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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI





AHMET DAVUTOĞLU
BAŞBAKAN





İ.MELİH GÖKÇEK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



     

     5393 Sayılı Beled�ye Kanunu`nun 56`ıncı
maddes� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m�
ve kontrol Kanunu`nun 41`�nc� maddes�n�n
dördüncü fıkrası uyarınca; Beled�yem�z�n
2015 mal� yılı �çer�s�nde yapılan çalışmalara
�l�şk�n Faal�yet Raporu`nu s�z değerl� Mecl�s
üyeler�m�z�n b�lg� ve onaylarına sunmak
üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.

   Beypazarı halkına h�zmet yarışında ben�
yalnız  bırakmayan başta s�z saygı değer
Mecl�s üyeler�me, Beled�ye çalışanlarına
ve gönül desteğ� veren tüm hemşehr�ler�me
teşekkür eder, m�nnet ve şükranlarımı
sunarım. Sorumluluğumda, Beled�ye
b�r�mler�nce gerçekleşt�r�len yatırım ve
h�zmetler� �çeren 2015 mal� yılı Faal�yet
Raporu`nu onayına arz eder�m. ..........

     Saygılarımla,

Saygı değer Mecl�s Üyeler�,

Hep�n�z� saygıyla selamlıyorum.



TUNCER KAPLAN
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI
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İdareye İlişkin Bilgiler
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Misyonumuz

Zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip;

tarım, sanayi  ve turizmi ile hergün

gelişen Beypazarı`nda doğa ile

uyumlu kentsel yaşamı sağlayan,

vatandaş odaklı aktif ve sosyal

belediyeci l ik  hizmeti  sunmak.
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Vizyonumuz

Beypazarı`mıza özgü kültürel ve

tarihi özelliklerin korunması;

bireylerin sağlıklı, güvenli ve güzel

bir çevrede yaşamasına olanak

tanıyacak biçimde düzenlenmiş

kentsel çevreyle Beypazarı`nı 

yaşam kalitesi yüksek bir kent

yapmak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Yetki, Görev ve

Sorumluluklar
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 Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanununa görev ve sorumlulukları 

aşağıda sıralanmıştır.

 MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1-) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık ; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, 

meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve 

yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-

6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusus 100.000`in üzerindeki belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali 

durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri 

açabilirler.

 2-) (...) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü araç tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, 

onarımınıyapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 

onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa 

edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik 

etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 

yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalrda üstün başarı gösteren veya dereceye alan öğrencilere, 

sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararı ile ödül verebilir. 

Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci 

fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl 

genel bütçe gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini 

geçemez.

 3-) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve 

hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

 4-) Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 

sunulur. Hizmet sunumunda özürlü yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır.

 5-) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

 6-) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmeti 

götürülebilir.
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 7-) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 

1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları 

bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanun kapsamı dışındadır.

 Madde 15-Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

 1-) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 2-) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 3-) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek.

 4-) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim harç, katkı ve katılma 

paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 

tahsilini yapmak veya yaptırmak.

 5-) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 

sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 

işlettirmek.

 6-) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulşaım araçları, tünel, raylı 

sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 

işlettirmek.

 7-) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 8-) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 

ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis 

etmek.

 9-) Borç almak, bağış kabul etmek.

 10-) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
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 11-) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek.

 12-) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istiharat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 13-) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

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

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 

alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

 14-) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

 15-) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 

diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, 

kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile 

taşımalarda çevre kirliliği oluşturmaması için gereken tedbirleri almak.

 16-) Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları 

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

yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yönetmek.

 17-) (Ek: 12/11/2012-6308/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 

sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda 

tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik 

haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi 

vermek.

 18-)  (Ek: 12/11/2012-6308/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi 

karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. 

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş 

sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya 

büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci 

sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri 

dışındaki yerlerde il özel iradesi tarafından yapılır.
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 19-) Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve 

İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 

vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 

67`inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

 20-) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000`i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 

sağlık, sanay, ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 

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

ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan 

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

İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında 

kullanılmamak kaydı ile arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) 

Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz 

olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

 21-) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 

tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

 22-) Belediye mallarına karşı suç işleyenler, devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 75`inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 

hakkında da uygulanır.

 23-) Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 

ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 

resim ve harç gelirleri hacz edilemez.
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İDAREYE İLİŞKİN

BİLGİLER

1- Fiziksel Yapi

2- Teskilat Yapisi

3- Insan Kaynaklari
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B
elediyemiz, Kurtuluş mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 20. Nolu bina ve 

Halil Şıvgın Caddesi 5. nolu ek binada hizmetlerini yürütmektedir. 

Belediye hizmet binalarının dışında Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği 

ve Atölye Şefliği, Eski Dispanser olarak bilinen binada Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve 

devlet büyüklerimizin ağırlandığı ve Meclis toplantılarının yapıldığı Limoncuoğlu 

Başkanlık Konağı olmak üzere ayrı ayrı binalarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. Fiziksel Yapi
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2. Teskilat Yapisi

a. Organizasyon Şeması

* Beypazarı Belediyesi Organizasyon Şeması

Zabıta Md.

Sosyal Yardım İşleri Md.

Emlak ve İstimlak Md.

İnsan  Kaynakları Md.

Yazı İşleri Md.

Park ve Bahçeler Md.

Fen İşleri Md.

Destek Hizmetleri Md.

Mali Hizmetler Md. Kültür ve Sosyal İşler Md.

Hukuk İşleri Md.

Belediye Başkan Yrd. Belediye Başkan Yrd. Belediye Başkan Yrd.

Belediye Başkanı

Muhtarlık İşleri Md.

Temizlik İşleri Md.

İmar ve Şehircilik Md.

Etüd ve Proje Md.
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b. Belediye Başkanı`nın Görev ve Yetkileri

     Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

1. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, 

    belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

    stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin

    ve personelinin peformans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve

    değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

3. Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde

    temsil etmek veya vekil tayin etmek.

4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.

5. Belediyenin taşınır taşınmaz mallarını idare etmek.
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6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay

    vermek.

10. Belediye personelini atamak.

11. Belediyeye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

12. Şartsız bağışları kabul etmek.

13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik

       hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezi oluşturmak.

15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

16. Kanunlarla belediyenin verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını

       gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

c. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

     Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Kanunu `nun 20. maddesi gereği her ayın ilk

haftasında toplanmaktadır. Belediye Meclisimiz toplam 15 üyeden oluşmaktadır.
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Belediye Meclis Üyeleri
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d. Meclisin Görev ve Yetkileri

1. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve

    personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yaplan birimler ile 

    fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

3. Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde

    il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir

    belediyelerinde il çev düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır

    veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.

4. Borçlanmaya karar verme.

5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine

    veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması haklinde tahsisin

    kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla

    bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine

    bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

7. Şartlı bağışları kabul etmek.

8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL`den fazla dava konusu olan

    belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu `na tabi ortaklıklar kurulmasına

    veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı

    kurulmasına karar vermek.

10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya 

    yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin

    özelleştirilmesine karar vermek.

11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini

    seçmek
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12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

       iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

14. Meydan, cadde, sokak, park tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,

       kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar

       vermek; belediyeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

15. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya

       veya ayrılmaya karar vermek.

16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli

       idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği  yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;

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

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

       yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermektir.

17. Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

20. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek

       kabul etmek.



e. Encümen Görev ve Yetkileri

       Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır.

1. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye

       meclisine görüş bildirmek.

2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve

       uygulamak.

3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

4. Bütçede fonkisyonel sınıflandırmanın ikinci yerlerini belirlemek.

5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının

       anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak

8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

       

32
2015 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ



33
2015 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

f. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

       Belediyemizin merkez binasında 1 kayıt cihazı, 15 adet sabit kamera, 2 monitör

faal olarak çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda teknolojik kaynaklarımızın birimlere göre

dağılımı gösterilmiştir.

Birimler

Özel Kalem 

Fen İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Santral

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü

                                                              TOPLAM

PC

1

7

7

1

1

1

5

2

3

2

2

1

2

3

38

Dizüstü

2

5

1

4

6

5

1

2

5

1

2

1

2

39

Yazıcı 

1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

20
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1
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1
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1 1 13 25 54
* Bilişim ve Teknolojik Kaynaklar
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* Personelin Hizmet Sınıf Yüzdesi

Başkan Yardımcısı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Etüd ve Proje Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

                                                              TOPLAM

3

4

8

3

10

9

3

1

1

1

1

3

1

2

1

1

52

MEMUR İŞÇİ

3. Insan Kaynaklari       31.12.2015 tarihi itibariyle Belediyemizde

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`na tabii

52 memur, 5393 sayılı Belediye Kanununun

49. maddesine göre 7 sözleşmeli personel,

4857 İş kanunu `na tabi 58 işçi olmak üzere

toplam 117 personel bulunmaktadır. Memur

B
a

y
 

B
a

y
a

n

1 51

Sözleşmeli

B
a

y
 

B
a

y
a

n

3 4

Kadrolu İşçi

B
a

y
 

B
a

y
a

n

2 56

SÖZLEŞMELİ

-

-

-

2

3

41

5

-

4

-

1

1

1

-

-

-

58

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

3

1

-

-

-

-

7



II. AMAÇ VE HEDEFLER

Belediyemizin Amaç ve

Hedefleri

Temel Politikalar ve

Öncelikler
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Belediyemizin

Amaç ve Hedefleri

       Belediye Kanun`unda belirtilen görevleri vatantaş memnuniyetlerini en üst

düzeyde sağlayacak şekilde belediye hizmetlerini sunmak; kentin tüm paydaşlarının

katılımı ile kentsel gelişimi sürekli kılmak; hizmetlerden herkesin yararlanmsını

sağlamak, sahip olunan  kültürel ve tarihi mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak

sosyal-kültürel ve ekonomik projeler üreterek kentin planlı kalkınmasını sağlamak.
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Temel Politakalar

ve Öncelikler

       Belediye birim amirlerince belirlenen yatırım programı ve bütçenin etkin 

kullanımını, birimler arası koordineli çalışmalar ile kentin planlı gelişiminin sağlanması, 

yönetişim ve şeffaflık anlayışı içerisinde vatandaşların tüm faaliyetlerden haberdar

edilmesi önceliklerimiz arasındadır.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN

BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mali Bilgiler

Performans Bilgileri
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Mali Hizmetler Müdürlüğü
2015 Yılı Faaliyet

Raporu

I- GENEL BİLGİLER 

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesine göre 

müdürlüğümüz aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 

etmek ve sonuçlarının pekiştirilme çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve 

yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak.

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek.

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 

icmal cetvellerini düzenlemek.

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek 

ve sonuçlandırmak.

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve 

harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak.

           n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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B. İdareye İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

Müdürlüğümüz, Belediyemiz binası içerisinde 2 odada faaliyet göstermektedir. 

2- Örgüt Yapısı 

Müdürlüğümüz Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, müdür ve memur örgüt 

yapısı içerisinde çalışmaktadır. 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüzde 13 Bi lgisayar,  5 yazıcı  i le teknoloj ik alet lerden 

faydalanılmaktadır. Dâhili bağlantılı 6 adet telefon bulunmaktadır. Bilgi olarak 

internetten resmi gazete ve diğer yayınların takibi yapılmaktadır. 

4- İnsan Kaynakları  

 Müdürlüğümüzde, 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet şef, 1 adet Muhasip 

Yardımcısı, 2 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 5 adet tahsildar çalışmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler 

    Belediyemizin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın 

çıkarılması, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir 

biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel 

kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası 

standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin 

etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasını, belediyemizin 

tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirlerinin tahsilinin sağlanması, diğer idareler nezdinde 

takibi gereken malî iş ve işlemlerin yürütmesi ve sonuçlandırılması, kurumlardan ve 

vatandaşlardan gelen yazılar için gerekli işlemlerin yapılması hizmetleri sunulmaktadır. 

Müdürlüğümüz Belediyemizce satın alınan mal ve hizmetler ile ilgili evrakları tam ve 

doğru olarak teslim almakta olup, belediyemizin nakit durumunu dikkate alarak bu 

faturaların ödemelerini gerçekleştirmektedir.  

 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi  

 Müdürlüğümüz, Belediye Meclisi, Belediye başkanı ve başkan yardımcısı 

kontrolünde iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği 

mali iş ve işlemler Sayıştay denetimine tabidir.

 II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Müdürlüğümüz yapılan iş ve işlemlerde hızlı ve sürekli bir şekilde hizmet akışı 

sağlanmasını hedeflenmiştir.

 Temel Politikalar ve öncelikler 

  Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin diğer birimlerle koordineli bir şekilde 

yürütülmesi, mali iş ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi temel politika ve 

önceliklerimizdir.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 A- Mali Bilgiler 

1- 2015 Yılı Beypazarı Belediyesinin Bütçe Uygulama Sonuçları 

      Belediyemizce harcanan ödeneklerin Ekonomik birinci düzey sınıflandırmasına

göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

 

YIL:2015 BEYPAZARI BELEDİYESİ BÜTÇE GİDER CETVELİ 

Kurumsal 
Sınıflandırma 

Açıklama 
Bütçe Gideri 

Toplamı I II III IV 

46       BELEDİYE 30.462.444,04 

46 6     ANKARA 

46 6 9   BEYPAZARI BELEDİYESİ 

46 6 9 2 ÖZEL KALEM 1.200.165,87 

46 6 9 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 359.854,16 

46 6 9 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.763.416,94 

46 6 9 31 
MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 2.250.125,44 

46 6 9 32 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

565.618,66
 

            
46 6 9 35 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

5.598.198,88
 

46 6 9 36 ZABITA AMİRLİĞİ 1.441.437,76 

46 6 9 37 
DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 838.326,35 

46 6 9 38 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRÜĞÜ 

4.561.188,96 

46 6 9 39 
PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ 650.843,97 

46 6 9 40 
EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRÜĞÜ 

233.267,05 

 

Personel Giderleri   

Sosyal Güvenlik Harcamaları  

Mal ve Hizmet Alımları  

Faiz Giderleri   

Cari Transfer Giderleri  

Sermaye Giderleri   

Sermaye Transferleri

Toplam    

:   7.829.865,66-TL

:   1.320.141,05.-TL 

: 16.908.087,65.-TL 

:      969.482,05.-TL 

:      341.599,11.-TL 

:   2.878.870,69.-TL

:      214.397,83.-TL 

: 30.462.444,04.-TL

2- Temel Mali

Tablolara İlişkin 

Açıklamalar

Personel Giderleri: 

Müdürlüğümüzde bulunan 

memur personelin 

tazminatlar, sosyal haklar 

harcaması, yapılmıştır. 

Sosyal Güvenlik 

Harcamaları: Memurların 

Emekli Sandığı kesintilerine 

yapılan harcamalardır. 

Mal ve Hizmet Alımları: 

Tüketime yönelik mal ve 

malzeme alımları, yolluklar, 

görev giderleri, hizmet 

alımları yapılmıştır.   

Sermaye Giderleri: 

Belediyemiz 

gayrimenkullerinin büyük 

bakım onarımı ve demirbaş 

mal alımları yapılmıştır. 

Faiz Giderleri: İller 

Bankası'na olan kredi 

borcunun faiz ödemesi 

yapılmıştır.

Cari Transfer Giderleri: 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

katılım payları ve işveren 

sendikasına aidat ödemesi 

yapılmıştır.

Yedek Ödenek:  Yılı içersinde 

ödeneği yetmeyen bütçe 

tertiplerine aktarmalar 

yapıldı.

30.462.444,04 

30.462.444,04 
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Ekonomik 
Sınıflandırma  

Açıklama  

Toplam 
Tahakkuk 

2015 Yılı 
Tahsila� 

Tahsila�an 
Ret ve 
İadeler 

2015 Yılı Net 
Tahsila� I  II  III  IV  

        Genel Toplam  40.620.633,76 34.301.155,14 31.775,11 34.269.380,03 

1        VERGİ GELİRLERİ 7.065.011,22 4.180.282,09 7.242,25 4.173.039,84 

3        
TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ 4.326.997,84 1.536.987,60 1.680,00 1.535.307,60 

4        
ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 2.764.134,02 2.764.134,02   2.764.134,02 

5        DİĞER GELİRLER 15.102.391,42 14.694.210,82 22.852,86 14.671.357,96 

6        SERMAYE GELİRLERİ 11.362.099,26 11.125.540,61   11.125.540,61 
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1- KURULUŞUN GENEL TANIMI

* BİRİM İÇİ GÖREVLERİMİZ:

 Belediye Başkanı ile Belediye Meclisi, 

Belediye Encümeni ve Belediye hizmet 

birimleri arasındaki koordinasyonu 

sağlamak, 

- Belediye Başkanına sunulacak her türlü 

belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli 

işlemleri yaparak başkanın emir ve 

d i r e k t i fl e r i n i n  y e r i n e  g e t i r i l i p 

getirilmediğini takip etmek,

- Vatandaşlarımıza daha iyi  hizmet 

verebilmek amacıyla e-mail yolu ile gelen 

dilek, istek ve şikayetleri ilgili müdürlüklere 

ileterek, müdürlüklerden gelen cevapları 

yine e-mail yolu ile ilgilisine ulaştırmak,

- Belediye Başkanının her türlü sözlü ve 

y a z ı l ı  e m i r l e r i n i ,  t a l i m a t l a r ı n ı  v e 

genelgelerini ilgili birimlere ileterek 

sonuçlarını izlemek,

- Belediye Başkanının resmi ve özel 

yazışmalarını yürütmek, başkan adına 

tebrik, teşekkür ve taziye mektupları 

göndermek,

- Belediye başkanının kurumlar, kişiler ve 

toplumla ilişkilerini düzenli bir şekilde 

y e r i n e  g e t i r m e s i  i ç i n  g e r e k l i 

organizasyonları yapmak, günlük, haftalık 

ve aylık çalışma programını hazırlamak, 

randevu ta lep ler in i  değer lend i r ip 

sonuçlandırmak,

-  B a ş k a n l ı k  m a k a m ı n ı n  e m i r l e r i 

doğrultusunda yapılacak toplantıları 

düzenlemek, organize edilen toplantı ve 

törenlerde müdürlükler arasında gerekli 

organizeyi sağlamak,

-  Başkanın bizzat kat ı lmadığı  veya 

katılamayacağı toplantı ve törenlere 

başkan adına mesaj veya çiçek göndermek,

- Başkanın basınla olan ilişkilerini talimatlar 

doğrultusunda Basın Danışmanı i le 

koordineli bir şekilde yürütmek,

- Bütçenin Başkanlık ödeneği bölüm ve 

faslından yapılacak harcamaları başkanlık 

oluruyla hazırlayarak, takip etmek ve 

sonuçlandırmak görevlerini yürütür.

Özel Kalem 2015 Yılı

FaaliyetRaporu
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TOPLANTILAR 2578

SUNUM, BİLGİLENDİRME 280

ESNAF VE HALK ZİYARETLERİ 1076

KAMU KURUM STK VE  SİTE ZİYARETLERİ 412

RÖPORTAJ VE CANLI YAYINLAR 34

RANDEVULAR 8457

RANDEVU TALEPLERİNE YÖNLENDİRMELER
 

2024
 

AÇILIŞ 
 

51
 

ULUSLAR ARASI ZİYARET VE EV SAHİPLİĞİ

 

83

 

DÜĞÜN- NİKAH VE SÜNNET

 

402

 

CENAZE  398 

HASTA VE TAZİYE ZİYARETLERİ

 

1008

 

SUNULAN HİZMETLER VE FALİYETLER ADET KİŞİ

 
 A) ÖZEL KALEM FAALİYET DURUMU:

“2015 YILI” ÖZEL KALEM BİRİM İÇİ FAALİYETLERİ
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Fen İşleri Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI:

A) GÖREVLERİ:

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 -5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye 

Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı 

binaların, kent donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının 

ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait şartname ve protokolleri 

hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene 

kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,
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-Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, bakım ve onarımlarını 

yapmak,

 -Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve 

onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, personelin sigorta ile ilgili yazışmalarını 

yapmak ve takip etmek,

 -İmar planlarındaki Belediyemiz bakım ve sorumluluğunda olan yol, cadde, 

meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek, 

planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespit etmek,

 -Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım 

planlaması, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları düzenlemeleri yapmak 

ve bunları uygulamak.

