,
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Sosyal Doku ve Araştırma Alt B r m yle İlg l Yürütülen Faal yetler;
·Sal hl Beled yes Turan Caddes ndek Otopark Çalışması (07.05.2015)-(207 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı; Turan caddes ve Dutlu sokak üzer nde bulunan ücretl otoparkın kaldırılıp, yer ne
sürel otopark (15-20 dak ka) yapılması hakkında vatandaşın görüşler , beklent ler ve ver len h zmetlerden vatandaş
memnun yet eğ l mler n ölçmek.
·Sosyal Tes sler Memnun yet Araştırması (21.05.2015)-(553 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı; Sal hl Beled ye's tarafından şlet len Sosyal Tes sler hakkında vatandaşların görüşler ,
beklent ler ve ver len h zmetlerden vatandaş memnun yet eğ l mler ölçmekt r.
·Sal hl Beled yes Esnaf Sorun ve B lg lend rme Çalışması (29.06.2015)-(504 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı Sal hl lçe sınırlarında yaşayan Esnaﬂarımızın eğ l mler n , Beled ye h zmetler nden
memnun yet ölçmek, projeler hakkındak düşünceler n öğrenmek, mahalle ve sokak sorunlarını tesp t etmekt r.
·Sal hl Beled yes Pazar Yerler yle İlg l Kamuoyu Araştırması
1.Çarşamba Pazarı (08.07.2015)-(281 k ş )
2.Pazar Pazarı (13.07.2015)-(211 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı; Sal hl Beled ye's n n Vatandaşlarımızın rahat b r şek lde pazar alış ver şler n yapması,
Pazar Esnafımızın düzenl b r b ç mde satışlarını gerçekleşt reb lmes ç n, Sal hl Beled yes Zabıta Müdürlüğü
tarafından; sarı ç zg ler n kaldırılması, Pazar yerler nde Pazar Esnafımızın Kanunen bel rlenen kullanım alanları dışına
çıkmaması hususunda yapılan ve yapılacak olan uygulamaları hakkında vatandaşların ve Pazar Esnafının görüşler ,
beklent ler ve ver len h zmetlerden vatandaş memnun yet eğ l mler ölçmekt r.
·Sal hl Beled yes Ayaküstü Sorun ve B lg lend rme Çalışması (20.07.2015)-(1004 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı Sal hl lçe sınırlarında yaşayan Vatandaşlarımızın eğ l mler n , Beled ye
h zmetler nden memnun yet ölçmek, projeler hakkındak düşünceler n öğrenmek, yapılan ve yapılacak olan
h zmetler n tanıtım b lg lend rmes n yapmak, mahalle ve sokak sorunlarını tesp t etmekt r.
·Belde ve köyden dönüşen 78 kırsal mahallem zde sorun tesp t, stek ve talep araştırması yapılmıştır.4325 k ş yle
yüz yüze görüşme tekn ğ le 19.08.2015 -04.12.2015 tar hler arasında stat st k raporlar hazırlanıp SPSS programında
raporlanmıştır.
·Kent müzes açılışı ve sunumu (14.09.2015)
·Sal hl Beled yes Lostra Salon Uygulaması Vatandaş Görüş ve Öner (17.09.2015)-(158 k ş )
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Bu çalışmanın amacı; Sal hl beled yes n n hazırlamış olduğu lostraların ayaküstü vatandaşların ve orada bulunan
esnaﬂarın görüşler alınarak ortak b r çözüme ulaşmaktır.
·L dya Altın Ülke Sempozyumu karşılama ve tanıtım çalışması. (10.10.2015)
·Doğal gaz çalışması merkez mahallelere broşür dağıtımı, bel rl yerlerde stant çalışması ve b lg lend rme
faal yet .(29.10.2015)
·Sarıpınar ve Gümüş Çayı Üzer nde Düğün Salonu ve Pazar yer yapılıp yapılmaması hakkında vatandaş
araştırması (06.11.015)-(337 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı Sal hl İlçes Yörük, Sarıpınar, Gümüş, Güneş ve Kırvel Mahalleler nde yaşayan
vatandaşlarımıza Gümüş Çayı mevk üzer nde semt Pazarı ve düğün salonu yapılması konusunda, görüşler ,
düşünceler ve eğ l mler n , ölçmek amacıyla yapılmıştır.
·Güneş Mahalles nde bulunan beled yeye a t boş araz de cam veya sosyal faal yet alanı yapılması le lg l
araştırma (25.11.2015) - (214 k ş )
Bu çalışmanın amacı; Sal hl beled yes ne a t olan Kırvel mahalles , Gürsel caddes üzer nde bulunan yeş l alana
orada yaşayan vatandaşların taleb üzer ne cam yapılması le lg l vatandaşlarımızın görüşünün alınması.
·OSB'n n gel şmes ve eks kl kler n n g der lmes le lg l memnun yet araştırması (02.12.2015)-(36 ﬁrma)
Bu çalışmanın ana amacı Sal hl Organ ze Sanay Bölges 'nde faal yet gösteren F rmaların eğ l mler n , OSB
Yönet m n n h zmetler nden memnun yet ölçmek, projeler hakkındak düşünceler n öğrenmek, yapılan ve yapılacak
olan h zmetler n tanıtım b lg lend rmes n yapmak, OSB genel sorunlarını ve F rmaların stek, talep ve ş kâyetler n
tesp t etmekt r.
·Sal hl Beled yes turan caddes otopark uygulamasıyla lg l memnun yet araştırması (22.12.2015)-(117 k ş )
Bu çalışmanın amacı; Sal hl lçe merkez nde bulunan Turan caddes ve Dutlu sokakta İlçe Beled yem z
tarafından 29.04.2015 tar h nde uygulamaya koyulan sürel otopark uygulamasının memnun yet dereces n ölçmek.
·Taytan ve Durasıllı mahalleler ndek toplu taşıma araçları le lg l memnun yet ve b lg lend rme çalışması
(23.12.2015)-(193 k ş )
Bu çalışmanın ana amacı Sal hl lçes DURASILLI ve TAYTAN Mahalles nde uygulamaya koyulan yen toplu
taşıma h zmet nden vatandaşlarımızın eğ l mler n , memnun yetler n , uygulamada yapılan ve yapılacak olan
h zmetler n tanıtım b lg lend rmes n ve toplu taşıma kullanım oranını ölçmekt r.
·Taytan mahalles ndek h zmetler n merkezden yapılması le lg l araştırma (25.12.2015)-(140 k ş )
Bu çalışmadak amaç; Taytan mahalles n n merkeze yakın olması dolayısıyla merkezden yönet lmes n n uygun
olup olmayacağını araştırmak.
·Sevg yolundak ışıklı dubalarla lg l esnaf ve ayaküstü çalışması (28.12.2015)-(160 k ş )
Bu çalışmanın amacı; Sal hl İlçe Merkez Sevg Yolundak Işıklı Dubaların Kaldırılıp, Kaldırılmaması Yönünde
esnaf ve ayaküstü vatandaşın görüş ve öner ler n almak.

İlanlara İl şk n Faal yetler;
·Beled yem z n yapmış olduğu faal yetler n ve kutlamaların (bayram kutlama, özel gün, açılış
vb.)pankart, aﬁş vb. hazırlamak.
·Hazırlanmış olan aﬁş vb. lçen n muhtel f yerler nde bulunan lan panolarına asmak, kontrol etmek ve
halkın b lg lenmes n sağlamak.
İdar İşlerle İlg l Faal yetler;
·Müdürlük yazışmaları ve büro h zmetler le lg l çalışmaları yürütmekted r,
·Müdürlük alt b r mler n n planlı ve programlı b r şek lde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu
b r şb rl ğ ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar zlenmekte ve denetlenmekted r,
·Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamakta,
Başkanlığın onayına sunulmaktadır,
·Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmes ç n gereken malzeme tem n ed lmekted r,
·H zmet n yürütülmes le lg l son gel şmeler tak p ederek tedb rler alınmaktadır.
İnsan odaklı,
Saydam, şeffaf,
Güven l r,
Hesap ver r,
Ad l,
Süratl , kal tel , etk n,
Katılımcı,
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Öncel kler olan,
Yen l kç ,
Uyarılmaya ht yaç duymadan takım ruhuyla,
Sal hl halkına h zmet vermek, azm ve kararlılığındayız.
2 – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
2 – 1-) FİZİKSEL YAPI:
Aşağıda tablolaştırılmış ﬁz k kaynaklar; 1 adet Müdür Odası, 2 adet Personel Çalışma Odası bulunmaktadır.