 -İlçe afet planını hazırlamak ve muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel 

baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek.

 -Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan yol, altyapı, üstyapı imalat malzemelerini almak, 

bakım ve depolamalarını yapmak, gerektiğinde kullanmak,mevcut araç ve iş 

makinelerini çalışır halde bulundurmak

 -Ekonomik ömürlerini dolduran her türlü demirbaşın terkin işlemlerini yasalar 

çerçevesinde sonuçlandırmak,
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 -Konusu ile ilgili araştırma, planlama koordinasyon geliştirme ve program ve 

hizmetlerini yürütmek,

 -Planlama çalışmaları sırasında mekan organizasyonunun etkili değerlendirilmesi 

için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak.

 -Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş 

deneyim ve iş yönetme belgelerini  tanzim etmek.

  BİRİM İÇİ GÖREVLER:

 - Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve 

ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını 

gerçekleştirmek.

 - Gelen evrakların ilgilisine dağıtımını yapmak, talep edilen işlemin veya günlü 

evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri yapmak.

 -Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza 

etmek, arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek.

 -Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve 

bilgi vermek.

 -Malzeme ve demirbaşları teslim almak, teslim etmek ve kontrollerini yapmak

 -Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutmak,

 -Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını (belgelerle) 

sağlamak.
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  -İhale Komisyonu tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları 

yapmak, onayları almak

   -İhale kararlarını, yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını 

temin etmek

  -Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür veya vekilinin onayından 

sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak

  -Belediye Başkanlığının Merkez ayniyat birimi ile Müdürlük arasındaki ayniyat 

işlemlerini yürütmek; bunun için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin 

etmek.

  - Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik 

değişikliklerini, belediye encümeni ve belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdür ve 

personelin bilgisine sunmak.

  - Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu 

gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
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BÜRO İÇİ HİZMETLER :

  -Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde 

yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak,

  -Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan 

konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak,

  -Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli 

koordinasyonun sağlamak,

  -Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına sunmak.

        

  -4734 sayılı Kamu İhale Yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yaptırılan her türlü 

altyapı inşaat, tamirat, hizmet alımı ve yapım işlerinin konu ile ilgili mevzuat hükümlere 

uygun şekilde yaptırılmasını sağlamak,

  -Yol Bakım ve Onarım ile ilgili bütün hizmetlerin teknik açıdan kontrolünü yapmak, 

eksiklerin giderilmesini temin etmek ve müdürlük makamını bilgilendirmek,

  -İlçenin tüm altyapı problemlerini üst makama bildirmek, bu meyanda bütün altyapı 

bilgilerini derlemek,

  -Konusu ile ilgili yıllık tarifeleri Belediye Encümeni veya Belediye Meclisine sunarak, 

kabul edilen tarifeleri uygulamaya koymak,
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    -Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak,

  -Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş 

deneyim ve iş yönetme belgelerini ve sicillerini tanzim etmek,

   -Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan 

konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak,

  -Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli 

koordinasyonu sağlamak 

   -İlçe genelinde bulunan bütün yolları düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait 

envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık 

program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon 

sağlamak

   -Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon 

sağlamak

    - Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak

   -Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, 

makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için günlük, haftalık ve aylık 

çalışma programlarını hazırlamak

  -Lokal  olarak bakım ve onarım 

gerektiren yol ve altyapı tesislerinin 

bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek

  -Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini 

çıkararak rapor etmek

  - İlçe afet planının uygulanması 

sırasında verilecek görevleri yerine 

getirmek, kar, don ve sel baskınlarında 

gerekli tedbirleri almak

  -Şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırır.

B) TEŞKİLAT YAPISI:

Müdürlüğümüz, Belediyemiz binası içerisinde ( 3 adet ) odada faaliyet göstermektedir. 

Belediye Binası dışında bulunan Belediye Hizmet Tesislerimizde;

   -Atölye Binamız,( 1 adet )

   -Marangozhanemiz, ( 1 adet )

   -Depomuz mevcuttur. ( 3 adet )

   -Atölye alanında bulunan işçilerin ve iş makinelerinin sevk idaresinin sağlandığı (1 adet ) 

Garaj Amirliği binası mevcuttur.
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C) KADRO VE PERSONEL DURUMU:

Müdürlüğümüzde;

–Fen İşleri Müdürlüğüne  vekaleten: (1 adet ) İnş.Tekn.

-İnşaat Mühendisi: (1 adet)

-Fen Memuru:( 1 adet)

-Tekniker: ( 2 adet )  

-Tahsildar: (1 adet)

-Sözleşmeli Personel: (1 adet)

-Büro Elemanı:1 adet) kadrolu işçi

-Büro Elemanı: ( 3 adet ) (Şirket elemanı)

-Arazi işlerinde: (29 adet ) kadrolu işçi ) ve (3 memur)

-Arazi  İşlerinde: (37 adet) (Şirket elemanı)

-Atölye işlerinde :(8 adet ) kadrolu işçi çalışmaktadır. 

D) BİNA-LOJMAN-DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU:

-Garaj Amirliği binası devam etmektedir.

E ) A R AÇ - M A K İ N E  PA R K I -T E Ç H İ Z AT 

DURUMU:

* B e l e d i y e  M a r a n g o z  A t ö l y e s i : 

Belediyemize ait inşaatların ahşap işleri 

yapılmaktadır. Atölyemizde demir işleri ile 

makine araç gereçlerinin bakım-onarımları 

yapılmaktadır. 

Ayrıca kış aylarında karla ve buzla mücadele 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Fen İşl.Müd. Garaj Amirliği bünyesinde kullanılan araçlar listesi:

*Araç Durumu:

Volvo Lastikli kepçe, Volvo Greyder, Hidromek lastikli ekskavatör, 953 Cat Paletli kepçe, 

Champion Greyder (2 adet), Tümosan Traktör, Jcb kepçe 3 CX, Jcb 4 x, HMK 101 ST Kepçe, 

HMK 101 ST Kırıcı, Hidromek kepçe, Dodge kamyon ( 3 adet ), Fatih 200-26 (2 adet), Ford 

Kargo (2 adet), BMC Pro (1 adet), Isuzu 4x4 pikap, Ford ranger, ford connec (2 adet ) , ford 

kamyonet (2 adet), İsuzu otobüs, Mercedes otobüs (2 adet)
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2- YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:

( 01/01/2015-31/12/2015)

-Soğuk Asfalt : -

-Sıcak Asfalt(Yama) : 450 Ton

-Bordür Taşı : 1809,75 M2

-Parke Taşı  : 32209,93 M2

-Taş Duvar : 328 M3

-Perde Duvar: 755 M3

-Kumlama :11300 M2

Stablize : 70560M2

Açılan Yol: 22000 M

-Kaldırım, bordür ve asfaltlama çalışmaları da devam etmektedir.

-Mahalle aralarında kışın çamur yazın, toz şeklinde vatandaşların rahatsız olduğu 

stabilize yollarda asfaltlama çalışmaları yapıldı.

-Şehir içinde Elektrik kanal v.b.çalışmalar sebebiyle bozulan yolların bakımı veya tamiri 

yeniden yapıldı.

-Dilekçe ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek cevap verilmiştir. 

-Resmi kurumlardan gelen evrak sayısı:727 adet.

-Resmi kurumlara gönderilen evrak sayısı:699 adet.
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3-DEVAM EDEN PROJELER:
· Garaj amirliği binası (66.500 TL)
· Mezarlık yanı Camii inşaatı (65.800 TL)
· Karagöl rekreasyon düzenleme çalışmaları (900.000 TL)

4-TAMAMLANAN PROJE BAKIM TAMİR VE YAPILAN YARDIMLAR

· Uruş Mah.Belediye binası tadilatı

· Ayvaşık Oğuzkent-Karabet  Ekmekevi

· Bulgurdede Spor tes.tadilatı

· İmamhatip Okulu ve hastane çıkış merdiven

· Belediye hizmet binaları tadilatı

· Oğuzkent jimlastik spor salonu

· Kabaca mah.türbe çatı tam.tadilat yap.

· Kumsüren dere duvar yapılması

· Taş mektep tad.tam.işleri

· Gençlik Merkezi ve Zabıta yeri 2 ad.tad.boya

· Köyler Kamelya altı beton

· Belediye Mobilya Dolap malzemeleri

· 21 Adet Eski Durak tamiri 

· Atölye Festival+Depo yap.+Boztepe Köprü korkuluk

· Sinema+Belediye Hizmet Binası hazır korkuluk

· Çarşı araları duba yapımı

· Alaaddin Sokak-Cumhuriyet Caddesi Restorasyon
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      ·     Alaaddin Sokak-Cumhuriyet Caddesi Restorasyon 

· Halı Saha Yapımı 

· Yeni Hayvan Pazarı Yapımı

· Mustafa Cankara Kültür Merkezi

· Hırkatepe Mahallesi Köy Konağı İnce İnşaat işleri yapımı

· Akçakavak  Mahallesi perde duvar yapılması 

· Parke taşı döşeme işi 

· Taş duvar 

· Sıcak asfalt yama işi 

· Yol açma

· Kumlama

· Mıcır serme

· Tarım yolları açma

· Yıkılan hastane lojmanı, yıkım pisliği ve yıkılan ev
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5-YAPILACAK PROJELER:

-İnözü Vadisi Sabakoz deresi yürüyüş yolları ve çevre peyzajı yapımı

-İnözü vadisi seyir terası yapımı 

-Şehir merkezi eski tarihi çarşının yollarının kaplamsının yenilenmesi ve yaya 

kaldırımlarının düzenlenmesi 

-Beytepe Mahallesi 1437 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan konağın yeniden tamir ve 

restore edilmesi 

-İlçe merkezinde bulunan spor tesisinin yerinin değiştirilmesi amacı yeni spor tesisleri 

alanı yapılması. 

-İnözü vadisi ile Hıdırlık tepesi arasında teleferik yapılması 

-Katı atık bertaraf tesisi yapılması

-İlçe Merkezinden geçen karayolu üzerine engellilerin kullanabileceği üst geçit yapılması

-İlçenin Kozalan Mahallesi mevkisinde Kent ormanı, Tabiat parkı, rekreasyon alanı   

yapılması

-İnözü Vadisinde gölet yapımı,

-Termal seracılık faaliyetleri yapılması 

-Meyve yetiştiriciliğine yönelik meyve bahçelerin kurulması 

-Doğa sporları alanları oluşturulması

-Eski Çöplük alanı rekreasyon alanı projesi

-Bisiklet yolu projesi

-Engellilere yönelik iş imkanlarının sağlanacağı atölyeler kurulması

-Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan eski oto sanayisi alanının taşınması

-Hacıkara Mahallesi Gazigündüzalp iş merkezi yanında kapalı Pazar alanı, otopark ve 

sosyal tesislerin bulunduğu projenin yapılması,

-Semtpazarı alanı yanında belediyemize ait 1000 m2'lik 885 ada 3 parselde ticaret ve 

konut alanı kat karşılığı inşaat yapılması ihalesi yapılmıştır.

-Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 ve 4 nolu belediyemize ait parsellerde ticaret ve konut  

alanı kat karşılığı inşaat yapılması ihaleye çıkarılacaktır. 
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu

            Bilindiği gibi 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu 24/12/2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2006 

yılından itibaren de Belediyelerde uygulanmaya başlanmıştır.

            Adı geçen yasanın 41.maddesi uyarınca hazırlanan Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Amaç ve Kapsam 

başlıklı 1.maddesine göre de Belediyeler yönetmeliğin kapsamına alınmıştır.

            Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Beypazarı 

Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2015 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

             A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

            Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü, Belediyemize ait Alım, satım, yapım, danışmanlık, kiralama, kiraya verme, 
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proje hazırlama, bakım-onarım ve benzeri 

mali işlemlerden; idarenin tamamını 

ilgilendirenler destek hizmetlerince, 

sadece harcama birimlerini ilgilendirenler 

i se  harcama b i r imler i  tara f ından 

gerçekleştirilir.

           Harcama yetkililiği görevi uhdesinde 

kalmak şartıyla, harcama birimlerinin 

talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu 

işlemler destek hizmetlerini yürüten birim 

t a ra f ı n d a n  y a p ı l a b i l i r .  B ey p a z a r ı 

B e l e d i y e s i  D e s t e k  H i z m e t l e r i 

Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğine 

uygun olarak görevine başlamıştır.

—4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 

sayılı Kamu İhaleleri sözleşme kanunu ile 

ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine 

göre Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 

Mal, Hizmet ve yapım işlerini temin etmek.

—5018 sayılı kanunun 60. maddesine 

istinaden diğer harcama birimlerine ait 

olan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine 

ilişkin piyasa araştırmasını yapmak. Alım, 

satım, yapım, kiralama, kiraya verme, 

b a k ı m - o n a r ı m  v e  b e n z e r i  m a l î 

i ş l e m l e r d e n ;  i d a r e n i n  t a m a m ı n ı 

ilgilendirenler müdürlüğümüzce, sadece 

harcama birimlerini ilgilendirenler ise 

h a r c a m a  b i r i m l e r i  t a r a f ı n d a n 

gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği 

görevi  uhdesinde kalmak şart ıy la, 

harcama birimlerinin talebi ve üst 

y ö n e t i c i n i n  o n a y ı y l a  b u  i ş l e m l e r 

Müdürlüğümüz tarafından yapılabilir.

—Belediyemiz bir imler inin iht iyaç 

duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım 

işlerine ilişkin olan ve Müdürlüğümüze 

gönderi len ihale dosyalarının i lan 

aşamasından sözleşmelerin bağıtlanması 

aşamasına kadar ihale iş ve işlemlerini 

yapmak.

—Müdürlüğümüzce yapılacak olan ihale 

ilanlarının KİK, Yerel Basın ve Belediyemiz 

web sayfasında yayınlatmak

—Kurum adına yapılması muhtemel 

projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturur.

—Ulusa l  ve  u lus lararas ı  düzeyde 

gerçekleştirilecek; merkezin çalışma alanı 

ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, 

panel, toplantı, tartışma platformları, bilgi 

paylaşım ortamlar ına akt i f  o larak 

katılmak, görüş bildirmek ve gerektiğinde 

organize etmek,

—Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, ilçe 

proje ofisi personelinin bilgi, deneyim ve 

ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulusal ve 

uluslararası  düzenlenen eğit im ve 

seminerlere katılımını sağlamak, 

    Destek Hizmetleri  Müdürlüğü, 

yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer 

mevzuatta belirtilen sorumluluklarının 

yanında görev ve yetkilerinin ifasında, 

B e l e d i y e  B a ş k a n ı n a  v e  B a ş k a n 

Yardımcısına karşı da sorumludur. 

Başkanlık Makamınca verilecek diğer 

görevleride yapar.
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B-İdareye İlişkin Bilgiler

                 1-Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütün hizmetleri Belediye 

Ana Hizmet binasında yürütülmektedir.                   

                 2-Örgüt Yapısı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,  Teknik Servis Birimi,Bilişim 

Birimi ve  Satınalma biriminden oluşmaktadır.

                 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her türlü iş ve 

işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir. İhale ilanlarının tümü Belediye web 

sayfasında yayınlanmaktadır. İhale işlemleri ise ekap ortamında gerçekleştirilmektedir.  

                  4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri, Destek Hizmetleri Müdürü 

tarafından yürütülmektedir. Satınalma Biriminde  bir adet Şef, beş adet Taşınır Kayıt 

Kontrol personeli istihdam edilmektedir .                       

                    5-Sunulan Hizmetler: Alım-satım ve kiralama ihalelerinin mevcut mevzuatlar 

çerçevesinde azami çaba gösterilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayar 

arızaları,elektrik arızaları ve teknik destek yapılmaktadır.   

                  6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Daha iyi hizmet için birimlere her türlü destek 

sağlanmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

—4734 Sayılı yasanın İlgili hükümlerine göre tüm müdürlüklerin mal alımı yapım işi ve 

hizmet alımı ihalelerini EKAP ortamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirmek,

—Belediyemize alınacak mal ve hizmetlerde ayrıntılı araştırmaların yapılarak Belediye 

çıkarları doğrultusunda çalışmak.

—Tüm müdürlükler harcamalarında 4734 sayılı yasanın ilgili bölümünde belirtilen %10 

luk harcamalara uymaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.
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Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

01.01.2015 ve 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA BELEDİYEMİZCE

 MAL VE HİZMET ALIMLARI TABLOSU

(Tüm alanlar KDV DAHİL TL cinsinden yazılmıştır.)

       ALIM TÜRÜ             FATURA ADEDİ                     TUTAR

       Hizmet Alımı:                    484 adet                           4,544,152.33 TL

       Mal Alımı     :                    565 adet                            4,327,849.38 TL

 

B–4734 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre yapılan ihalelerin bilgileri: 

Belediyemiz, harcama birimlerinden gönderilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine 

ait ihale dosyaları ile müdürlüğümüzce düzenlenen ihale dosyalarının kontrolü, ilan 

işlemleri, dokümanların satışı, ihale komisyonu üyelerine doküman teslimi, ihale süreci 

yazışmaları, teklif zarfı teslim alınması, yeterlilik belgesi onayları, ihale kararlarının 

tebliği, teminatların iadesi işlemleri, yazışmaları, sözleşmeye davet, sözleşme dosyasının 

ilgili birimlere dağıtılması, tüm birimlere doküman hazırlama konusunda teknik yardım 

verilmesi hizmetleri ihale birimimizce yürütülmektedir.  

2015 Yılında; 4734 sayılı kanunun 22. maddesine göre yapılan Mal, Hizmet, Yapım 

ihalelerinin parasal tutarı Toplamı: 8,872,001.71 TL

KİRALAMALAR 2886 SAYILI YASAYA GÖRE 

1-2015  Yılında Belediyemizin ihtiyacı olan 4 adet araç kiralanmıştır.

Faaliyet Bilgileri:

Belediyemizdeki tüm Müdürlükler ve bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri 

maksadıyla ihtiyaç duydukları; yapım, malzeme ve hizmet talepleri satın alma yolu ile 

karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa 

koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait şartlarda yaparak, 

ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmak. Malzeme ve hizmet 

ihtiyaçları talepleri mali limitler dâhilinde doğrudan temin usulüne uygun olarak 

yürütülmek,

Satın alma Birimine intikal eden malzeme taleplerini, karşılamak üzere gerekli faaliyetleri 

planlamak, uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek, 

çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma, anlayışına paralel olarak çalışmalarını 

yürütmek, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle 

koordineli çalışmak, Belediye Müdürlüklerinden gelen ve alınması gereken 

malzemelerin fiyat araştırmasını yapmak, Harcama yetkilisinin onayı ile alınması istenen 

malzemeleri değerlendirip gerekli araştırmadan sonra malzemeyi alıp ilgili birime teslim 

etmek dairesi tarafından Fiyat Araştırma Komisyonu kararıyla alınması talep edilen,
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malzemeler için kalite ve fiyat yönünden araştırma yapmak teklif toplamak ve toplanan 

tek l ifler i  komisyon toplant ıs ına int ika l  et t i rmek.  Komisyon toplant ıs ı 

değerlendirmesinden sonra alınan kararlar doğrultusunda ilgili firmaya sipariş vermek 

ve malzemelerin Belediyeye teslimini sağlamak. Satın Almada teklif toplayan memurlar 

gelen malzeme ile ilgili fiyat araştırması neticesinde uygun fiyat ve kaliteli malzemenin 

temin edileceği yeri ve koşulları belirlemek yetki limiti içinde alımı gerçekleştirmek,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği 

üzere harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve 

üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri 

yerine getirmek Müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda Doğrudan temin 22. 