BİRİM

Basın Yayın ve
Halkla İl şk ler
Müdürlüğü

HİZMET YERİ VE KATI

ÇALIŞMA ALANI

1 Müdür Odası
2 Personel Çalışma Odası

Beled ye B nası
1. Kat

FİZİKİ KAYNAKLAR
4 Adet B lg sayar
3 Adet Yazıcı
3 Adet Fotoğraf Mak nes
1 Adet Kamera
6 Adet Tablet
1 Adet Lens
1 Adet Ses Kayıt C hazı
1 Adet M krofon
1 Adet Büyük Kamera

2 – 2-) ÖRGÜT YAPISI:
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğünün örgüt şeması aşağıda olduğu g b d r.
MÜDÜR

SOSYAL DOKU VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

BASIN YAYIN ALT BİRİMİ

1 B r m Sorumlusu
4 Anket Hazırlama Personel

1 Graﬁker
1 Fotoğrafçı
1 Reklam Tak p Personel

MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMA ŞEMASI VE GÖREVLERİ
MÜDÜR:
Müdürlük bünyes nde h zmetler n etk n ve düzenl yürütülmes n sağlamak, emr ndek personel n s c l am rl ğ n
yapmak, personel n yıllık z nler n h zmet aksatmayacak şek lde ayarlamak, Beled ye Başkanı adına resm ve d n
bayramlar le öneml günlerde kutlama mesajı yayınlamak, bunlarla lg l kutlama aﬁşler hazırlamak.
2 – 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI:
BASILI KÂĞITLAR: (MEVZUATLAR)
·4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
·5393 Sayılı Yen Beled ye Kanunu,
2 – 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
1 Müdür, 1 Graﬁker, 1 Fotoğrafçı, 1 Reklam Tak p Personel , 1 Sosyal Doku Araştırma B r m Sorumlusu, 4
Anket olmak üzere toplam 9 personel le h zmet vermekted r.
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3 – AMAÇ ve HEDEFLER:
AMAÇ:
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü, Beled ye faal yetler n n kamuoyuna duyurulması ve tanıtılması
amacıyla; hedef k tlelerle etk n ve sağlıklı let ş m sağlamak ç n, görsel, ş tsel ve tazılı k tle let ş m araçlarından
yararlanarak, kamuoyunda Sal hl Beled yes hakkında doğru b lg lend rmey sağlamak amacıyla tanıtım ve h zmete
yönel k materyaller sunmaktadır.
4 – FAALİYETLER
a) KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARI
- Beled ye Mecl s Toplantısı
- Halk Görüş Günü
b) SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI
- Çocuk Mecl s ( Kurulma aşamasında )
c)
-

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER
Ramazan Çadırı İftar Sofrası
T yatro Etk nl kler
B s klet Turnuvası.

Özel Gün ve Haftalar:
- Aşure Günü Etk nl kler
- Çanakkale Şeh tler n Anma Günü Etk nl kler
- Dünya Kadınlar Günü Etk nl kler
- Anneler Günü Etk nl kler
- Engell ler Günü Etk nl kler
- Öğretmenler Günü Etk nl kler
- Mehmet Ak f Ersoy'u Anma Günü Etk nl kler
Fest val ve Şölenler m z:
- Gençl k ve Hıdırellez Şölen
- Şeftal ve Üzüm Fest val
5 – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 46.45.14.25
AÇIKLAMA

KODU

2015 YILI HAR. TOP.

111.408,57
74.352,66
1.231,85
35.824,06
111.408,57

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMI
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TOPLAM

6 – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü, Beled ye h zmet nden memnun yet arttırmak, lçe halkı üzer nd4e
güven l r, beklent ler n karşılandığı güçlü b r beled ye olgusunu oluşturmak, yönet me katılımı sağlamak, halkın
farkındalığını artırmak, yerel yönet mler ve yerel demokras y güçlend rmek adına çözümler üretmek olup,
Beled yem z n başarılarına hız ve değer kazandırmaktır.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yönet c , personeller, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların heps nden tam olarak yararlanma
doğrultusunda teknoloj k donanım, ulaşım ve yeterl kapas teye sah p personele devamlılık esasıyla ht yaç
duyulacaktır.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m. ( Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü 11.03.2016)