Maddesi gereğince harcama yetkilisi Müdürlüklerin piyasa araştırması yaparak mal ve 

hizmet alımına ait ödeme evrakını düzenlemek.

Satın Alma işlemi yapılan dosyalar Ayniyat süreci tamamlandıktan sonra ödemeleri 

yapılmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen 

diğer görevleri yerine getirir.

 Misyon, vizyon, hedef, strateji ve politikaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve 

politikalara uygun çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar, yürütmek, 

satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli 

çalışmak, Belediye Müdürlüklerinden gelen ve alınması gereken malzemelerin fiyat 

araştırmasını yapmak, Harcama yetkilisinin onayı ile alınması istenen malzemeleri 

değerlendirip gerekli araştırmadan sonra malzemeyi alıp ilgili birime teslim etmek 

dairesi tarafından Fiyat Araştırma Komisyonu kararıyla alınması talep edilen malzemeler 

için kalite ve fiyat yönünden araştırma yapmak teklif toplamak ve toplanan teklifleri 

komisyon toplantısına intikal ettirmek. Komisyon toplantısı değerlendirmesinden sonra 

alınan kararlar doğrultusunda ilgili firmaya sipariş vermek ve malzemelerin Belediyeye 

teslimini sağlamak. Satın Almada teklif toplayan memurlar gelen malzeme ile ilgili fiyat 

araştırması neticesinde uygun fiyat ve kaliteli malzemenin temin edileceği yeri ve 

koşulları belirlemek yetki limiti içinde alımı gerçekleştirmek, 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği üzere harcama yetkililiği 

görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine getirmek 

Müdürlüklerden gelen istekler doğrultusunda Doğrudan temin 22. Maddesi gereğince 

harcama yetkilisi Müdürlüklerin piyasa araştırması yaparak mal ve hizmet alımına ait 

ödeme evrakını düzenlemek.

 Satın Alma işlemi yapılan dosyalar Ayniyat süreci tamamlandıktan sonra 

ödemeleri yapılmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen 

diğer görevleri yerine getirir.

 Misyon, vizyon, hedef, strateji ve politikaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve 

politikalara uygun çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
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TÜM MÜDÜRLÜKLERE AİT

SATIN ALMA İŞLEMLERİ SAYISI

2015 YILI

           Satınalma Birimimiz 2015 yılında Belediyemiz tüm müdürlüklerine ait 1049 adet

mal yapım ve hizmet talebine ait fatura işlemleri gerçekleştirilmiştir.

MÜDÜRLÜKLER YAPILAN FATURA İŞLEM SAYISI

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Emlak İstimlak
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Özel Kalem
Müdürlüğü

İmar İşler
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Destek Hizmetler
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

TOPLAM

10 ADET

3 ADET

30 ADET

162 ADET

20 ADET

59 ADET

316 ADET

69 ADET

249 ADET

131 ADET

1049 ADET FATURA İŞLEMLERİ
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I - GENEL BİLGİLER

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 Müdürlüğümüz Görev, Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye 

Meclisi ve Encümeninde alınan tüm kararlar için yasada gösterilen şekil ve süre içinde 

gerekli işlemleri yapmak, konuların karara bağlanmasını gerçekleştirerek bunları ilgili 

birimlere göndererek uygulanmasını sağlamak, Belediye Başkanına bağlı olarak Evlenme 

iş ve işlemlerini yürütmek, Belediyemizin tüm birimlerine gelen evrakı ilgili birimlere 

aktarmak, birimlerimizin dışarıdaki kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını gerçekleştirmek 

ve kurum içindeki evrak akış hareketini düzenlemek. Belediye Başkanının emirlerini ilgili 

şubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarına izlemek görevlerini gerçekleştirmektir.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

  1- Fiziksel Yapı

 Müdürlüğümüz Belediye ana bina içerisinde 2 oda ve Ek Hizmet Binasında 1 oda 

olmak üzere toplam 3 odada faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüzde Genel Evrak 

Servisi, Evlendirme Memurluğu, Encümen Karar İşleri ve Meclis Kararları işleri 

yapılmaktadır. 

 2 - Örgüt Yapısı 

 Müdürlüğümüzün bünyesinde olan Evlendirme Memurluğu doğrudan Belediye 

Başkanına bağlı olup, diğer işler de ise müdürlüğe bağlı olarak Başkan Yardımcısı ve 

Başkanlığa bağlı örgüt yapısı içerisinde çalışmaktadır. 

 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 Müdürlüğümüzde 2 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet Laptop, 1 adet küçük yazıcı, 2 

adet büyük yazıcı, 1 adet evlenme cüzdan yazıcısı kullanılmakta olup; teknolojik 

aletlerden faydalanılmaktadır. Dahili bağlantılı 2 adet telefon bulunmaktadır. 

  4 - İnsan Kaynakları 

 Müdürlüğümüzde Yazı İşleri Müdürü, 2 Evlendirme Memuru, V.H.K.İ, 5 şirket  

personeli olmak üzere toplam 9 adet personelle çalışmaktadır. 

2015 Yılı Yazı İşleri

Müdürlüğü Faaliyet

Raporu
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 5 – Sunulan Hizmetler   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazıların ilgili birimlere gönderilmesi, 

vatandaşlardan gelen dilekçelerin ilgili birimlere gönderilmesi, cevaplanması gereken 

yazıların cevaplarının yazılması ve Belediyemizden giden evrak ve gönderilerin ilgili 

muhataplara gönderilmesi. Belediye Meclisi ve Encümeninde alınan kararların yazılarak 

ilgili birimlere gönderilmesi, Evlenmek için müracaat eden vatandaşların talepleri 

değerlendirilerek, yaş vb. durumları göz önünde bulundurularak evlenme iş ve 

işlemlerinin yapılması.

 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 Evlenme işleri doğrudan başkana bağlı olup, diğer iş ve işlemler Belediye Başkanı 

ve Belediye Başkan Yardımcısı kontrolünde yürütülmektedir. 

II - AMAÇ VE HEDEFLER

A - İdarenin Amaç ve Hedefleri

 Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin teknoloji kullanılarak hızlı, güncel ve 

sürekli bir şekilde hizmet akışının sağlanması hedeflenmiştir.

B - Temel Politikalar ve Öncelikler

 Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin diğer birimlerle koordineli bir şekilde 

yürütülmesi, personel eğitimine önem verilerek, birimlerinde en verimli şekilde, uyumlu 

ve başarılı çalışmaların sağlanması öncelikler arasındadır. 

C – Diğer Hususlar

 Müdürlüğümüzün hizmetlerinin devamı ve daha iyi bir şekilde yürütülmesinin 

sağlanması için salon sisteminden oda sistemine geçilmiştir. Evrakların bulunması ve 

takibi açısından arşiv sistemi çalışmaları yapılıp, Standart Dosya Planı faaliyete 

geçirilmiştir. Ayrıca EBYS ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi ) Müdürlüğümüzün yönetimi, 

takip ve kontrolünde kurum genelinde kullanılmaktadır.
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III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 Personel Giderleri: 

 Sosyal Güvenlik Harcamaları: 

 Mal ve Hizmet Alımları: Kırtasiye alımları, Evlenme Cüzdanı alımı, büro 

malzemesi alımları, yurt içi geçici görev ve tedavi yollukları, gazete ilan gideri, büro ve 

işyeri mal ve malzeme alımları ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.

B - Performans Bilgileri

 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

 2015 yılı içerisinde gelen evrak kayıt defterine 1503 resmi yazı, giden evrak kayıt 

defterine 974 resmi yazı kaydedilmiştir. Dilekçe defterine ise 965 adet dilekçe kaydı 

yapılmıştır. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)'ne ise 3379 gelen evrak kaydı, 2080 

giden evrak kaydı yapılmıştır. Müdürlüğümüzde bu dönem 13 Meclis toplantısı yapılarak 

279 gündem maddesi karara bağlanmıştır. Encümende 50 mutad oturum yapılarak 363  

karar alınmıştır. Kararlarla ilgili işlemler yapılarak ilgili birimlerine gönderilmiştir. 

 2015 yılında 2 adet Bilgi Edinme, 77 adet Bimer Sistemi üzerinden başvuru 

yapılmış ve cevaplandırılmıştır.
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 2015 YILI PERSONEL İŞLERİ

 Belediyemizde çalışan 657 Sayılı ve 4857 

Sayılı yasalara bağlı personel ile ilgili işlemler bu 

dönemde de sürdürülmüştür.

  

EVLENDİRME İŞLERİ

 Çalışma dönemi içinde Memurluğumuza 

332 adet  başvuru yapılmış, 2 tanesinin 

nikah günü beklenmekte olup 319'unun 

evlenme akitleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

başvurulardan 11 çifte bir başka yerde evlenmek üzere izin belgesi verilmiştir. Yapılan 

akitler karşılığı 319 çifte Uluslar Arası Evlenme cüzdanı verilmiş ve tescilleri yapılmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

BELEDİYE MECLİS ÇALIŞMALARI

 Seçilmiş 16 üyeden oluşan Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununa 

göre aylık toplanmaktadır.

 Meclisimiz çalışmalarında genellikle Meclise getirilen konuları içeriklerine göre 

sınıflandırarak Meclisin onayına sunulduktan sonra Meclis kararı olarak çıkmaktadır.

 Belediye Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu, Denetim Komisyonu, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Sağlık ve Esnaf Komisyonu, Eğitim kültür Turizm Gençlik 

ve Spor Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, Jeotermal 

Komisyonu, Hayvancılık ve Tarım Komisyonu olmak üzere 8 komisyon bulunmaktadır.

 Belediye Meclisimiz çalışma dönemi içinde 13 Toplantı ve 20 Birleşim yapılarak 279 

gündem maddesini karara bağlamıştır.
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BELEDİYE ENCÜMENİ ÇALIŞMALARI

 Belediye Encümenimizin, 5393 Sayılı Belediyeler Yasası gereğince Encümen 

Başkanı, Meclis Üyelerinden seçilmiş 2 üye ve atanmış 2 memur üyenin katılımıyla 

haftanın Pazartesi günleri toplanmakta, yasa gereği gündemine aldığı konuları karara 

bağlamaktadır. Encümenimizin aynı zamanda 2886 Sayılı İhale Kanunu gereği İhale 

Komisyonu görevini de yürütmektedir. 

Belediye Encümenimizin 1 yıllık çalışma dönemi içinde 50 toplantı yaparak 

gündemindeki 363 konuyu karara bağlamıştır.  
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2015 Yılı İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü Faaliyet

Raporu

    HARİTA –PLANLAMA ÇALIŞMALARI:

- Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık 

ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

-Talepler doğrultusunda imar çapı- yol kotu tutanağı ve imar durum belgeleri vermek.

 

-Talepler doğrultusunda ifraz, tevhit, parselasyon,yola terk-yoldan ihdas, plan değişikliği 

dosyalarını incelemek, Encümene havale etmek.

-İmar çap kotlarını arazide  kontrol etmek, yol açılması taleplerini değerlendirmek. 

- Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar 

planlarını, ıslah imar  planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan 

planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye 

Meclisine  sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması 

tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak 

karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye 

Encümenine sunmak.

                        

 -Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak 

üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek.

- Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda “Uygulama İmar planlarını” yapmak ve 

yaptırmak.

- Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi 

ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek.

- Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak 

ve talep üzerine ilgililerine vermek.

-İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek.

-Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak. 

-Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel 

gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
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-Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde 

işaretlemek.

-Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların 

gerçekleşmesini sağlamak.

-Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim 

koşullarının gelişmesini sağlamak ve yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara 

aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici 

önlemler almak.

-Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve  

gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde 

yönlendirmek.

- Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, plan tadilat işlemleri.

-  Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek.

- Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla 

yükseltmek,  bu nedenle belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında 

bu verileri değerlendirmek, irdelemek.

-Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana 

gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.Yani kentsel yerleşme bölgeleri 

geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel 

altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak.

-Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama 

alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama 

projeleri geliştirmek.

-Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut 

açığını ve gereksinimini belirlemek.

-Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna 

getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve 

çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak.

-Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya  

yaptırmak, kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir 

kentsel  bölgesel yapılanma çalışmalarını koordine etmek.
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PROJE-RUHSAT-YAPI DENETİM:

- Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince Müdürlüğümüze sunulan projeleri inceleyerek 

onaylamak. Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsatı vermek.

- İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ 

yaptırılmasını sağlamak.

- Yapı Denetim Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla 

ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

- İnşaat ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda “yapı 

kullanma izin belgesi” vermek.

- İmarlı bölgede inşaatı devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı 

hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak 

ve uygulatmak.

- İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi 

halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak.

- Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte  fiziki ve sosyal çevre 

koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.

-Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler ve mekansal  

dönüşümlerin  uzun perspektif  içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek. İlçenin doğal 

ve  tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla 

ekonomik ve   sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak.

-Mail-i inhidam yapılarla ilgili bilgi, belge, resim, rölöve, restitüsyon, restorasyon 

projelerinin  yapılmasını veya temin edilmesini koordine etmek (tescili kültür 

varlıklarının can ve mal güvenliğine tehdidinin  kaldırılması için kurum içi ve kurum 

dışında gerekli koordinasyonu sağlamak)

-Müdürlük faaliyetleri için ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre tahsil edilmesi gereken     

harçların hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenmesini sağlamak.

 -Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre     

projenin tasarımı, planlanması ve teminin edilmesini sağlamak.

-Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat     

varlıklarıyla ilgili     işlemleri ve uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek.
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- İlgili kurum ve Bakanlıklar bünyesinde Kültür varlıklarının korunmasına yönelik verilen    

yardımlar için istenilen rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve bunları tamamlayan  

raporların hazırlanması ve   uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve arşiv oluşturmasını   

sağlamak.

- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce onaylanan 

projeleri   elde edip   kurum arşivini oluşturulmasını sağlamak.

- Belediye sınırları içinde yer alan sivil mimarlık örneği yapıları, anıt ağaçları tespit etmek     

Ankara Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna tescil ettirmek ve bunlarla ilgili gerekli   

bilgi bankası  (fotoğraf, rölöve, restitüsyon, restorasyon vb) oluşturmasını koordine 

etmek.

- Belediye mülkiyetinde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölöve,  

restitüsyon,  restorasyon, projelerini hazırlamak, mekanik, elektrik ve peyzaj projelerini 

hazırlatarak  Ankara  Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onay almasını 

sağlamak.

KURUM İÇ/DIŞ - EVRAK TAKİP:

- Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına  

hazırlayarak sunmak.

- Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu 

gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak. 

- Dosyaların, arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak.

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak ve tebliğini sağlamak.

-Hizmet amaç ve hedefleri,  zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden 

geçirmek.

-Çalışma planlaması yapmak, “yıllık ve aylık planlar” yapmak, çalışmalardan sorunlu 

olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek.

-Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak, görev ve sorumluluk verilmiş 

olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumunu açıklamak.

-Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek.

- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki 

kurabilmelerini sağlamak.
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- Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen 

belge ve bilgileri içeren bir kılavuz vermek.

-Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır 

tutmak.

- Müdürlüğümüzden giden bütün evrakları kaydetmek, müdürlük çalışmaları ve 

ihtiyaçları ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağıtımını 

gerçekleştirmek.

- Gelen evrakların ilgilisine elektronik ortamda dağıtımı yapıldıktan sonra, talep edilen 

işlemin veya günlü evrakların süresi içinde neticelendirilmesi için gerekli takipleri 

yapmak

-Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri gizlilik derecelerine uygun olarak muhafaza etmek , arşiv 

bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun arşivlemek.

-Belediye faaliyetlerinin tümünü izleyerek vatandaşlardan gelen sorulara cevap ve bilgi 

vermek. (BİMER)

-Malzeme ve demirbaşları teslim almak, teslim etmek ve kontrollerini yapmak.

-Müdürlük içi birimler arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını ( belgelerle) sağlamak.

-İhale Komisyonu tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları 

yapmak, onayları almak.

-İhale kararlarını, yüklenicilere yasal süresi içinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin 

etmek.

- Hakediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür vekilinin onayından sonra Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne  ve Mal Müdürlüğüne ulaştırmak.

-Belediye Başkanlığının Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Müdürlük arasındaki “ayniyat 

işlemlerini yürütmek”  için uygun görülen elemanın görevlendirilmesini temin etmek.

- Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik 

değişikliklerini, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek , müdür ve 

personelin bilgisine sunmak. 

 

-Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde 

yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak.

-Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlayarak aksayan 

konularla ilgili olarak Müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak.

-Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer müdürlüklerle de gerekli 

koordinasyonunu sağlamak.

-Büroda görevli personelin izin planlarını İmar Müdürü ve İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü'ne bildirmek. 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZE  AİT  ARŞİV  BÖLÜMÜNÜN  SORUMLULUKLARI: 

- Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak. 

-Arşiv kayıtlarını tutmak. 

- Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerektiğinde bulunmasını 

ve ibraz edilmesini sağlamak, ilgili mahkemelere ozalit veya fotokopi şeklinde (tasdikli) 

vermek. 

- Arşivin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak. 

- Arşivde bulunan dosyalardan sorumlu olmak. 

- Arşive gelen giden dosyaların takip ve denetimini yapmak. 

-  Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 

İNSAN KAYNAKLARI:  

  

Müdürlüğümüzde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre :

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Vekaleten ( 1adet) Harita Müh. 

4857 Sayılı Kanuna tabii (Daimi İşçi): 

-Harita Teknikeri-İşletmeci ( 1 adet ) 

-İnşaat Teknikeri-İşletmeci ( 1 adet ) 

    

5393 sayılı Belediyeler Kanunun 43.md. göre :

-Sözleşmeli Harita Mühendisi ( 1 adet ) 

-Sözleşmeli Mimar ( 1 adet ) 

-Sözleşmeli İnşaat Mühendisi ( 1 adet ) 

Şirket elemanı :

( 1 adet ) Harita Teknikeri 

(1 adet )  Harita Teknikeri 

(1 adet )  Lise 

657 Sayılı

Devlet Memurları

Kanununa göre

1

Mühendis

Şirket Elemanı

2 Harita

Teknikeri

1 Büro

Elemanı

4857 Sayılı

Kanununa göre

Daimi İşçi

1 inşaat

Teknikeri

1 Harita

Teknikeri

1 Harita

1 İnşaat

Mühendisi

1 Mimar

5393 Sayılı

Belediyeler Kanunu

43. Md. na göre
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde; (  9 adet ) Bilgisayar ,  XEROX 7400 Marka            

( renkli yazıcı - 1 adet ), 1 adet yazıcı HP Laser jet 1022,  1 adet El GPS Cihazı, 1 adet nivo ve 

gerekli malzemeleri ile teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır.

*Tüm birimlerin internete erişimi vardır.

*Dahili bağlantılı (  6 adet ) telefon bulunmaktadır. 

*Bilgi olarak internetten resmi gazete ve diğer yayınların takibi yapılmaktadır. 