Al TAYLAN
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Md. V.
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PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER:
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
3194 sayılı mar kanunu ve lg l yönetmel kler çerçeves nde Sal hl Beled ye ve mücav r alan sınırları
çer s ndek tüm mar faal yetler n n plan, fen ve sağlık koşullarına uygunluğunun denetlenmes .
B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
B 1-) FİZİKSEL YAPI:
Plan ve Proje Müdürlüğü Beled ye b nası çer s nde h zmet vermekted r.
B 3-) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
Plan ve Proje Müdürlüğü konusunda uzman ve deney ml kadrolarıyla h zmet vermekte olup, ayrıca profesyonel
destek gerekt ren konularda (Şeh r Planlama) b lg ve teknoloj k açıdan danışmanlık h zmetler satın almaktadır.
Sunulan h zmetler n kal tes n n artırılması, doğru ve güven l r b lg ler n vatandaşlara aktarılması amacıyla, 11
adet b lg sayar ve lg l netcad, bels s programları kullanılmaktadır.

B 4-) İNSAN KAYNAKLARI:
Plan ve Proje Müdürlüğü bünyes nde;
Müdür
Har ta Mühend s

1

Planlama
Şeh r Plancısı

2

Har ta Tekn ker

4

Kalem-D lekçe Kayıt
Büro İşç s

1

H zmet Alımı İşç s

3

B 5-) SUNULAN HİZMETLER:
Planlama B r m :
1/1000 ve 1/5000 ölçekl nazım ve uygulama mar planları ve değ ş kl k şlemler .
İmar uygulama çalışmaları (parselasyon planlarının hazırlanması.)
İfraz, tevh t ve yola terk şlemler .
İmar durumu hazırlanması.
Kamulaştırma çalışmaları.
Yol açma ve yol kotu bel rleme şlemler .
B 6-) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
II-AMAÇ VE HEDEFLER:
A-MÜDÜRLÜĞÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇLAR:
1. Sal hl Kent n n artan nüfusun ht yaç duyacağı barınma, çalışma, d nlenme ve eğlenme alanlarının
planlamasını sağlamak.
2. Kent b lg s stem ve Coğraﬁ b lg s stem n b r arada kullanarak h zmetler n ver ml l ğ n n ve kal tes n n
artırılması.
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3. Meslek odaları le şb rl ğ çer s nde, şehr n genel s luet ne ve estet k değerler ne bağlı kalarak yapıların plan,
fen ve sağlık koşullarına uygun, güvenl b r şek lde nşasını sağlamak.
Hedeﬂer
1

Stratej k Plan süres çer s nde Sal hl Kent n n geleceğe yönel k marlı arsa ht yacının karşılanab lmes ç n
mar uygulamalarının yapılması.

2 Stratej k Plan süres çer s nde Mevcut mar planında kentsel gel şmen n tamamlanab lmes ç n mar yolları
üzer nde ve yeş l alanlarda kalan b na ve parseller n kamulaştırılması.
3

2014 yılı çer s nde İmar planın uygulanmasına destek olacak beled ye " mar yönetmel ğ n n" lg l meslek
odaları le şb rl ğ çer s nde hazırlanarak, mecl se sunulması.