PROJELERİMİZ:

-Sivil Hava Alanı ilan edilen alanların planlama çalışmaları

-Koruma amaçlı imar planlarının uygulamaları tamamlanacak.

-Yeni Sanayi Alanı oluşturulmasına yönelik planlama çalışmalarına başlanılacaktır.

-Kentsel  Dönüşüm Alanı ilan edilen alanların planlama çalışmaları.

-İnözü Vadisi II.etap planlama çalışmaları başlamıştır.

ARAÇ DURUMU: Müdürlüğümüze tahsis edilmiş araç bulunmamaktadır.
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ÇALIŞMALARIMIZ:

1-)Kurtuluş Mh. 3.bölge eski hastane ve çevresi kentsel dönüşüm ve gelişim alanı            

(5 hektarlık)

2-)Ayvaşık Mh. Akyazı Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı (9 hektarlık)

3-)Ayvaşık Mh. Kentsel dönüşüm alanı ( 68,4 hektarlık)

4-)Hacıkara Mh. Kentsel dönüşüm alanı ( 10,54 hektarlık)

5-)Kurtuluş 1.Bölge Kentsel dönüşüm alanı ( 8,94 hektarlık)

6-)Kurtuluş Mh. 2.Bölge Kentsel dönüşüm alanı ( 10,53 hektarlık)

7-)Başağaç Mh.2.Bölge Kentsel dönüşüm alanı (933 hektarlık)

8-)Cumhuriyet Mh.Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı (41,11 hektarlık)

9-)Ayvaşık Mh.Akyazı Mevkii Sanayi alanı plan tadilatı değişikliği

10-)Gazipaşa Mh. 243 ada 1 parselde rekresayon alanı yapılması

11-)Ayvaşık Mh. Azmak Mevkii konut alanları ve ticari alanlar için imar planı değişikliği

12-)Beypzarı çevre yolu projesi

13-)Kurtuluş Mh. 605 ada 11 parselde şehir arası otobüs terminali yerinin plan tadilatı

14-)Hacıkara Mh. 753 ada 3 parsel yanındaki ticari alanın konut alanına çevrilmesi ve 

endüstri meslek lisesi yanında bulunan ticari alanın park ve yol olarak plan tadilatı 

yapılması

15-)Yeşilağaç Mh. 138 ada 56 nolu, 571 ada 1 nolu parsel ve Ayvaşık Mh. 96 ada 74 nolu 

mera vasfındaki parsellerde tahsis amacı değişikliği

16-) Gazipaşa Mh. Eski çöplük alanında plan tadilatı yapılması

17-)Ayvaşık Mh. 1722 ada 1  nolu parselde plan tadilatı yapılması

-Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların ilgili idarelerin onayına müteakip 

planlama çalışmaları yapılacaktır.

- İnözü Vadisi “Koruma Amaçlı İmar Planı “ çalışmaları devam etmektedir.

*Dilekçe ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek, cevap verilmiştir. 

01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında;

-2015 Yılı Resmi kurumlara  gönderilen evrak sayısı: 2079    adet.

* 20/05/2015 tarhinden itibaren yazışmalarımız elektronik ortamda yazılmaya 

başlanmıştır.

*Müdürlüğümüze BİMER aracılığı i le gelen konular, elektronik posta ile 

cevaplandırılmaktadır.

*Kaçak yapı ile mücadelemiz devam etmektedir.
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RUHSAT İŞLERİ: 

Müdürlüğümüz tarafından İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm yapıların 

projeleri kontrol edilerek, uygun olanlar onaylanmış ve ruhsatları verilmiştir.

( 01/12/2015- 31/12/2015 ) çalışma dönemi içinde Müdürlüğümüzce;

-Yeni inşaat ruhsatı      : 64 adet

-Yenileme ruhsatı       :  13 adet

-Tadilat ruhsatı             : 43 adet 

- İsim değişikliği            : 25 adet

-İlave ruhsat                    : 2 adet

-Kullanım değişikliği       : 2 adet

-Müteahhit değişikliği  :   1 adet

-Yeniden ruhsat:               4 adet     TOPLAM:154 adet.

İSKAN RUHSATLARI:  

İskan ruhsatı : 141  adet verilmiştir.

2015 YILI ( 01/01/2015-31/12/2015 )  İMAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

-İmar planı ve plan tadilatları        :   11 adet

 -İmar çapı                                        : 114 adet

-Tevhid / İfraz                                    :   11 adet

-Yoldan İhdas/yola terk                  :     8 adet

- Aplikasyon                          :    10.500  nokta

-Parselasyon                                   :      3 adet

                                                                ( Boztepe:45 hektar, 

                                                                  Sgk:2 hektar,Yeşilağaç Mh.:30 hektar)

-Koruma amaçlı imar planı            :     1 adet  (İnözü yürüyüş yolları)

-Hali hazır harita                             :     3 adet
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Temizlik İşleri Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu

1- GENEL BİLGİLER 

A.Yetki , Görev ve Sorumluluklar

 Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesi gereğince ve  diğer 

mevzuatın öngürdüğü  hükümlerine göre yasa ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve 

süre içerisinde  belediye mücavir alan sınırları içerisinde katı atık toplama hizmeti 

sağlanan bölgelerde  kentsel katı atıkların toplanması ve nakliyesine ilişkin çalışmaları 

yapmak ve bu çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Müdürlüğümüz ; İlçemizde üretilen ve inorganik atık maddelerin , kalıntıların , toz ve 

çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, sokak, cadde, bulvar ,meydan, 

mahalle, pazar yerleri gibi alanların temizlenmesini sağlamakla görevlidir. 

Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanları içesinde ;  hizmet içi eğitimlerle çalışan 

personelin iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması   iş gücümüzü artırılması sağlayarak  ,  

halkımızın temizlik ve çevre kirliliği konularında  aydınlatılması için çeşitli görsel ve yazılı 

basından yararlanılarak duyurular, ilanlar yapılması,  çeşitli panel, söyleşi ve benzeri 

oturumlar düzenlemek ve tüm bunları gerçekleşitirirken müspet bilimlerin  ve 

mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak. 

B. MİSYON VE VİZYON 

 Misyonumuz ; tüm çalışanlarıyla birlikte çevreyi katılımcı , insan odaklı , güvenilir, 

hesap verilebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir 

şekilde sunarak , kentin değişimine yön verip halkın yaşam standartlarını yükseltmek. 

� Vizyonumuz; ekonomisi güçlü , kültürel değerleri canlı , çevreye duyarlı, 

teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu 

kullanan , doğal kaynakları koruyan ,ihtiyaç halinde günün her saatinde ekipleri organize 

edebilen, eğitimli ekipler oluşturan , her kesimin beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı 

temiz bir şehir oluşturmak.    

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Kurtuluş  Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/1 Beypazarı /Ankara  

adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüz ; 

Belediye içerisinde bir büro, Ayvaşık Mahallesi Marongozlar 4. Sokak Üzerindeki Belediye 

Atölye tesislerinde 1 adet köpek barınağı binası 1 adet üstü kapalı hizmet araçları grajı ,1 

adet işçi idare konteynerı ve aynı adreste çöp nakil merkezinden oluşan birimlerden 

oluşmaktadır.  .
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2- Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz doğrudan Belediye Başkan Yardımcısına  bağlı olarak hizmet 

yürütmektedir. Müdürlüğümüz yıl boyunca  365 gün 8 saat mesai  şeklinde hizmet 

vermektedir.  

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüzde 2 (iki) adet bilgisayar, 1 (bir) adet fotokopili  yazıcı  ve 2 (iki) adet telefon 

bulunmaktadır.   

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz 1 adet Temizlik İşleri Md V. , 1 Adet Memur , 4 adet kadrolu işçi ve  hizmet 

alımı ile 1 adet Sorumlu presonel, 20 adet sokak süpürge işçisi , 5 adet büro temizlik işçisi , 

16 adet çöp toplama işçisi  , 8 adet çöp komyon şoförü , 1 adet tanker aracı şoförü , 1 adet 

süpürge aracı şoförü, 2 adet ilaçlama personeli ,3 adet köpek rehabilitasyon merkezi 

işçisi olmak üzere toplam 62 kişiden oluşan personelle hizmet vermektedir. 

5- Sunulan Hizmetler 

1- İlçe genelinde tüm cadde, sokak ve  meydanların süpürülmesi , temizlenmesi ve 

yıkanması hizmetleri verilmektedir. 

2- İlçe genelinde tüm katı atık ve evsel atıkların toplanılması ve nakledilmesinin işlerinin 

yapılması . 

3- Karasinek ve sivrisinekle mücadele amaçlı ilaçlama işlerinin yürütülmesi .

4- Açık ve kapalı semt pazarlarının süpürülmesi , katı atıkların alınması ve yıkanarak 

temizlenmesi 

5- Boş arazi üzerindeki çöp benzeri atıkların temizlenmesi 
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6- Sahipsiz  eski ev eşyaları moloz ve benzeri atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesi 

7- İlçe genelinde bulunan çöp konteynerlerin temizlik bakım ve onarımlarını yapmak 

8- Gerekli yerlere konteyner , bidon ve çöp bidonlarının konulması 

9- Belediyenin çevre ve halk sağlığı ile ilgili genel tedbirlerini almak ve yürütmek. 

10- Çeşitli broşür , resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent 

halkının temizliğe katılımını sağlamak.

11- Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili olarak kendi birimine gerekse de Belediyemize gelen 

şikayetlerle ilgili olarak gerekli çalışmların yapılmasını ve ilgili kurum ve kuruluşmlara 

gerekli cevapların verilmesini sağlamak. 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Hiyerarşik yapılanmasında Belediye Başkan 

Yardımcısına  bağlı olarak hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüz faaliyetleri ; Temizlik 

İşleri Müdürün  emir ve idaresinde sevk ve idare edilerek görevler yerine getirilmektedir.   

D- Diğer Hususlar 

Ayrıca müdürlüğümüz asli görevlerinin yanında Belediyenin çeşitli etkinliklerin destek 

sağlanması amacıyla çeşitli organizasyonlarda araç ve personel görevlendirmesi 

yapmıştır. Belediyemizin diğer hizmet birimlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 

gereken yardım sağlanmıştır. 

� II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Müdürlüğümüze kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri kesintisiz 365 gün  

en uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine getirerek İlçemizin çevre koruma ve temizlik  

hizmetlerinin sağlanması hedeflenmiştir. 
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B- Temel Politikalar ve öncelikler 

Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için 

Personel  eğitim ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi ile kent estetiği, çevre temizliği 

yaşanılabilir kent anlayışı çerçevesinde gerekli bilinçlendirme ve araç gereç 

modernizasyonun sağlanmasıdır.  

C- Diğer Hususlar 

 Müdürlüğümüzün hizmetlerinde etkinliğin ve verimliğin artması için yetersiz olan 

 Katı atık depolama nakil sahasının yapılması ve  donatısının sağlanmalıdır. 
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B- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri  Müdürlüğümüz  , 1864 kilometre karelik ilçe 

mücavir sınırları içerisinde  merkeze bağlı 78 mahalle , dahilinde 5393 Sayılı Belediye 

Kanunun 14. Maddesi gereğince 365 gün mesai saatleri içerisinde 8  adet sıkıştırmalı 

otomatik çöp toplama kamyonu, 1 adet süpürge aracı , 1 adet su tanker aracı 1 adet 

minibüs ,  1 adet traktör, 1 adet kamyonet (ilaçlama araçı)  ile  62 adet temizlik işleri 

müdürlüğü personeli ile (1 Müdür Vekili, 1 Memur, 4 Kadrolu daimi işçi 56 adet hizmet 

alımı işçi ile ) yıl boyu  kesintisiz İlçemizin temizlik işleri kapsamında katı atıkların ve evsel 

atıkların toplanması , depolanması 

ve  büyükşehir çöp ayrıştırma 

merkez ine  nak l i  ,  cadde ve 

sokakların ,  Pazar yerlerinin 

süpürülmesi  y ıkanması  g ib i 

faal iyet ler i  yapmış olup ,bu 

bağlamda müdürlüğümüzce ,  

ilçemizde günlük ortalama 70000 

kilogram (70 ton ) yıllık ortalama 

25.550.000 kilogram (25.550 ton ) 

evsel atık ve 150 ton civarında katı 

atık  toplanmıştır. Yaz aylarında: 

cadde , sokak, bulvar, meydan 
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Pazar yeri gibi yerler araç ve elle süpürülerek temizliği yapılmış olup ,  takribi 3000 ton su 

kullanılarak cadde sokak ve Pazar yerlerinin yıkaması yapılmıştır. 

2- Performans Sonuçları Tablosu 

 2015 yılında İlçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak temiz Beypazarı , Çevreci 

Belediyecilik anlayışı kapsamında ilçe genelinde tüm katı atık ve evsel atıklar günlük 

olarak toplanarak çevrede oluşabilecek çevre kirliğinin önüne geçilmiş ilçemizde tüm çöp 

toplama merkezlerine 400 litrelik kapaklı çöp konteynerleri konularak hem kent estetiği 

hemde çevre kirliliği kapsamında yoğun çalışmalar yapılmıştır.6360 Sayılı yasanın 

yürürlüğe girmesinden sonra ilçemizde toplanan katı atık ve evsel atıklar Ankara 

Büyükşehir Belediyesinin Yenikentte bulunan çöp bertaraf tesisine gönderilerek 

ilçemizde oluşabilecek vahşi çöp toplama alanlarının oluşturacağı çevre kirliliğinin önüne 

geçilmiştir.

 2015 yılı içersinde halkımızın çevre duyarlığı ve temizlik kapsamında reklam ve 

ilanlar yapılarak özellikle kullanılmış bitkisel yağların toplanması , cam – şişelerin geri 

dönüşüme kazandırılması , ormanlarımız hoyratça insan tüketiminin önüne geçilmesi 

için atık kağıtların geri dönüşümün sağlanması amaçlanmış bu konuda 

müdürlüğümüzce geliştirilen proje ve faaliyetler kapsamında ilçe genelinde kamu 

k u r u m l a r ı n d a  , 

okullarda olmak üzere 

ilçenin bir çok alanına 

geri dönüşüm kutuları 

v e  k o n t e y n e r l e r i 

konulmuştur. 

 2015 yı l ında başta 

toprak ve su kirliliğine 

neden olan bitkisel sıvı 

yağların toplanması 

k o n u s u n d a 

f a a l i y e t l e r d e 

bulunulmuş halkın bu 

konudaki duyarlılığı 

artırmak için çalışmalar yapılmıştır. 

 2015 yılı içersinde sokak  hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında 

müdürlüğümüzce faaliyette bulunulmuş sokaklarda bulunan başı boş hayvanlar 

toplanılarak belediyemize ait köpek rehabilitasyon merkezine nakli yapılmış bura 

veterner kontrolleri sağlık bakımları yapılmış beslenmesi sağlanmış rehabilitasyon 

merkezi halkın ziyaretine açılmış ve bu sayede halkımızın hayvan sevgisinin oluşması 
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konusunda faaliyetlerde bulunulmuş konuya ilişkin performans toblosu aşağıda 

demolorizasyon olarak çıkartılmıştır. 

2- Performans Sonuçları Tablosu 

  Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan ilçemizde   Temizlik İşleri 

Müdürlüğümüzün görevlerinin de artığı gözlemlenmektedir. Müdürlüğümüzün  

sorumluk bölgesi içerisinde kendine ait görevleri liyakat esası çerçevesinde layıkıyla 

yerine getirmektedir. 
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İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 2015 Yılı

Faaliyet Raporu

Beypazarı Belediyesi bünyesinde 01.09.2015 Tarih ve 206 Sayılı Meclis kararı ile 

ihdas edilmiş olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2015 yılının ikinci yarısı itibarı 

ile çalışmalarına başlamıştır. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda iş hayatının 

vazgeçilmez bir unsuru olan insan kaynakları yönetimi, belediyemiz faaliyetleri için de 

ikamesi mümkün olmayan bir kavramdır. Bunun bilinci içerisinde müdürlüğümüz, 

bütün personelleri ile üzerine düşen bütün görevleri eksiksiz olarak yapmaya çalışmakta 

ve gelişen dünyamıza uyum amaçlı kendisini geliştirmektedir. 

Müdürlük olarak, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez ilkeleri olan; liyakat, 

eşitlik, kariyer, güvence, yansızlık, halef yetiştirme ve yönetim geliştirme ilkeleri ışığında, 

rehavete kapılmadan ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bilerek 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

MİSYON 

Belediyemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak personelimizin çağdaş, bilimsel 

ve kültürel değerlerini geliştirme ve belediyemizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için, 

kendine düşen görevi yerine getirme gayret ve çaba içerisinde olmak.

 Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ ve 

mevzuatların çalışanlarımıza tanıdığı her türlü haklar ile özlük haklarının en kısa 

zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek. 

Personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak, yüksek moral ve 

motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini, çağdaş bir idari yapı oluşturarak, 

sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde verimli hizmetler sunmayı sağlamaktır. 

VİZYON 

''Daha ileriye en iyiye'' ulaşmamızda insan faktörünü ön plana çıkaran yaklaşımla 

çalışanlarımız, belediyemizin başarısında kritik bir öneme sahiptir. Yaşanılan hızlı 

değişim sürecinde çalışanlarımızın ihtiyaçları, eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması gibi 

hususlara önem veren, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, 

sorunların aşılmasında personelin katılımına başvuran, modern bir yönetim anlayışına 

işlerlik kazandırmaktır. 

YETKİ 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 

Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle 

hizmetlerini yürütmektedir. 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 2015 YILINDA YAPILAN İŞLER  

a ) Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde hareket edilmiştir. 

b ) Hizmet kalitesini artırmak üzere çalışmalar yapılmıştır.

c ) İşinde başarılı personelin ödüllendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

d ) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin 

yapılması gereken işlemler yerine getirilmiştir. 

e ) Kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik teklifleri Başkanlık 

Makamına sunulmuştur.

f ) Memur personellerden, bir üst öğrenimi bitirenlerin intibakları yapılmıştır. 

g ) Memur, işçi  ve sözleşmeli personelin günlük devam-devamsızlıkları takip 

edilmiştir.

h ) Tüm personelin senelik izin onaylarının alınması, mazeret izinleri, ücretsiz izin, 

sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi ve diğer işlerle ilgili gerekli çalışmalar 

yapılmıştır. 

ı ) Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmalar yapılmıştır.

i ) 657 sayılı DMK 'un 86. Maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı 

görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemleri takip edilmiştir. 

j ) İş Kanunu ve TİS gereği bütün işçilerin senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının 

işlenmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır.

k ) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş akdi feshedilen işçilerin 

kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

bildirilmiştir.

l ) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince kadro karşılığı çalıştırılan 

personellerin sözleşme iş ve işlemleri yapılmıştır.

m ) Stajer öğrenci  evrakları düzenlenmiştir. 

n ) Her ayın ilk haftası İş-Kur'a aylık işçi bildirimi yapılmıştır.  

o ) Belediye çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim verilmesi sağlanmıştır.  

ö ) Tüm işçi ve memurların mali haklarının tahakkukları yapılmıştır.
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FİZİKSEL YAPI 

Taşınır Malzeme Listesi ( İnsan Kay.ve Eğt.Müd. ): Bilgisayar 4 Adet, Yazıcı 1 Adet, 

Telsiz Telefon 2 Adet, Çalışma masası 4 Adet ve Çalışma koltuğu 4 Adet 

TÜM BELEDİYEYE AİT PERSONEL BİLGİSİ VE FİİLEN ÇALIŞTIKLARI BİRİMLER 

Belediyemiz memur norm kadrosu 217, işçi norm kadrosu 109 olup, memur 

kadrolarının; 

3 Başkan Yardımcısı, 

17 Müdürlük kadrosu bulunmaktadır. 

Müdürlüklerden 4 tanesi asaleten, 13 tanesi vekâleten yürütülmektedir. 

4 Uzman Kadrosundan 1 adeti dolu,

16 Şef kadrosundan 8 adeti dolu,

Toplamda  52 adet Memur çalışmaktadır.

Ayrıca; 7 Adet Sözleşmeli personel ve 58 adet işçi personel bulunmaktadır.

BELEDİYE

BAŞKAN

YARDIMCISI

3
ADET

1
ADET

1
ADET

1
ADET

1
ADET

1
ADET

1
ADET

1
ADET

YAZI

İŞLERİ

MÜDÜRÜ

MALİ

HİZMETLER

MÜDÜRÜ

FEN İŞLERİ

MÜDÜRÜ

İMAR VE

ŞEHİRCİLİK

MÜDÜRÜ

TEMİZLİK

İŞLERİ

MÜDÜRÜ

ZABITA

MÜDÜRÜ

HUKUK

İŞLERİ

MÜDÜRÜ

DİĞER

MÜDÜRLER

10
ADET

UZMAN

4
ADET

16
ADET

ŞEF AVUKAT

2
ADET

MALİ

HİZMETLER

UZMAN YRD.

MALİ

HİZMETLER

UZMAN

İDARİ

PERSONEL

TEKNİK

PERSONEL

4
ADET

2
ADET

50
ADET

37
ADET

SAĞLIK

PERSONELİ

12
ADET

YARDIMCI HİZMET

PERSONELİ

12
ADET

ZABITA

AMİRİ

2
ADET

ZABITA

KOMİSERİ

8
ADET

ZABITA

KOMİSERİ

48
ADET

MEMUR KADROLARI

TOPLAMI

SÜREKLİ İŞÇİ

KADROLARI

TOPLAMI

217
ADET

109
ADET
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Sosyal Yardım Hizmetleri
Müdürlüğü 2015 Yılı

Faaliyet Raporu

1 -  0 1  O c a k  2 0 1 5 

Beypazarlılar yılbaşı akşamı  

Beypazarı Ticaret Meslek 

Lisesi salonunda Mekkenin 

Fetih kutlama programı 

düzenlendi. Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Temel islam 

Bil imleri Bölümü, islam 

Tarihi ve Sanatları Ana Bilim 

D a l ı  B a ş k a n ı  D o ç .  D r . 

Mustafa ÖZKAN'nın konuşmacı olarak katılığı programa Beypazarı Belediye Başkanı 

Tuncer KAPLAN, Beypazarı Müftüsü Mustafa DÜZGÜNEY ve çok sayıda vatandaşın 

katıldığı programda Beypazarı Belediyesi'nce çeşitli kitapların da dağıtımı yapıldı. Ayrıca 

Beypazarı Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği ilahi ve şiir dinletisi de 

halkımız tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

2- 04 Mart 2015 Beypazarı Belediye Başkanlığı 

tarafından 12 Mart Perşembe günü İstiklal 

Marşının Kabulü nün 94. Yıl dönümü programı 

düzenlendi. Beypazarı Belediye Başkanlığı  Sosyal 

yardım işler müdürlüğünün düzenlediği programa 

Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Sanat Bilimdalı 

Öğretim görevlisi Doç.Dr. Zülfikar GÜNGÖR 

konuşmacı olarak katıldı.Etkinlik 12 Mart Perşembe 

günü saat:19:00`da Ticaret Meslek Lisesi salonunda 

gerçekleştirildi. 
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3- 23 Nisan 2015 Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyemizce Halkımızı 

Ücretsiz 1 ay boyunca 6780 Ankara ya geziye gönderildi. Halkımız turist gözüyle rahatça 

gezip tanıma fırsatları olduğu, Gündelik hayatın telaşı içinde Ankara'nın görülmeyen 

diğer güzelliklerini görme fırsatını yakaladı. Düzenlediğimiz bu geziler ile Ankara'ya farklı 

bir pencereden bakmamıza neden oldu.Başkanımız sayın Tuncer KAPLAN  geziye giden 

vatandaşlarımıza kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

4- Ramazan ayı boyunca toplam 250 aileye günlük sıcak yemek dağıtımı 

yapılmaktadır.toplamda 800 kişi yemek hızmetınden faydalanmaktadır.

5-  3000 Kişiye odun dağıtımı yapıldı.

6-  2200 Kişiye kömür yardımı yapıldı.

7-  2150 Kişiye gıda yardımı yapıldı.

 8- 2846 Kişinin evine ziyaret edilerek dosya güncellemeleri yapıldı.
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9- EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ

·  3623 Hanenin ev temizliği yapıldı.

·  93 Kişinin kişisel bakımı (saç traşı-banyo vb.) yapıldı. 

·  117 Cami temizliği,2 Cem evi temizliği yapıldı.

·  7300 Kişinin sağlık taraması (tansiyon,şeker,nabız )yapıldı.

10- SEVGİ EVİ 

·  13349 Kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

·  7353 Çift ayakkabı yardımı yapıldı.

·  1800 parça eşya yardımı yapıldı.

11- Yeni doğmuş bebekler için hediyemiz olan zıbın ve puset yardmından 526 kişi 

faydalandırıldı.

12- Suriyeye 28 ton gıda paketi toplanıp tır ile ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

13- İlçemizde bulunan 2000 Suriye'linin gıda, ev eşyası, kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçları 

giderildi.

14- 15 Adet tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verildi.

15- Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından dul ihtiyaç sahibi 26 kişi maaşa bağlatılmıştır.

16- Her ay düzenli olarak Lokman Hekim Hastahanesinden gelen doktorlarımızla  

seminerler ( Bel fıtığı,kemik erimesi,kadın hastalıkları,kanser vb) yapıldı.   
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Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 2015 Yılı

Faaliyet Raporu

 İstanbul-Beylikdüzü, TÜYAP Fuar ve 

Kongre Merkezi'nde 22-25 Ocak 2015 

tarihlerinde 19.'su düzenlenen Doğu Akdeniz 

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 

dünyanın birçok yerinden ülke ve turizm 

paydaşının katıldığı önemli bir fuardır. 

Beypazarı'nın; Ankara Kalkınma Ajansı, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl 

K ü l t ü r  Tu r i z m  M ü d ü r l ü ğ ü  v e  i l ç e 

belediyelerinin de aralarında bulunduğu 2. 

Salon 2715 no'lu alanda 3 gün boyunca tanıtımı yapıldı. Başta Türkiye'de olmak üzere 

dünyanın birçok yerinden farklı alanlarda turizm faaliyetleri yürüten firma, temsilci, ülke, 

şehir ve ilçenin katıldığı fuar için; 

· Fuara katılım ile ilgili izin alınması; malzeme, masraf ve giderlerin belirlenmesi ve 

temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·   Tanıtıcı reklam bandı (roll up banner), broşür, cd, afiş, magnet vb. malzemeler 

alınmıştır. 

·   Stant alanının düzeninin alınması için gerekli malzemeler temin edilmiştir.

·   Fuarda görevli personelin ulaşımı ve konaklaması, ayrıca tanıtımda ve ikramda 

kullanılacak malzemenin (madensuyu, havuç lokumu, kuru, dolma, baklava vb.) de 

ulaşımı sağlanmıştır.

·   Fuar süresince Beypazarı değerleri ve ürünlerinin tanıtımı ve Beypazarı ürünlerinin 

ikramının yapılması amacıyla,  4 personel Beypazarı yöresel kıyafetiyle fuar 

ziyaretçilerine ikramda bulunmuşlardır.

·  Beypazarı yöresel kıyafetli 4 personelin yanı sıra Beypazarı havucu, marulu ve 

madensuyu maskotları fuar alanında broşür dağıtmışlardır.

·   Beypazarı el sanatlarından gümüş telkari ve bindallı ayakkabı sanatlarının tanıtımı 

amacıyla fuara katılmak isteyen esnaflarla görüşülüp katılımları sağlanmıştır.

·   Fuar bitiminde stantta kullanılan malzemeler toplanmıştır ve geri verilmesi gereken 

malzemeler iade edilmiştir. Diğerleri ise depoya kaldırılmıştır.

·   Fuarda stanta ziyarette bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ 

gibi başkan, yönetici ve bürokratlar ağırlanmış, Beypazarı değerleri anlatılmıştır.

EMİTT

(19.DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI)
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Fuar boyunca görüş alışverişinde bulunulan yetkililerin fikirleri ve edinilen izlenimlerle 

ilgili notlar alınılarak, önümüzdeki dönemde Beypazarı turizmi ve tanıtımının gelişmesi 

adına bilgi sağlanmıştır. 

 

 PERSONEL VOLEYBOL TURNUVASI 

Belediye personelinin sağlıklı ve zinde bireyler olarak yaşam kalitelerini arttırmak ve 

aralarındaki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla birimler arası voleybol 

turnuvası düzenlenmiştir.

· Katılımcı müdürlüklerin belirlenmesi ve takımların oluşturulması amacıyla 

müdürlüklere duyurular yapılmıştır.

· Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara verilmek üzere ödül, madalya ve 

kupaların izni ve temini konusunda evraklar düzenlenmiş ve görüşmeler 

yapılmıştır.

· Müsabakaların gerçekleşeceği İlçe Şehir Stadı Kapalı Spor Salonu'nun belirlenen 

gün ve saatlerde tahsisi hususunda izin belgeleri düzenlenmiştir.

· Takımların belirlenmesi sonrasında fikstür oluşturulmuştur. Turnuvaya 8 takım 

katılmıştır.

· Müsabakaları yönetecek hakem bulunmuştur. Turnuvanın planlanan şekilde 

düzenlenmesi sağlanmıştır.

· Turnuva bitiminde, 17 Şubat 2015 tarihinde ödül töreni düzenlenmiş, dereceye 

giren müdürlüklere madalya, kupa ve ödülleri verilmiştir.

· Turnuvayla ilgili branda yaptırılarak, müsabaka alanına asılmıştır.
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 OSMANLICA KURSU

Halkımızın kültürel ve tarihi değerlerine doğrudan yolla sahip çıkabilecek bilgiye haiz 
olması maksadıyla ücretsiz Osmanlıca kursu açılmıştır. Toplam 2 kur eğitim verilen 
Osmanlıca kursu 24 Şubat-17 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

·   Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşmelerde Osmanlıca kursu öğretmeni 
bulunmuştur.

·  Osmanlıca kursunun belirlenen sürede gerçekleşmesi için kurs takvimi 
oluşturulmuştur.

·   Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile yapılan ortak çalışma ile kurs yeri olarak Beypazarı 
Gençlik Merkezi kararlaştırılmıştır.

·  Yapılan planlamalar ışığında Osmanlıca kursu başlatılacağı hoparlör ilanı, afiş ve 
internet ortamında halkımıza duyurulmuştur.

·   Ön kayıtları belediye halkla ilişkiler biriminde alınan Osmanlıca kursu planlanan 
şekilde Beypazarı Gençlik Merkezi'nde yapılmıştır.

·   Kurs süresince Beypazarı Gençlik Merkezi'nin bakımlı halde tutulması görevli personel 
tarafından sağlanmıştır.(Temizlik, Isınma vb.)

·   Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilmiştir.

 GELENEKSEL 3.BEYPAZARI KIZAK ŞENLİĞİ

Kapalı ortamlardan ve uzun kış günlerinden bunalan halkımızın birlik ve beraberlik 
duygusunu pekiştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 14-15 Şubat 2015 
tarihlerinde Kirazlı Yayla Mevkii'nde “Geleneksel 3. Beypazarı Kızak Şenliği” yapılmıştır. 
Şenliğin tarihinin belirlenmesinde hava şartları etkili olmuştur.

·  Kirazlı Yayla Mevkii'ndeki alanın Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak kızakla 
kaymaya uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

· Şenliğin yapılmasına izin verilmesi, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödül 
verilmesi, şenlikte kullanılacak malzeme ve ekipman belirlenerek temini hususunda 
evraklar düzenlenmiştir.

·  Geleneksel 3. Beypazarı Kızak Şenliği; ilan panosu(billboard), hoparlör ilanı, afiş ve 
internet yoluyla halkımıza duyurulmuştur.

· Şenlikte yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 
yapılmıştır.

·  Geleneksel 3.Beypazarı Kızak Şenliği alanında belirlenen noktalarda halkımıza ücretsiz 
çay ikram edilmiştir.

·   Şenlikte kızak kayma, kardan adam, halat ve kızak çekme yarışları yapılmıştır. 

·  Kirazlı Yaylı Mevkii'ne şenlik süresince halkımızın ilçe merkezinden ücretsiz ulaşımı 
sağlanmıştır.(Kiler Market ve Atatürk Parkı)

·  Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüşülerek şenlik boyunca alanın temiz kalması 
sağlanmıştır.

·  Yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte herhangi bir karmaşa yaşanmaması, araçların 
alana düzenli şekilde gelmesi için Zabıta Amirliği ile koordineli çalışılmıştır.

·   Geleneksel 3.Beypazarı Kızak Şenliği ile ilgili branda yaptırılarak, alana asılmıştır.
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·  Yarışmalar ve ikramlar için kullanılacak malzeme ve ekipman alana taşındı. Şenlik 

sonrası malzeme ve ekipman depoya kaldırılmıştır.

·  Şenlikteki yarışma ve ikramlar için kullanılacak masalar oluşturuldu. Yarışmalar için 

kayıtlar alınmıştır.

·  Yarışma kurallarını açıklayıp, yönetecek hakem kurulu oluşturulmuştur. Yarışmalarda 

dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilmiştir.

2 2 .U LU S L A R A R A S I  F O O D P R O D U C T  G I DA  V E  İ Ç E C E K  İ H T İ S A S  F UA R I   

Gastronomi alanında da Beypazarı'nın adını duyurmak amacıyla 25-28 Şubat 2015 

tarihlerinde Beypazarı havucu, Beypazarı madensuyu, Beypazarı kurusu, tarhana, 

makarna, dolma, baklava, güveç… ve daha pek çok Beypazarı lezzetleriyle Türkiye'nin 

turizm başkenti Antalya Expo fuar alanında yer alınmıştır. 25-28 Şubat 2015 tarihleri 

arasında Antalya'da düzenlenen fuara her yıl yaklaşık 45.000 kişinin ziyaret etmektedir. 

Turizme hizmet üreten tüm paydaşların bir arada olduğu etkinlikte; devlet protokolü, 

üniversiteler, turizm yatırımcılarının yanı sıra, ülkenin değişik tesislerinde görev yapan 

genel müdür, yiyecek & içecek müdürü, satın alma müdürü ve mutfak şefleri geniş katılım 

sağlamıştır. 

·   Fuara katılım ile ilgili izin alınması; malzeme, masraf ve giderlerin belirlenmesi ve 

temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·   Tanıtıcı reklam bandı (roll up banner), broşür, cd, afiş vb. malzemeler temin edilmiş 

veya alınmıştır. 

·   Stand alanının düzeninin alınması için gerekli malzemeler temin edilmiştir.(dekor 

malz. vb.)

·  Fuarda görevli personelin ulaşımı ve konaklaması, ayrıca tanıtımda ve ikramda 

kullanılacak malzemenin (madensuyu, havuç lokumu, kuru, dolma, baklava vb.) de 

ulaşımı sağlanmıştır.

·   Fuar süresince Beypazarı değerleri ve ürünlerinin tanıtımı yapılmış, broşür 

dağıtılmıştır. Beypazarı ürünlerinin ikramları yapılmıştır.

·  Beypazarı mutfağının tanıtımı için, fuara katılmak isteyen esnaflarla görüşülüp 

katılımları sağlanmıştır.

·  Fuar bitiminde stantta kullanılan malzemeler toplanmıştır ve geri verilmesi gereken 

malzemeler iade edilmiştir.

·   Fuar boyunca görüş alışverişinde bulunulan yetkililerin fikirleri ve edinilen izlenimlerle 

ilgili notlar alınılarak, önümüzdeki dönemde Beypazarı turizmi ve tanıtımının gelişmesi 

adına bilgi sağlanmıştır.
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 12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

       Milli birlik ve beraberliğimizin sembolü İstiklal Marşı'nın kabulünün 94. yılı nedeniyle 

bir dizi etkinlik yapmıştır.12 Mart 2015 tarihinde Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi toplantı salonunda, ilçe protokolünün de katılımıyla M. Akif Ersoy'un vatan 

ve millet sevgisi, İstiklal Marşı'nın anlamı hakkında konuşmalarının da yer aldığı bir 

program yapılmıştır. Ayrıca İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenlenmiştir.

· İstiklal Marşı'nın Kabulü etkinliği için yarışma düzenlenmesi ve yarışmanın ödüllerinin 

belirlenmesi, toplantı salonunun kullanımı hakkında izin, bilgilendirme ve temini 

hakkında evraklar düzenlenmiştir.

· İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen ortak bir çalışma ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 

94. Yılı dolayısıyla ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı okuma 

yarışması düzenlenmiştir.

· Yarışmanın şartları, kategorileri, tarihi ve ödülü hakkında okullarda duyurular 

yapılmıştır.

· İstiklal Marşı'nın Kabulü programı halkımıza hoparlör ilanı, afiş, kısa mesaj ve internet ile 

duyurulmuştur.

· Programın yapılacağı toplantı salonunun oturma ve sahne düzeni yapılmıştır.

· Program akışı planlanmış ilgili görseller program öncesi düzenlenmiştir.

· Yarışmada dereceye giren öğrencilere program içinde ödül töreni düzenlenmiş, ödülleri 

verilmiştir.
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 ÇANAKKALE GEÇİLMEZ FUTBOL TURNUVASI

Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle Beypazarı Kaymakamlığı ve Beypazarı 

Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla kurumlar arası halı saha futbol turnuvası 

düzenlenmiştir. Turnuva müsabakaları Bulgurdede Spor Tesisi'nde yapılmıştır. İlk 

müsabaka 13 Nisan 2015 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi 

arasında yapılmıştır.

· Turnuvanın düzenlenmesi ile ilgili izin alınması, sağlık ve emniyet önlemlerinin 

alınması, malzeme temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara verilmek üzere madalya, kupa ve 

ödüllerin belirlenmesi, izni ve temini konusunda evraklar düzenlenmiş ve 

görüşmeler yapılmıştır.

· Katılımcı kurumların belirlenmesi ve turnuva takviminin oluşturulması için 

Beypazarı Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürütülmüştür.

· Belirlenen fikstürle birlikte halkımıza afiş ve internet yoluyla turnuvanın 

duyuruları yapılmıştır.

· Müsabaka yönetimini sağlayacak hakem heyeti Beypazarı Belediye Spor Kulübü 

ile görüşülerek oluşturulmuştur.

· Turnuvayla ilgili branda yaptırılarak, müsabaka alanına asılmıştır.

· Turnuva bitiminde ödül töreni düzenlenmiştir. Ödül töreni için gerekli ekipman ve 

malzemenin nakli sağlanmış, sahada düzeni alınmıştır.

· Turnuvada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri verilmiştir.
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 ÇANAKKALE GEZİSİ

Ecdatlarının izinden giden şehit ve gazi ailelerine Çanakkale Zaferi'nin 100.yılında 

Çanakkale şehitliklerine ziyaret için gezi düzenlenmiştir. İlk kafile 10 Mart 2015 Salı 

günü akşamı terminalden uğurlanmıştır.

· İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği ile 

görüşülerek Beypazarı'nda ikamet eden aileler belirlenmiştir.

· Belirlenen ailelerle irtibata geçilerek, Çanakkale Gezisi kayıtları alınmıştır.