4 Stratej k Plan süres çer s nde, mevcut mar h zmetler n n Kent b lg s stem ne uyumlu hale get r lmes ç n
gerekl çalışmaların yapılması.
5 Personel n İmar Kanunu, Yönetmel kler ve Uygulamaları konusunda h zmet ç eğ t mlere tab tutulması.
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
1. Plan ve Proje Müdürlüğü olarak Sal hl kent nde yaşayan hemşer ler m z n yaşam kal tes n n yükselt lmes ,
sağlıklı ve düzenl b r kentleşme sağlanması temel pol t kamızdır.
2. Geleceğe yönel k kent m z n ht yaç duyacağı marlı arsa üret lmes amacıyla yerleş k ve gel şme alanlarında
mar uygulamalarının yapılması.
3. Taşıt ve yaya ulaşımının rahatlatılması amacıyla, şeh r mar planında açılması veya gen şlet lmes gereken
yollar üzer ndek parsel ve b naların kamulaştırılması.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A 1-) MALİ BİLGİLER
A 2-) BÜTÇE - UYGULAMA SONUÇLARI
DÜZENLEME:
2105 yılı çer s nde 43 adet düzenleme dosyası hazırlanarak da rem ze sunularak gerekl şlemler yapılmıştır. 15
adet düzenleme dosyasının tesc l yapılmıştır. 28 adet düzenleme dosyasının şlemler devam etmekted r.
2015 Yılı Plan Tad latları
İmar plan notlarının 25 ve 27. Maddeler nde b na der nl ğ ve arka bahçe çekme mesafes şartlarının, gen ş
1 cephel parsellerde uygulanması sonucu ortaya çıkan sorunların g der lmes
Kurşunlu çayı havzası 3290 ada 1 parsel n günüb rl k tes s alanı olarak mar planı değ ş kl ğ yapılması le lg l
2 bakanlık görüşünün alınması.
Sal hl İlçes , Durasıllı Mahalles , T t p kapalı ve açık ceza nfaz kurumu çer s ne trafo alanı amaçlı mar planı
3 değ ş kl ğ yapılması
Sal hl İlçes Gaffar Okkan Mahalles 3106 ada 5 parselde kayıtlı mülk yet Türk ye D yanet Vakfına a t taşınmazın
4 serbest n zam 2 kat konut alanından kamu h zmet alanına dönüştürülmes
Cumhur yet Mahalles 2530 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın yol boyu t caret alanı olarak hazırlanan 1/5000
5 ölçekl nazım mar planına uygun olarak 1/1000 ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ n n yapılması
Zafer Mahalles 2096 ada 1 parselde bulunan resm kurum alanının t caret + konut alanına dönüştürülmes ç n
6 1/5000 ölçekl nazım mar planı değ ş kl ğ ne uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılması
Sarıpınar Mahalles DSİ Sulama kanalı b t ş ğ nde bulunan park alanının Beled ye h zmet alanına
dönüştürülmes ç n hazırlanan 1/5000 ölçekl nazım mar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılması
Namıkkemal Mahalles 2015 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın parsel cephes n n dar olması neden yle b na k tles
8
bel rlenmes
Sal hl mar plan notlarının 41. Maddes n n Planlı Alanlar T p İmar Yönetmel ğ n n geç c 4. Maddes ne uyumlu
9 hale get r lmes
7
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Yörük Mahalles 3553 ada 12 parselde Can Hastanes ne a t hastane b nasına yüksekl k bel rlenmes le lg l
mar planı değ ş kl ğ yapılması.

11 Ged z Elektr k Dağıtım A.Ş n n Sal hl elektr k şebekes tevs projes kapsamında 6 adet trafo yer bel rlenmes
12 Şeh tler Mahalles K pa Alışver ş Merkez batısında bulunan park alanının spor alanına dönüştürülmes
13

Namıkkemal Mahalles 289 ada 30 parsel nolu taşınmazın Sosyal Güvenl k Merkez Müdürlüğü h zmet b nası
yapımı amacıyla Kamu h zmet alanına dönüştürülmes .

14 Ged z Elektr k Dağıtım A.Ş n n Cumhur yet Mahalles cumhur yet cam güney ndek boş alana trafo yer
bel rlenmes
15

Sağlık Mahalles 3149 ada 1 parsele ada bazı uygulamasına a t esas jeoloj k ve jeotekn k etüd raporuna göre
hazırlanan mar planı değ ş kl ğ .