· Çanakkale Gezisi'nin düzenlenmesi ile ilgili izin alınması; malzeme, konaklama ve 

ulaşım giderlerinin belirlenerek, temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Yapılan görüşmelerle konaklama yeri ve ulaşım aracı belirlenmiştir. Daha sonra 

kafilelerin oluşmasıyla birlikte takvim oluşturulmuştur.

· Kafilelere organizasyonu yönetmesi için personel eşlik etmiştir.

· Otobüslerin önüne asılmak üzere branda yaptırılmıştır.
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 THK HAVADAN BEYPAZARI FOTOĞRAFLARI

       Türk Hava Kurumu yetkilileriyle yapılan birkaç görüşmenin ardından, havadan 

Beypazarı fotoğrafları çekilmiştir.10 Mayıs 2015 tarihinde THK paramotor pilotu ve 

fotoğrafçı Orhan Özgülbaş tarafından Beypazarı merkezinin gökyüzünden fotoğrafları 

çekilmiştir. Böylelikle Beypazarı'nda havanın açık olduğu bir bahar sabahı anı da 

ölümsüzleştirilmiş oldu.

 ANKARA GEZİSİ

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle ortak yürütülen bir çalışma ile bir şekilde gezme 

fırsatı bulamamış vatandaşlarımız için Ankara'ya ücretsiz geziler düzenlenmiştir. Geziler 

mayıs ayı boyunca Ankara'nın turistik ve sosyal alanlarına yapılmıştır.

 · Ankara'nın turistik ve sosyal alanlarına ücretsiz gezi yapmak isteyen vatandaşlar 

halkla ilişkiler birimine kayıt yaptırmışlardır.

 · Ankara gezisi; hoparlör ilanı, afiş ve internet yoluyla halkımıza duyurulmuştur.

 · Kayıtları alınan vatandaşların belirlenen gün ve saatlerde düzenli şekilde geziye 

katılmaları organize edilmiştir.
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Turlara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rehberlerin yanı sıra personellerimiz    

de eşlik etmiştir.

·    Vatandaşlarımıza tur gün ve saatleri hakkında bilgi verilmiştir.

·  Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin düzenli şekilde intikali için hareket ve 

durak noktası belirlenerek yardımcı olunmuştur.

PERSONEL MASA TENİSİ TURNUVASI

     Belediye personeli arasındaki birlik duygusunu pekiştirmek, personelinin sağlıklı ve 

zinde bireyler olarak yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla erkekler ve bayanlar 

kategorilerinde masa tenisi turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvanın final maçları mayıs ayı 

içinde yapılmıştır. 

·    Katılımcı personelin belirlenmesi ve takvimin oluşturulması amacıyla müdürlüklere 

duyurular yapılmıştır. Masa Tenisi Turnuvası afişi yaptırılmıştır.

·    Turnuva sonucunda dereceye giren personele verilmek üzere ödül ve madalyaların 

izni ve temini konusunda evraklar düzenlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır.

·  Turnuvayla ilgili branda yaptırılarak, müsabaka alanına asılmıştır. Müsabakalar 

Beypazarı Gençlik Merkezi'nde yapılmıştır.

·     Müsabakalar sonucu dereceye giren personele ödülleri verilmiştir. (Eşofman Takımı)
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 GELENEKSEL BEYPAZARI UÇURTMA ŞENLİĞİ

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte halkımızın birlik ve beraberlik duygusunu 

geliştirilmesi, aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği ve Beypazarı'nın doğal güzelliklerini 

7'den 70'e panoramik görebilecekleri bir alanda güzel ve kaliteli bir hafta sonu 

geçirmeleri için Geleneksel Beypazarı Uçurtma Şenliği düzenlenmiştir. Şenlik 19 Mayıs 

2015 tarihinde Salihler Tepesi'nde yapılmıştır.

·  Şenliğin yapılmasına izin verilmesi, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödül 

verilmesi, şenlikte kullanılacak malzeme ve ekipman belirlenerek temini hususunda 

evraklar düzenlenmiştir.

· Şenlikte yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 

yapılmıştır.

· Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüşülerek şenlik boyunca alanın temiz kalması 

sağlanmıştır.

·  Yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte herhangi bir karmaşa yaşanmaması, araçların 

alana düzenli şekilde gelmesi için Zabıta Amirliği ile koordineli çalışılmıştır.

·  Geleneksel Beypazarı Uçurtma Şenliği; ilan panosu(billboard), hoparlör ilanı, afiş ve 

internet yoluyla halkımıza duyurulmuştur.

·  Şenlikte en yükseğe çıkan uçurtma, en ilginç uçurtma ve en büyük uçurtma 

kategorilerinde yarışmalar düzenlenmiştir.

·   Yarışma kurallarını açıklanıp, hakem kurulu oluşturulmuştur. Yarışmalarda dereceye 

giren yarışmacılara ödülleri verilmiştir.

·  Yarışmalar ve ikramlar için kullanılacak malzeme ve ekipman alana taşınmıştır. Şenlik 

sonrası malzeme ve ekipman depoya kaldırılmıştır.
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· Şenlikteki yarışma ve ikramlar için kullanılacak masalar oluşturuldu. Yarışmalar için 

kayıtlar alınmıştır.

· Salihler Tepesi'ne şenlik süresince halkımızın ilçe merkezinden ücretsiz ulaşımı 

sağlanmıştır.

· Şenlik boyunca küçük sahne gösterileri, yarışmalar ve animasyon gösterileri yapılması, 

şişme oyun grupları ile şenliği daha da renklendirilmesi bir organizasyon firmasıyla 

anlaşılarak sağlanmıştır.

 AFET EVLERİ MEVKİİ FİDAN DİKİM TÖRENİ

 ÇEVKOR ve Beypazarı Belediyesi işbirliği ile Ayvaşık Mahallesi Afet Evleri Mevkii'ne 

2000 fidan dikilmiştir.29 Mayıs 2015 tarihinde ise hayırsever vatandaşlara, fidan 

bağışlarından dolayı plaket verilmiştir.

· Törenin yapılacağı alana katlanır stantlar, masa, sandalye vb. malzemeler taşınarak 

düzen kurulmuştur.

·  Törene katılanlara ikramlarda bulunulmuştur.

· Fidan dikim töreni etkinliği için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek okullardan 

öğrenciler garaj amirliği ile görüşülerek getirtilmiştir.
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 GEZİCİ ÇANAKKALE MÜZESİ

       Çanakkale zaferinin 100.yılı nedeniyle İlçe Kapalı Spor Salonu'nda 1-5 Haziran 2015 

tarihlerinde Gezici Çanakkale Müzesi ziyarete açılmıştır. Zaferin 100.yılında Çanakkale 

ruhunu yaşatmak, milli birlik ve beraberlik duygusunu diri tutmak amaçlanmıştır.

· Gezici Çanakkale Müzesi'nin halkın hizmetine sunulabilmesi için izin verilmesi, 

giderlerin belirlenerek temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·  Gezici Çanakkale Müzesi'nin ziyarete açılmasında yaşanabilecek olumsuz bir durumun 

önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler 

alınmış, bilgilendirme yapılmıştır.

·  Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek, hafta boyunca süren müze ziyareti etkinliğine 

Beypazarı'ndaki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm okullardan öğrencilerin katılmaları 

konusunda program yapılmıştır.

·  Okullarla yapılan program çerçevesinde belirlenen okul öğrencilerinin okullarından 

kapalı spor salonuna ulaşımları sağlanmıştır.

·   Gezici Çanakkale Müzesi ziyarete açılmasına ilişkin afiş yaptırılarak stat girişine ve salon 

girişine asılmıştır.

22.ULUSLARARASI BEYPAZARI FESTİVALİ

       Beypazarı'nın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin ve geleneksel mutfağının 

tanıtımı; ilçemizin birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesi; farklı aktivitelerle 

halkımızın sosyalleşebilmesi amacıyla 12-13-14 Haziran 2015 tarihlerinde 

22.Uluslararası Beypazarı Festivali yapılmıştır. 22.Uluslararası Beypazarı Festivali'nde; 

Hırkatepe Köyü, Şehir Stadı, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi, Atatürk Parkı, 

İmaret Meydanı, İrfan Gümüşel Cad. Suluhan Kervansarayı, Hacıkara Mahallesi Kapalı 

Semt Pazarı ve şehrin birçok noktasında etkinlikler yapılmıştır.
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· Festivalin gerçekleşmesine izin 

verilmesi, müsabakalarda dereceye 

giren katılımcılara ödül verilmesi, 

f e s t i v a l  ö n c e s i  v e  s ü re s i n d e 

kullanılacak tanıtım unsurları , 

malzeme ve ekipman belirlenerek 

t e m i n i  h u s u s u n d a  e v r a k l a r 

düzenlenmiştir.

· Festivalde yaşanabilecek olumsuz 

b i r  d u r u m u n  ö n ü n e  g e ç m e k 

amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, 

bilgilendirme yapılmıştır.

· Etkinliklerin gerçekleşebilmesi için bazı kurum ve kuruluşlardan izin ve destek alınması 

hususunda evraklar düzenlenmiştir.(Tanıtım Fonu Temsilciliği, Milli Piyango İdaresi, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi…)

· Ülkemizdeki tüm belediyeler ve sivil toplum kuruluşları; mektup, faks ve elektronik 

posta yoluyla 22.Uluslararası Beypazarı Festivali'ne davet edilmiştir. Ayrıca davetiyeler 

zarflanarak kargo firması marifetiyle davetlilere ulaştırılmıştır.

· Özellikle Ankara ve İstanbul'da olmak üzere festival broşürü dağıtılmış, afişler 

yaptırılmış, ilan panosu reklamı(billboard) , internet reklamı festivalin tanıtımı ve 

duyurulması hususunda organizasyon firması ve BeyBel Şti. ile koordineli çalışılmıştır.

· Müsabakalar ve çekilişle verilecek ödül ve hediyeler için sponsor olabilecek firmalarla 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu ödül ve hediyeler belirlenmiştir.

· Koordinasyonun sağlıklı sağlanması amacıyla Halkevi Toplantı Salonu'nda personele 

bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Personele festivaldeki görev dağılımı bildirilmiştir.

·  Festival programı yapılmıştır. Program akışının düzenli biçimde sağlanması için görevli 

personelle koordineli çalışılmıştır. 

·  Etkinlikler öncesi şehir stadındaki belirlenen 

alanın zemini Fen İşleri Müdürlüğü ile 

yürütülen ortak çalışma ile cirit müsabakası 

yapmaya uygun hale getirilmiştir.

·  Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli 

çalışı larak festival süresince satış ve 

sergileme yapılacak stant alanları belirlenmiş 
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ve festival öncesi stantları İrfan Gümüşel Cad., Cumhuriyet Cad. ve Ahmet Levent Öztop 

Sok.'da bulunan yerlerine yerleştirilmiştir.

· Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüşülerek festival boyunca alanın temiz kalması 

sağlanmıştır.

·  Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin açılışı yapılmıştır.  Açılış için gerekli 

malzemeler temin edilmiş, ikramda bulunulmuştur. Mustafa Cankara'yı anma şiir 

dinletisi etkinliği için Beypazarılı şairlerle ve misafir şairlerle görüşülerek etkinliğe davet 

edilmiş, etkinlik programı yapılmıştır. 

· Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ve Çayırhan 

Halk Eğitim Merkezi el sanatları, bireysel resim 

sergileri ve Atılım Üniversitesi-Mimarlık 

Bölümü sergisi; görüşmeler yapılarak Suluhan 

S a n a t  G a l e r i s i 'n d e  f e s t i v a l  b oy u n c a 

sergilenmiştir. Sergilerin afişi yaptırılarak 

Suluhan'a asılmıştır.

· Suluhan Sanat Galerisi'ndeki sergilerde 

kullanılmak üzere şövale temin edilmiş ayrıca 

masa, sandalye vb. malzemelerde galeriye festival süresince kullanılmak üzere 

bırakılmıştır. Bununla birlikte afiş yaptırılarak galeriye asılmıştır.

· Hırkatepe Köyü'ndeki etkinlik için malzemeler ve ikramlıklar temin edilerek alana 

taşınmış, etkinlik bitiminde toplanmıştır. Türbe ve camii alanına asılmak üzere afişler 

yaptırılmıştır.

·  Atatürk Parkı, İmaret Meydanı ve şehir stadı sahnesinin sahne düzenleri alınmış, sahne 

programları belirlenmiştir. Gösterilerin akışının sağlanması ve gerekli malzeme ve 

ekipmanın temini sağlanmıştır. Protokol tribünün oluşturulması ve düzen alınması 

sağlanmıştır.

·  Etkinlikte ve organizasyonlarda görev alan, sahne alacak kişilerin, kurum, kuruluş, stk ve 

belediyelerden gelen misafir personelin konaklama, yeme-içme ve ulaşımlarının 

organizasyonu yapılmış, gerekli durumlarda rehberlik hizmeti verilmiştir.

· Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde herhangi bir karmaşa yaşanmaması, araçların 

alana düzenli şekilde gelmesi için Zabıta Amirliği ve özel güvenlik ekipleri ile koordineli 

çalışılmıştır. · Atlı okçuluk, cirit, kervan mizanseninde kullanılan hayvanların barınmaları 

için ahır bulunmuş, yemleri de temin edilmiştir.

·  Yağlı güreş müsabakalarında, atlı okçuluk, cirit, defilelerde, atıcılık müsabakasında, halk 

oyunları, sahne gösterileri ve şiir dinletisinde kullanılacak malzeme ve ekipman temin 

edilmiş, etkinlikler öncesi alana nakil edilerek, etkinliğe hazır halde bulunması 

sağlanmıştır. 
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· Festival süresince yabancı grup, gösteri grupları, sanatçılar, misafir belediye ve stklar vb. 

misafirlere personel tarafından rehberlik hizmeti verilmiştir.

· Çekiliş kayıtlarının alınması için kayıt masası oluşturularak kayıtlar alınmıştır.

· Festival alanının belirli noktalarına festival danışma masaları oluşturulmuştur.

· Festival süresince etkinliklerde yer alan grupların ve kişilerin ulaşımları sağlanmıştır.

· Etkinliklerin yanı sıra yön ve ihtiyaç alanları ile ilgili yönlendirme afişleri yaptırılarak, ilgili   

noktalara asılmıştır.

· Görevli personeli belirtir, tişört ve isimlikler yaptırılarak personele etkinlikler öncesi 

dağıtılmıştır.

· Festivalde yapılan tüm etkinlikler sonrası kullanılan malzeme ve ekipman alandan 

toplanarak depoya veya ilgili yere geri götürülmüştür.

         RAMAZAN  ETKİNLİKLERİ

      Ramazan ayında yapılan etkinliklerle 

halkımızın maneviyat ını  daha da 

pekiştirmek amaçlanmıştır. Etkinliklerde 

tasavvuf konseri, hacivat&karagöz 

gösterisi ve semazen gösterisi yer 

almıştır. Etkinlikler 26-27 Haziran,3-4 

T e m m u z , 1 0 - 1 1  T e m m u z  2 0 1 5 

tarihlerinde 6 adet etkinlik yapılmıştır. 

Ankara Parkı, Oğuzkent Kapalı Semt 

Pazar ı ,  Bulgurdede Pol is  Loj .  ve 

Rüstempaşa İlkokulu 'nda belirlenen 

alanlarda yapılmıştır.

· Etkinliklerin gerçekleşebilmesi ile ilgili izin alınması; malzeme, masraf ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Etkinlik takvimi ve programı oluşturulmuştur.

· Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 

yapılmıştır.

· Ramazan Etkinlikleri; ilan panosu(billboard), hoparlör ilanı, afiş ve internet yoluyla 

halkımıza duyurulmuştur.

· Temizlik İşleri Müdürlüğü ile görüşülerek şenlik boyunca alanın temiz kalması 

sağlanmıştır.

· Etkinliklerde herhangi bir karmaşa yaşanmaması, araçların alana düzenli şekilde 

gelmesi için Zabıta Amirliği ile koordineli çalışılmıştır.

· Sahnenin kurulması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ile görüşülerek, bilgilendirme 

yapılmıştır.

· Ses ve ışık sisteminin kurulması ile ilgili bir firma ile görüşülmüştür. Etkinlikler hakkında 

bilgi verilerek, ses ve ışık sisteminin kurulması sağlanmıştır.
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· Gösterilerin yapılacağı alana izleyiciler için gösteri öncesi ve sonrasında sandalye 

taşınmıştır.

· Etkinlikte Hacivat ve Karagöz gösterisi, semazen gösterisi ve tasavvuf sanatçısı sahne 

almıştır. Tasavvuf konserinde sahne alacak sanatçılar, semazenler ve Hacivat ve Karagöz 

gösterisini sergileyecek kişilerle etkinliklerle ilgili görüşülmüştür.

· Etkinliklerle ilgili afiş yaptırılarak alana asılmıştır.

· Etkinlikte gösteri yapan sanatçılar gösteri öncesinde ve sonrasında ağırlanmış, rehberlik 

edilmiştir.

 BEYPAZARI DAĞ BİSİKLETİ YARIŞMASI (C2)

Türkiye Bisiklet Federasyonu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Beypazarı 

Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma ile 2-3 Ağustos 2015 tarihinde Bulgurdede Spor 

Tesisleri yakınlarında Dağ Bisikleti Yarışması (C2) yapılmıştır. Beypazarı doğa turizmi ve 

doğa sporlarının gelişmesi ve tanıtılması açısından önem arz eden etkinlikte ayrıca genç 

nesillere sporun insan yaşamına kattığı kaliteyle ilgili de mesaj verilmek istenmiştir.

· Etkinliklerin gerçekleşebilmesi ile ilgili izin alınması; malzeme, yarışmalarda dereceye 

giren yarışmacılara verilmek üzere hediyeler ve giderlerin belirlenmesi ve temini 

hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda ilgili 

kurumlardan iz in ler  a l ınmış , 

bilgilendirme yapılmıştır. 

· Etkinlik takvimi ve programı 

oluşturulmuştur.

· Yarışmanın yapılacağı parkur, 

yarışmaya elverişli hale getirilmiştir.

· 2 Ağustos 2015 Cumartesi günü 

yar ı şmaya  kat ı l ım şar t la r ın ı 

sağlayan, yarışmacı adaylarının 

K ü l t ü r  v e  S o s y a l  İ ş l e r 

M ü d ü r l ü ğ ü 'n d e  f e d e r a s y o n 

yetkililerince kayıtları yapılmıştır. Kayıt alınması için gerekli imkânlar federasyon 

yetkilerine sunulmuştur.

· 2 Ağustos 2015 Cumartesi günü Kent Tarihi Müzesi Toplantı Salonu'nda yarışmaya 

katılımları onaylanan yarışmacılara; parkur, kategoriler, tur sayıları, başlama ve bitiş 

noktası, kurallar ve program hakkında hakemler ve federasyon yetkililerince bilgi 

verilmiştir. Toplantının gerçekleşmesi için federasyon yetkilileri ve yarışmacılara gerekli 

imkânlar sunulmuştur. 

· Etkinlikte herhangi bir karmaşa yaşanmaması, etkinliğin programa uygun şekilde 

devam edebilmesi için Zabıta Amirliği ile koordineli çalışılmıştır.

·  Bulgurdede Spor Tesisleri yakınlarında Dağ Bisikleti Yarışması (C2) alanında belirlenen 

noktaya yaptırılan başlama-bitiş afişi asılmıştır.

·  Parkur alanında yetkililer tarafından belirlenen noktalarda yarışmacılara su vermeleri 



112
2015 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

aksi bir durumda müdahale etmeleri için 10 personel görevlendirilmiştir. Görevlendirilen 

bu personeli belirtir şekilde tişört yaptırılmıştır.