Cumhur yet Mahalles 2537 ada 1 parselde bulunana spor alanı le 2556 ada 2 parselde bulunana sosyal tes s
16 alanının yer değ ş kl ğ le lg l mar planı değ ş kl ğ
Şeh r mar plan sınırları çer s nde Caferbey Mahalles ve Hacıbektaşlı Mahalle sınırlarını kapsayan bölgede
17 kadastro yen leme çalışmaları sonucu Orman sınırları le mar plan sınırımızın çakışması neden yle gerekl
mar planı değ ş kl ğ n n yapılması.
Zafer Mahalles 2305 ada 1 ve 2 parsel le 2306 ada 1 parseller kapsayan alanda 1/5000 ölçekl nazım mar
18 planı ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı rev zyonu yapılması ç n Büyükşeh r beled yes ne yetk ver lmes .
Kurtuluş Mahalles 3207 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 3208 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel ve
19 3627 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde kayıtlı taşınmazların ada bazı uygulamasına yönel k mar planı değ ş kl ğ
20 Sağlık Mahalles 2013 ada 5 parsel üzer nde Gençl k merkez yapımı le lg l mar planı değ ş kl ğ taleb
Şeh r mar planında Kocaçeşme Mahalles 3648 ada 2 ve 3 parseller n (esk 262 ada 128 ve 138 parseller)
21 bulunduğu yapı adasının kuzey cephes nde düzeltme yapılması le lg l mar planı tad latı
22 Şeh tler Mahalles k pa yanı park alanının spor alanı mar planı değ ş kl ğ ne t razın görüşülmes .
Durasıllı Mahalles mar plan notlarına “Sanay alanlarında yapılaşma koşulları” le lg l plan notu laves le
23 lg l mar planı değ ş kl ğ
Sal hl İlçes Kent Geç ş karayolu üzer nde yapılacak kavşak projeler n n mar planlarının Büyükşeh r
24 Beled yes nce hazırlatması ç n yetk ver lmes
Sal hl İlçes Esk cam Mahalles 245 ada 2 ve 3 parseller n kat aded t razı le lg l Kültür Varlıklarının
25 Koruma Yüksek kurulunun taleb ne st naden mar planı değ ş kl ğ n n hazırlanması.
26 İmar plan notlarının 15. Maddes n n değ şt r lmes taleb n n görüşülmes .
Hayvancılık tes sler n n yerleş m merkezler ne olumsuz etk ler n n azaltılması amacıyla bu tes sler n yerleş m
27 b r mler ne uzaklığının bel rlenmes
Tek katı geçmeyen 250 m2 den küçük yapıların projelend rme aşamasında zem n etüd raporunun
28 stenmemes ne da r taleb n n görüşülmes .
Kurtuluş Mahalles 76 adanın bulunduğu Şüheda Caddes üzer nde yapılacak prest j cadde projes kapsamında
29 mar cephe hatları arasındak uyumsuzluğun g der lmes .
Adala Mahalles 618 parselde bulunan taşınmazın jeopark müzes ve dar b nası olarak kullanımı amaçlı
30 Beled ye H zmet Alanına dönüşmes le lg l mar planı değ ş kl ğ
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Kırvel Mahalles Avar Caddes üzer nde bulunan mar adalarının Avar Caddes ne bakan cepheler nde konutaltı
31 t caret alanı le lg l mar planı değ ş kl ğ n n yapılması.
32 Zafer Mahalles 2096 ada 1 parselde onaylanan mar planı değ ş kl ğ ne t razın görüşülmes
33 Sağlık Mahalles 2085 ada 21 parselde yan bahçe mesafes n n kaldırılması le lg l taleb n n görüşülmes .

Planlama Bölümü
446 Adet

İmar Durumu
İmar planı

33 Adet

Tad latı Yola Terk İşlem

15 Adet

Tevh t ve İfraz şlem

93 Adet
3089 Adet

D lekçe ve Resm Evraklar

IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜN YÖNLER
1) Sorun çözme ve karar verme sürec nde koord nasyon ve personel arası let ş m n güçlü olması.
2) İmar planı ve lg l mevzuatını doğru uygulama konusundak stek.
3) Personel n konusunda eğ t ml ve deney ml olması ve yen gel şmelere açık olması.
4) Vatandaş talepler n n beklet lmeden cevaplanması.
5) Mühend s ve m mar odaları ve d ğer resm da relerle l şk ler n etk n kurulması, sorun çözümünde eşgüdüm ve
şb rl ğ konusunda başarı sağlanması.
6) Konusunda uzman k ş lerden danışmanlık h zmet alınıyor olması.
B-ZAYIF YÖNLER
Da rem ze A t Zayıf Yönler:
1) B r m personel n n ş yoğunluklarından dolayı meslek ç eğ t m konusunda tekn k gez , sem ner, sempozyum,
v.b etk nl klere katılamaması.
2) D j tal b r arş v m z n bulunmayışı.
3) Kent b lg s stem n n bulunmayışı.
4) B lg sayar ortamında çalışmayı sağlayacak, b lg sayar destekl ç z m programı, ek pmanın yeters zl ğ .
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetk l s olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r; tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yet ç n dare bütçes nden harcama b r m m ze tahs s ed lm ş kaynakların
etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanıldığını, görev ve yetk alanım çerçeves nde ç kontrol s stem n n
dar ve mal kararlar le bunlara l şk n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ hususunda yeterl güvencey
sağladığını ve harcama b r m m zde süreç kontrolünün etk n olarak uygulandığını b ld r r m.
Bu güvence, harcama yetk l s olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç
raporları le Sayıştay raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m
olmadığını beyan eder m( Plan ve Proje Müdürlüğü 19.02.2016)

Zekay BİRİNCİ
Plan ve Proje Müdür Vk.
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