· Yarışma alanına masa, sandalye, su şişesi vb. malzemeler taşınmış, etkinlik sonrasında 

toplanarak depoya kaldırılmıştır.

· Yarışma ödül törenini gerçekleştirmek için Taş Mektep önündeki alanda final kürsüsü 

yerleştirilmiştir. 

Ayrıca ses sistemi kurulmuştur.

· Yarışmada dereceye giren yarışmacılara hediyeleri verilmiştir.

· Yarışmacılara ve federasyon yetkililerine yemek organizasyonu yapılmıştır.

 YAZ FUTBOL OKULU SERTİFİKA TÖRENİ

       Bulgurdede Spor Tesisleri'nde yaz ayları boyunca çeşitli yaş gruplarından öğrenciler 

futbol kursu eğitimi almışlardır. 4 Ağustos 2015 tarihinde Bulgurdede Spor Tesisleri'nde 

kursa katılan öğrencilere sertifikaları verilmiştir.

· Eğitim alan öğrenciler ve aileleri tesisteki törene davet edilmişlerdir.

· Tören alanına masa, sandalye getirilerek düzen alınmıştır.

· Sertifika belgeleri bastırılmıştır.
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 BALIKESİR'DE TANITIM TIRI

 Kardeş şehir Balıkesir-Karesi'de 14,15,16 Ağustos 2015 tarihlerinde Kurtdereli 

Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılmıştır. Kardeş Karesi şehrindeki bu etkinliğe 

Beypazarı tanıtımı yapmak ve destek olmak amacıyla BTO ile görüşülerek tanıtım tırı 

götürülmüştür.

· Tanıtım tırının Balıkesir'e gidebilmesi ile ilgili izin alınması; malzeme, masraf ve 

giderlerin belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Tanıtım tırında görevli personelin ulaşımı ve konaklaması, ayrıca tanıtımda ve ikramda 

kullanılacak malzemenin (madensuyu, havuç lokumu, dekoratif ve ikramlarda 

kullanılacak vb.) de temini ve ulaşımı sağlanmıştır.

· Broşür, cd, afiş vb. tanıtım malzemeleri temin edilmiş ve dağıtılmıştır.

· 14 ve 15 Ağustos 2015'te Balıkesir merkezde, 16 Ağustos 2015 yağlı güreşlerin yapıldığı 

Kurtdere'de tanıtım tırı kurulumu yapılarak, Balıkesir halkına ve yağlı güreş 

organizasyonuna gelen katılımcılara Beypazarı tanıtımı yapılmıştır.

· Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri organizasyonunda Beypazarı Tanıtım 

Tırı'nda yer almak isteyen esnaflarla görüşülerek, 3 esnafımız da tanıtımda yer almıştır.

· Etkinlik bitiminde stantda kullanılan malzemeler toplanmıştır ve geri verilmesi gereken 

malzemeler iade edilmiştir. Diğerleri ise depoya kaldırılmıştır.
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 HANIMLARA EL SANATLARI, GENÇLERE SPOR KURSLARI

        Hanımların el becerilerini farklı tekniklerle geliştirmeleri ve gençlerin enerjilerini 

sporun disiplin ve beden sağlığı kazanımıyla harcamaları ve dahası sosyalleşmeleri için 

çeşitli kurslar başlatılmıştır. Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile görüşülerek, hanımlara 

rölyef, quiling (kâğıt kıvırma sanatı), titanyum; gençlere okçuluk, güreş ve basketbol 

kursları açılmıştır. Kurslar halkımıza 3 Ağustos 2015 itibariyle duyurulmaya başlanmıştır.

· Kursların gerçekleşebilmesi ile ilgili izin alınması; malzeme ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen ortak çalışma ile hanımlara yönelik 

kurslar Beypazarı Gençlik Merkezi'nde verilmiştir. Kurslar boyunca Beypazarı Gençlik 

Merkezi'nin imkânları kursiyerlere ve eğitmenlere sunulmuştur.

· Kurslar için gerekli malzeme ve ekipman belirlenmiş ve temini sağlanmıştır.(güreş 

minderi, güreş mayosu, geleneksel ok ve yaylar, basketbol forması, basketbol topu ve el 

sanatları kursları için gerekli teknik malzeme ve çerçeveler)

· Kursların başlatılacağı ilan panosu (billboard), hoparlör ilanı, afiş ve internet 

ortamında halkımıza duyurulmuştur.

· Kursların ön kayıtları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde alınmıştır.

· El sanatları kursları süresince Beypazarı Gençlik Merkezi'nin bakımlı halde 

tutulması görevli personel tarafından sağlanmıştır.(Temizlik, Isınma vb.)

 ENGELSİZ  ATÖLYE  YENİ  DÖNEM  KURSLARI

        Beypazarı'nda ikamet eden engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları ve el 

becerilerini geliştirmeleri için Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen bir çalışma ile 

geçmiş dönemde başlayan el sanatları kursları yeni dönemde de başlatılmıştır. Yeni 

dönemin ilk dersi 26 Ağustos 2015 tarihinde yapılmıştır.

· Kursların gerçekleşebilmesi ile ilgili izin alınması; malzeme ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen ortak çalışma ile engelli bireylere 

yönelik kurslar Beypazarı Engelsiz Atölye'de verilmeye başlanmıştır.

· Kurslar için gerekli malzeme ve ekipman belirlenmiş ve temini sağlanmıştır.

 YAZ KAMPLARI, SÜNNET VE EVLİLİK ŞÖLENİ KAYIT ALMA

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sünnet şenliği, evlilik ve çocuklara 

ve yaşlılara yönelik yaz kampları etkinliklerin kayıtları Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü'nde alınmıştır. Tüm etkinliklerin kayıtları ağustos ayı içerisinde alınmıştır.

· Etkinlikler hoparlör ilanı, afiş ve internet ortamında halkımıza duyurulmuştur.

· Alınan kayıtlar Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilmiştir.

· Sünnet Şöleni katılacak ailelere hastanede rehberlik etmesi için personel 

verilmiştir.
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 MAHALLEDE ŞENLİK VAR PANAYIRI

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Mahallede Şenlik Var Panayırı Ankara Parkı'nda 31 

Ağustos-3 Eylül 2015 tarihleri arasında 4 gün süreyle hizmet vermiştir.

·  Panayır hoparlör ilanı, afiş ve internet ortamında halkımıza duyurulmuştur.

· Panayırdaki görevlilerin konaklama ve yeme-içme organizasyonlarında destek 

sağlanmıştır.

· Ayrıca ekipmanları taşıyan araçların şehre girişi ve yerleştirilmesiyle ilgili Zabıta 

Müdürlüğü ile koordineli çalışılmıştır.

 BABA MİRASI FİLMİ

       Çekimlerinin tamamı Beypazarı'nda yapılan Baba Mirası filmi için yapımcı Furat 

Emir'le görüşülmüştür. Kamera kayıtlarına ağustos ayında başlanılan film çekimleri 2 ay 

sürmüştür.

Görüşmeler sonucunda teknik ekip ve oyuncuların konaklama, yeme-içme ve ulaşımla 

ilgili her türlü talepleri için yardımcı olunmuştur. Filmde kullanılacak mekânlar için de 

rehberlik edilmiş, kullanılacak malzemelerin temini konusunda da yardımcı olunmuştur.
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YENİ DÖNEM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARŞILAMA

        2015-2016 Eğitim öğretim dönemiyle Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek 

Yüksekokulu'nu tercih edip, eylül ayında kayıt yaptırmak için Beypazarı'na gelen 

öğrencilere karşılama yapılmıştır.

· Beypazarı Meslek Yüksekokulu içerisinde bir masa oluşturulmuştur.

· Aileleriyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere havuç lokumu, kuru ikram 

edilmiş, Beypazarılılar ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan adına hoş geldiniz denilmiştir.

· 3 hafta boyunca yapılan karşılamada öğrencilere konaklama vb. konularda 

rehberlik de edilmiştir.

TRT HABER-YOLDAN ÇIK BEYPAZARI PROGRAMI

          Her cumartesi 22.15'te TRT Haber'de yayınlanan belgesel türündeki “Yoldan Çık” 

programı çekimlerine yardımcı olunmuştur. İzlenme oranı sıralamasında ilk 100'e giren 

programın yapımcısına ulaşılarak ve Beypazarı'nda çekim yapmalarına ikna edilmiştir. 

Kamera kayıtlarına 7 Eylül 2015'te başlanılan programın çekimleri 4 gün sürmüştür.

· Yoldan Çık programı çekim ekibinin konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlar 

konusunda yardımcı olunmuştur.

· Çekimleri şehir merkezi (Suluhan Kervansarayı, müzeler, tarihi çarşı, Hıdırlık 

Tepesi), İnözü Vadisi,Sabakoz Vadisi, Güdül, Karagöl,Eğriova Bozayı Kampı ve Adaören 

Kalesi'nde yapılan program için rehberlik edilmiştir.

· 19 Eylül 2015'te ekrana gelen program için halkımıza hoparlör ilanı yapılmıştır.

TRT TÜRK-KİLER PROGRAMI

          Yapımcılığını Raşit Yıldırım'ın yaptığı, Anadolu'daki mutfaklarda kış hazırlığını konu 

alan programın çekimleri 15 Eylül'de yapılmıştır. Program 8 Kasım 2015'te TRT TÜRK 

kanalında yayınlanmıştır.

· Çekimlerin yapılacağı mekan konusunda ekibe rehberlik edilmiştir. Programın 

çekimleri Beypazarı Kent Tarihi Müze bahçesinde yapılmıştır. 

· Beypazarı makarnasının yapımının anlatıldığı program için makarna yapımını 

bilen 4 Beypazarılı hanımla görüşülerek, programda yer almaları sağlanmıştır.

·  Program için gerekli olan malzemeler temin edilmiş ve çekimin yapılacağı yere 

ulaşımı sağlanmıştır.

· Programın yayın tarihi olan 8 Kasım 2015'te halkımıza internet yoluyla 

duyurulmuştur.
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 1.ANKAMALL BÜYÜK ANKARA KLASİK OTOMOBİL RALLİSİ

1.Ankamall Büyük Ankara Klasik Otomobil Rallisi-Beypazarı ayağı 12 Eylül 2015 tarihinde 

yapılmıştır. ANOK ve AUTOSPORT kulüplerinin organize ettiği rallinin Beypazarı ayağını 

Beypazarı Belediyesi düzenlemiştir.

·  Ralli organizasyoncularıyla görüşülerek Beypazarı ayağı programı oluşturulmuştur.

· Ralliye verilen ara esnasında klasik otomobillerin sergileneceği alan belirlenmiştir. 

Atatürk Parkı'nda sergilenen otomobillerin alana düzenli yerleşmelerinde yardımcı 

olunmuştur.

· Klasik otomobillerin Beypazarı'na girişiyle birlikte sergilenecekleri alana yerleşmeleri 

konusunda Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışılmıştır.

· Ralli organizasyoncuları ve yarışmacıların isteği üzerine şehitlerin ruhlarına ithafen 

okutulmak istenen mevlid-i şerif için gerekli malzeme ve ikramlar temin edilmiş ve 

yardımcı olunmuştur.

·  Ralliye katılanların yemek organizasyonları yapılmıştır.

·  Başlama-Bitiş noktasına ralliye ilişkin branda yaptırılmış ve asılmıştır.

·  Rallinin yapılacağı halkımıza hoparlör ilanı, afiş ve internet yoluyla duyurulmuştur.
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 YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI KARTI DAĞITIMI

 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı nedeniyle, Beypazarı'nda ilkokul ve ortaokul 

düzeyinde eğitim veren tüm okullarda, öğrencilere Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın 

yeni eğitim yılına ilişkin temennilerinin bulunduğu ders programı kartı dağıtılmıştır.

· Ders programı kartlarının bastırılması için izin verilmesi, giderin belirlenmesi 

hususunda evrak düzenlenmiştir.

· 2 hafta boyunca tüm okullardaki öğrencilere ders programı kartı dağıtılmış, başta 

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan olmak üzere tüm Beypazarı Belediyesi'nin yeni eğitim ve 

öğretim dönemine ilişkin iyi dilekleri öğrenci, öğretmen ve velilere iletilmiştir.

 9.ULUSLARARASI BELEDİYECİLİK VE ÇEVRE FUARI (CITYTECH 2015)

           17-20 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 

9.Uluslararası Belediyecilik ve Çevre Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Belediyecilik bilişim 

sistemleri ve çevrecilik ekipmanlarının sergilendiği fuarda Beypazarı ve Beypazarı 

Belediyesi tanıtımı yapılmıştır.

·  Fuara katılım ile ilgili izin alınması; malzeme, masraf ve giderlerin belirlenmesi ve temini 

hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·  Stant alanının düzeninin alınması için gerekli malzemeler temin edilmiştir.

· Fuarda görevli personelin ulaşımı ve tanıtımda, ikramda kullanılacak malzemenin 

(madensuyu, havuç lokumu, kuru vb.) de ulaşımı sağlanmıştır.

· Fuar süresince Beypazarı değerleri ve ürünlerinin tanıtımı ve Beypazarı ürünlerinin 

ikramının yapılması amacıyla,  4 personel Beypazarı yöresel kıyafetiyle fuar 

ziyaretçilerine ikramda bulunmuş, broşür dağıtmışlardır.

· Fuar bitiminde stantta kullanılan malzemeler toplanmıştır ve geri verilmesi gereken 

malzemeler iade edilmiştir. Diğerleri ise depoya kaldırılmıştır.

·  Fuar boyunca görüş alışverişinde bulunulan yetkililerin fikirleri ve edinilen izlenimlerle 

ilgili notlar alınılarak, önümüzdeki dönemde Beypazarı turizmi ve tanıtımının gelişmesi 

adına bilgi sağlanmıştır.

 BEYPAZARI'NDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ POTANSİYELİ

        Beypazarı turizmini doğa sporlarıyla da hareketlendirmek, kültür turizminin yanına 

alternatif turizm çeşitleri de koyabilmek adına incelemeler yapılmıştır. Yapılan bu 

incelemelerin ardından Ankara'da faaliyet yürüten bir kulüple görüşülmüştür. 

Görüşmenin ardından kulüpten bir grup paraşütçü ve eğitmen Beypazarı'nda alçak tepe 

uçuşları yapılabilecek alanları 6 Ekim 2015 tarihinde yerlerinde incelmişlerdir. Bu 

incelemeleri sırasında kendilerine rehberlik edilmiştir.
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 HANIMLAR LOKALİ AÇILIŞI

 Beypazarı'nda hanımların sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının genişlemesi 

amacıyla Hacıkara Mahallesi, Kapalı Semt Pazarı alt katında bulunan iş yerlerinden biri 

Hanımlar Lokali olarak düzenlenmiştir. Hanımlar Lokali'nin açılışı 20 Ekim 2015 tarihinde 

yapılmıştır.

·  Hanımlar Lokali'nin açılması ile ilgili izin alınması, malzeme, ekipman gereği ve 

giderlerin belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·  Açılış ve ikramlıklar için gerekli malzeme alınmış ve açılış günü Hanımlar Lokali'ne 

götürülmüştür.

·  Açılışa davet edilecek kişiler belirlenmiş; kısa mesaj ve telefon yoluyla açılışa davet 

edilmişlerdir.

·  Kurdele kesilmesi sonrasında ikramlıklar davetlilere sunulmuştur.

 AŞURE GÜNÜ

İslamiyetin köklü geleneklerinden olan aşure dağıtımı 23 Ekim 2015 tarihinde de 

Beypazarı Belediyesi tarafından Beypazarı merkezinde ve köylerinde gerçekleştirilmiştir. 

Halkımızın İslami geleneğine saygı duyup, sahip çıkarak ve aynı kazanda kaynayan 

tatlının tadının tüm Beypazarı'nı da tatlandırması amaç edinilmiştir. 

· Aşure günü aşure dağıtımı ile ilgili izin alınması, malzeme, ekipman gereği ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Aşure malzemeleri Taş Mektep'e taşınmıştır. Taş Mektep'te pişirilmesi için plan 

yapılarak, işleme konulmuştur.

· Pişirilen aşurenin tabaklanması, etiketin yapıştırılması ve paketlenmesi sağlanmış, 

personel organize edilmiştir.

· Beypazarı merkez ve köy camilerinde öğle namazına müteakip cemaate dağıtılabilmesi 

için araçların ve personelin organize olması sağlanmıştır.

· 23 Ekim 2015 tarihinde Beypazarı merkezi ve köy camilerinde öğle namazına müteakip 

cemaate Beypazarı Belediyesi'nin ikramı aşure dağıtılmıştır.

· Hanımlar Lokali'nde mukabele yapılmıştır. Aşure gününün tarihteki ve dindeki yeri ve 

önemini anlatır, sohbetler yapılmıştır. Mukabele hanımlara telefon yoluyla 

duyurulmuştur.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 92.yılında 29 Ekim 2015'de İrfan Gümüşel 

Caddesi'nde kutlama töreni düzenlenmiştir.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 

Beypazarı Kaymakamlığı ve Beypazarı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla yapılmıştır.

· 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili izin alınması, malzeme, ekipman 

gereği, gösteri grupları ve giderlerin belirlenmesi ve temini hususunda evraklar 

düzenlenmiştir.

· İrfan Gümüşel Caddesi'ndeki resmi kutlamalarının programı için Beypazarı 

Kaymakamlığı ile görüşülmüştür.

· Yaz ayları boyunca hanımlara yönelik el sanatları kurslarında yapılan eserler “29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı El Sanatları Sergisi” olarak 3 gün süresince Suluhan 

Kervansarayı'nda sergilenmiştir.

· 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı El Sanatları sergisi için gerekli malzeme ve ekipman 

Suluhan Kervansarayı'na götürülmüştür.(Şövale,masa,sandalye,kurdele….)

· Sergiyle ilgili bir branda yaptırılmış ve Suluhan Kervansarayı girişine asılmıştır.

· Görüşülen program ile ilgili alana Fen İşleri Müdürlüğü'yle ortak çalışılarak protokol 

tribünü kurdurulmuş, düzen alınmıştır.

· Resmi programda yer alacak gösteri gruplarıyla görüşülmüş, programda gösteri 
yapmaları için her türlü imkan sağlanmıştır.(ulaşım, yeme&içme)

· Görüşme yapılan gösteri grupları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 
gösteri yapmışlardır.

· 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 18:00'da Şehit Sadık Ekiz Sok.'dan, 
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Atatürk Parkı'na fener alayı yapılmıştır. Fener alayı için gerekli malzeme temin edilmiş ve 

katılımcı halka dağıtılmıştır.

· 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hoparlör ilanı, afiş ve internet ortamında 

halkımıza duyurulmuştur.

BEYPAZARI KUKLA ŞENLİĞİ

        Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde 

ücretsiz olarak Beypazarı Kukla Şenliği düzenlenmiştir. Şenlik, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'na sunulan projeye verilen destek ile hayata geçirilmiştir.

· Beypazarı Kukla Şenliği'nin yeri, tarihi ve amacı belirtilerek şenlik yapılmasına destek 

verilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje gönderilmiştir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından proje desteklenmiştir.

· Beypazarı Kukla Şenliği ile ilgili izin alınması, malzeme, ekipman gereği, gösteri grupları 

ve giderlerin belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Şenlikte yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 

yapılmıştır.

· Kukla gösterisini sergileyecek olan organizasyon firması araştırılıp, bulunmuş şenlikte 

gösterilerini sergilemeleri için tüm imkanlar sağlanmıştır.

· Şenlik hoparlör ilanı, afiş ve internet ortamında halkımıza duyurulmuştur.

· Şenlikle ilgili bir branda yaptırılmış ve Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi girişine 

asılmıştır.

· Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin şenlik öncesi ve sonrasında ısıtma, 

temizlik ve bakım hizmetleri yapılmıştır.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KIRKIM 

KURSU

  Kırsal Hizmetler ve Jeotermal 

Kaynaklar Daire Başkanlığı, 

Ankara İli Damızlık Koyun ve 

Keçi Yetiştiricileri Birliği, Hayat 

B o y u  Ö ğ r e n m e  G e n e l 

Müdürlüğü ve Beypazarı 

Belediyesi'nin ortak çalışması 

i l e  1 6 - 2 1  K a s ı m  2 0 1 5 

tarihlerinde Küçükbaş Hayvan Kırkım Kursu yapılmıştır. Ankara'daki keçi ve koyun 

popülâsyonunun en yoğun olduğu yerlerden olan Beypazarı'nda Kırsal Hizmetler ve 

Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı'nın girişimi ve Beypazarı Belediyesi'nin desteği ile 

22 kişiye Beypazarı Kent Tarihi Müzesi toplantı salonunda makineli küçükbaş hayvan 

kırkım eğitimi verilmiştir. Ayrıca 7 Aralık 2015 tarihinde Beypazarı Halkevi'nde kurs 

bitirme sertifika töreni düzenlenmiştir.

·  Kursun belirlenen sürede ve saatlerde gerçekleşmesi için kurs takvimi oluşturulmuştur.

· Beypazarı Kent Tarihi Müzesi toplantı salonunun kurs süresince ısıtma, temizlik ve 

bakım hizmetleri yapılmıştır.

· Kursiyerlere kurs süresince toplantı salonunda çay ikram edilmiştir.

· 7 Aralık 2015'deki Beypazarı Halkevi'nde kurs bitirme sertifika töreni düzenlenmiştir. 

Sertifika töreni için program yapılmıştır.

·  Tören öncesinde makineli kırkım için gerekli ekipman ve malzeme temin edilmiştir.

·  Küçükbaş Hayvan Kırkım Kursu sertifika törenine ilişkin afiş yaptırılmış ve Beypazarı 

Halkevi'ne asılmıştır.

 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikası ile ticari bir işletme kurmak isteyen 

vatandaşlara devlet desteği sağlanacaktır. KOSGEB, İŞKUR ve Beypazarı Belediyesi'nin 

ortak çalışması ile 1-11 Aralık 2015 tarihleri arasında "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" 

verilmiştir. 

· Eğitimin başvuruları internet üzerinden ve Beypazarı Belediyesi Halkla İlişkiler 

Birimi'nde alınmıştır. 

·  Eğitim halkımıza hoparlör ilanı ve internet ortamında duyurulmuştur.

·  Eğitim Beypazarı Gençlik Merkezi'nde verilmiştir. Beypazarı Gençlik Merkezi'nin eğitim 

süresince temizlik, ısıtma vb. bakımları yapılmıştır.
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 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMI

 Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha çok yer almaları ve sosyalleşebilmeleri 

adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması yapılmıştır.6 Aralık 2015'de Mustafa 

Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlenmiştir.

·  3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı ile ilgili izin alınması; malzeme ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·  Etkinlikte yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 

yapılmıştır.

·  Beypazarı'nda hizmet veren özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılarak etkinliğe katkı 

sağlamışlardır. Özel eğitim merkezi öğrencilerinin ürettiği ürünler M.Cankara Kültür ve 

Kongre Merkezi fuaye alanında sergilenmiştir. Fuaye alanı düzeni alınmıştır.

·  Etkinlik için Veli Erdem Karakülah ve Furat Emir'le görüşülmüş, ücretsiz konser 

vermeleri sağlanmıştır.

·  Engelliler günü etkinliği başta özel eğitim kurumları öğrencileri ve aileleri olmak üzere 

Beypazarı'ndaki tüm engellilere duyurulmuş ve katılmaları konusunda yardımcı 

olunmuştur.



124
2015 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

 ANADOLU YAKASI UYGUR TİYATROSU GÖSTERİLERİ

       Uzun kış aylarında evlere kapanan çocukların farklı etkinliklerle sosyalleşmeleri ve 

eğlenmeleri amacıyla 7-12 Aralık 2015 tarihlerinde Mustafa Cankara Kültür ve Kongre 

Merkezi'nde Hacivat& Karagöz Doğal Beslen çocuk oyunu sahnelenmiştir.  13 Aralık 2015 

tarihinde Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde Süheyl&Behzat Uygur 

Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Marko Paşa oyunu gösterilmiştir.7-13 Aralık 2015 

tarihlerindeki tiyatro gösterileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje olarak sunulmuş ve 

destek almıştır.

· Tiyatro gösterileri için izin alınması, giderlerin belirlenmesi ve temini hususunda 

evraklar düzenlenmiştir.

· Tiyatro gösterilerinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek amacıyla 

gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, bilgilendirme 

yapılmıştır.

· Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek, hafta boyunca süren tiyatro etkinliğine 

Beypazarı'ndaki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm okullardan öğrencilerin katılmaları 

konusunda program yapılmıştır.

· Okullarla yapılan program çerçevesinde belirlenen okul öğrencilerinin okullarından 

kültür merkezine ulaşımları sağlanmıştır.

· Gösteride görevli personel ve oyunculara çay ikram edilmiş, yardımcı olunmuştur.

· Yetişkinlere yönelik Marko Paşa oyunu halkımıza hoparlör, ilan panosu(billboard) ve 

internet ortamında duyurulmuştur.

· Tiyatro gösterileriyle ilgili afiş yaptırılarak, M. Cankara Kültür ve Kongre Merkezi girişine 

asılmıştır.
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 KARDEŞ ŞEHİR GUİNGUİNEO

Senegal'in Guinguineo şehri ile kültürel ilişkileri geliştirmek, yapılacak görüşmeler ile 

ticari ilişkiler kurmak amacıyla Beypazarı kardeş şehir olmuştur. Kardeş şehir olma 

protokolü heyetlerin huzurunda başkanlar tarafından 18 Aralık 2015 tarihinde 

Limoncuoğlu Başkanlık Konağı'nda imzalanmıştır.

·  Guinguineo ile kardeş şehir olunması ile ilgili evraklar düzenlenmiştir. Yetkili kurumlara 

gönderilmiş, cevap alınmıştır.

· 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde Senegal'den gelen heyet için gezi programı 

düzenlenmiştir. Senegal heyetine rehberlik edilmiştir.

·  Senegalli heyetin konaklama, yeme-içme organizasyonu yapılmıştır.

 DURSUN ALİ ERZİNCANLI 

ŞİİR DİNLETİSİ

Mustafa Cankara Kültür ve 

Kongre Merkezi'nde 18 Aralık 

2015 tarihinde saat 19:00'da 

Dursun Ali  Erzincanlı  Şi ir 

Dinletisi gerçekleşmiştir.

·   Ş i i r  d i n l e t i s i n d e 

yaşanabilecek olumsuz bir 

durumun önüne geçmek 

amacıyla gerekli tedbirlerin 

al ınması  hususunda i lg i l i 

kurumlardan izinler alınmış, 

bilgilendirme yapılmıştır.

·  Dursun Ali Erzincanlı Şiir 

Dinletisi halkımıza hoparlör, ilan panosu(billboard) ve internet ortamında 

duyurulmuştur.

· Dursun Ali Erzincanlı Şiir Dinletisi'nde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne 

geçmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler 

alınmış, bilgilendirme yapılmıştır.

· Şiir dinletisiyle ilgili afiş yaptırılarak, M. Cankara Kültür ve Kongre Merkezi girişine 

asılmıştır.

· M.Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin şiir dinletisi öncesi ve sonrasında 

temizlik, ısıtma vb. bakımları yapılmıştır.
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· Dursun Ali Erzincanlı Şiir Dinletisi'nde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne 

geçmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler 

alınmış, bilgilendirme yapılmıştır.

· Şiir dinletisiyle ilgili afiş yaptırılarak, M. Cankara Kültür ve Kongre Merkezi girişine 

asılmıştır.

· M.Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin şiir dinletisi öncesi ve sonrasında temizlik, 

ısıtma vb. bakımları yapılmıştır.

 HACİVAT&KARAGÖZ GELENEKSEL GÖLGE OYUNU

   19-20 Aralık 2015 tarihlerinde Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 

16.00'da çocuklara yönelik Hacivat&Karagöz Geleneksel Gölge oyunu ve balon şov 

gösterileri yapılmıştır. Hacivat&Karagöz Geleneksel Gölge oyunu ve balon şov gösterileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje olarak sunulmuş ve destek almıştır.

·  Gölge oyunu ve balon şov gösterileri ile ilgili izin alınması; malzeme ve giderlerin 

belirlenmesi ve temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

·  Gölge oyunu ve balon şov gösterilerinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne 

geçmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler 

alınmış, bilgilendirme yapılmıştır.

· Hacivat&Karagöz Geleneksel Gölge oyunu ve balon şov gösterileri halkımıza hoparlör, 

ilan panosu(billboard) ve internet ortamında duyurulmuştur.

· M.Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin gösteriler öncesi ve sonrasında temizlik, ısıtma 

vb. bakımları yapılmıştır.
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MEKKE'NİN FETHİ

 31 Aralık 2015 Perşembe günü saat 19:00'da Mustafa Cankara Kültür ve Kongre 

Merkezi'nde Mekke'nin Fethi programı yapılmıştır. Fetih programına Beypazarı İmam-

Hatip Ortaokulu ve Beypazarı İmam-Hatip Lisesi katkı sağlamıştır. Gönül Erleri ilahi 

Grubu'nun tasavvuf müziği ve menkıbelerle yer aldığı programda semazen gösterisi de 

yapılmıştır.

· Mekke'nin Fethi programı ile ilgili izin alınması; malzeme ve giderlerin belirlenmesi ve 

temini hususunda evraklar düzenlenmiştir.

· Mekke'nin Fethi programında yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek 

amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumlardan izinler alınmış, 

bilgilendirme yapılmıştır.

· Mekke'nin Fethi programı halkımıza hoparlör, ilan panosu(billboard) ve internet 

ortamında duyurulmuştur.

· Mekke'nin Fethi programına ilçe protokolü telefonla davet edilmiştir.

· M.Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nin gösteriler öncesi ve sonrasında temizlik, ısıtma 

vb. bakımları yapılmıştır.
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 BEYPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR 

        Nüfusunun büyük çoğunluğunu gençlerin ve çocukların oluşturduğu ülkemizde, 

spor her bakımdan önem arz etmektedir. Gençlerin enerjilerini doğru yere 

aktarabilmeleri, sporun getirdiği disiplin, paylaşımcılık ve ahlakla karakterlerinin olumlu 

şekillenmesi dahası, beden gelişimlerinin sporun katkısı ile doğru ve sağlıklı şekilde 

olması amacıyla Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor birçok faaliyette bulunmuştur. Farklı 

klasmanlarda birçok turnuvada ve müsabakada ter döken Beypazarı Belediye Gençlik 

Spor takımları göz dolduran başarılara imza atmıştır. Beypazarı Belediye Gençlik Spor'un 

2015 yılı içindeki başarıları ve faaliyetlerinden bazıları şöyledir:

· Beypazarı Belediye Gençlik Spor amatör takımı sezonu 3.olarak bitirmiştir.

· Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor U19 takımı namağlup şampiyon olmuştur.

· Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor U17 takımı namağlup şampiyon olmuştur.

· Beypazarı Belediye Gençlik Spor U16 takımı sezonu 3.olarak bitirmiştir.

· Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor U15 takımı şampiyon olmuştur.

· Beypazarı Belediyesi Gençlik Spor U14 takımı Ankara şampiyonu olarak Beypazarı'nı ve 

Ankara'yı il olarak Bartın'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında temsil etme başarısı 

göstermiştir.

 ZİYARETÇİLER (TURİZM DANIŞMA OFİSİ)

       Tarihi, kültürel zenginlikleri, mimari özellikleri ve doğal güzellikleriyle Beypazarı 

cazibe merkezidir. Ayrıca Beypazarı, kültür turizmi ve girişimci kadınlar yönünden 

Türkiye'de bir çok il ve ilçeye örnek olmaktadır. Tüm bu özellikleri nedeniyle Beypazarı'nı 

yıl boyunca çok sayıda turist, grup, stk temsilcisi, belediye, kurum ve kuruluş ziyaret 

etmiştir. Ziyaretlerinde Turizm Danışma Ofisi'nden rehberler gruplara eşlik etmiş, 

Beypazarı hakkında bilgi vermişlerdir.

        Ayrıca özellikle Beypazarı'nın turizmde kat ettiği aşamayı ve dolaylı olarak girişimci 

kadınlar konusundaki deneyimini öğrenmek için gelen grupların bir kısmına sunum 

yapılmıştır. (Cumalıkızık, Ertuğrul Köyü…) Ziyarete gelen gruplardan bazıları ise şöyledir:

· 06.10.2015 Ankara Avukatlar grubu

· 08.10.2015 Akçakoca Belediyesi

· 17.10.2015 Manisa Kadınlar Lokali Grubu

· 18.10.2015 Nijerya-Çevre ve Kültür Bakanı Yrd.

· 24.10.2015 Ankara, Hakim ve Savcı Adayları

· 14.11.2015 Beypazarı Adliyesi, Kırgızistan öğrenci grubu

· Dursunbey Belediyesi

· Cumalıkızık Derneği

· Lüleburgaz Ertuğrul Köyü

· Çinli Diplomatlar

· 4000 Tepebaşılı Kadın

· Yıldırım Beyazıt Üni. Öğrencileri
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 ZİYARETLER

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla doğumdan ölüme halkın yanında ve yakında olan 

Beypazarı Belediyesi yeni doğan, taziye, hacı, hasta ve yaşlı ziyaretleri yıl boyunca 

yapılmıştır. Ayrıca Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN'ın eşi Ayşe Kaplan'la birlikte 

öğretmenler gününde, yaşlılar haftasında ve hacdan gelenlere ev ziyaretleri yapılmıştır.

 BUNLARIN DIŞINDA

         Barındırdığı potansiyel; sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki gerçekleştirdiği 

başarılı hamlelerle Beypazarı, civarındaki yerleşimlerde ve Türkiye'nin birçok şehrine 

göre fark yaratan,  öne geçen konumundadır.  Tüm bunlar göz önünde 

bulundurulduğunda her geçen gün değerlerine yeni alanlar açan Beypazarı'nda sosyal 

hayatta değişime ayak uydurmakta etkinlikler çoğalmaktadır. Yukarıda belirtilen faaliyet 

maddelerinin dışında 2015 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün katkı sağladığı, 

organize ettiği ve üstlendiği etkinlikler ise şöyledir:

·         Güreş Federasyonu'na talepte bulunularak profesyonel güreş minderi, mayo ve 

güreş için gerekli ekipman temin edilmiştir.

·         Geleneksel Okçuluk sporunu Beypazarı'nda geliştirmek amacıyla geleneksel 

okçuluk malzemeleri alınmıştır.

·         3.Uluslararası Beypazarı Gençlik Şöleni programı ve organizasyonu yapılmıştır. 

Fakat ülkemizdeki huzur ortamını bozmaya yönelik yapılan hain saldırılar nedeniyle 

hayata geçirilememiştir.

·         Mehmet-Nimet Gök Parkı açılışı için bistro masalar, ikramlıklar ve diğer malzemeler 

alana taşınmış, program düzeni alınmıştır.

·         20.02.2015'te Antalya'da gerçekleşen Yerel Yönetimler Semineri'nin konaklama, 

ulaşım organizasyonu yapılmıştır.

·         Diğer kurumların özellikle Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde 

gerçekleştirdiği programlarda destek olunmuştur.(Öğretmenler Günü,10 Kasım…)

·         14.05.2015 tarihinde Halkevi'ndeki Anneler Günü programına destek verilmiştir.
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Zabıta Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu

1. GENEL BİLGİLER 

    A: Yetki,Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesi gereğince 

İlçede esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlamasıyla görevli olup;bu amaçla Belediye 

Meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir 

ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuata öngörülen ceza ve diğer 

yaptırımlar uygulaması ile hizmet vermektedir.

   B: İdareye İlişkin Bilgiler

   1.  Fiziksel Yapı 

Müdürlüğümüz İrfan Gümüşel Caddesi Belediye Binasında faaliyet göstermekte 

olup, Belediye binası içinde 1 Ad.Müdür  odası  ve1 Ad.Personel odası hizmet 

odalarına sahiptir.

   2. Örgüt Yapısı 

Müdürlüğümüz doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak hizmet 

yürütmektedir. Müdürlüğümüz personeli Ulusal Bayram,genel tatil ve hafta tatil 

günlerinde hizmetlerini  24 Saat  aksatmadan yürütmektedir.

   3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüzde 1 Adet Bilgisayar, l Ad.Yazıcı, 3 Ad.Telefon, 2 Ad el elsizi 

bulunmaktadır. Hizmet teknoloji gerektiği ölçüde bulunmaktadır. 

   4. İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 Ad. Zabıta Müdür Vekili, 8 Ad..Zabıta Memuru,Zabıta 

Müdürlüğü koordinesinde   2 Adet Turizm görevlisi olarak kadrolu işçi ve 5 Adet Şirket 

personeli görev yapmaktadır.

   5. Sunulan Hizmetler 

2015 yılı içersinde muhtelif tarihlerde Başkanlığımıza yapılan ihbar ve şikayetler 

ivedi olarak değerlendirilmiş ve gereği yapılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi, gayri 

sıhhi, istirahat ve eğlence yerleri İlçe Tarım Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından koordineli olarak inceleme ve 

denetimler sürekli olarak devam etmektedir. İlçemizde yeni açılan işyerlerinin Açılış ve 

Çalışma Ruhsatı verilerek işyerleri ruhsatlandırılmıştır. Belediyemiz mücavir alanı içinde 

meydana gelen normal ölümlerle ilgili olarak nöbetçi adli tabibin gerekli evrakları 

düzenlenmesi için ihtiyaç duyduğu konularda ve devamında cenazenin gömülmesine 

kadar geçen sürede ihtiyaç duyulan her türlü hizmet yerine getirilmiştir. Cenazelere 

mezar yeri tahsis edilmiştir. Belediye Meclisinin ve Encümenin koymuş olduğu yasaklara 

ve tembihnameye aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. İlçemizde 
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kurulan Pazar yerlerinin düzeni sağlanmıştır. Herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri 

ve yaya kaldırımlar işgaller engellenmiştir.

         C: Diğer Hususlar 

      Turizm açısından her geçen gün gelişen İlçemizi ziyarete gelen kişilerin  rahatlıkla 

ilçemizde gezebilmeleri ve alış-veriş yapabilmeleri için yardımcı olunmuştur.

  2. AMAÇ VE HEDEFLER 

  A: İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüz kanun ve yönetmelikle verilen görevleri kesintisiz 24 saat en 

uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine getirerek, İlçenin esenlik ve huzurunun 

sağlanmasını hedeflemiştir.

 B: Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemler diğer birimlerle koordineli bir şekilde 

yürütülür. Hizmet içi eğitime  önem verilerek hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve 

hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

          C:  Diğer Hususlar 

           Arz edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
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         3. FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

         2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 Personel Giderleri: Müdürlüğümüzde çalışan 1 Adet Amir Vekili olmak üzere toplam 8 

adet kadrolu memurların maaş, zam ve tazminatlar sosyal haklar harcanması 

            Sosyal Güvenlik Harcamaları: 

Memurların ve Emekli sandık kesintilerine yapılan Harcamalardır.

            Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları : 

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları Giyim kuşam alımları ve özel malzeme alımları 

diğer tüketim malzemesi alımlarına yapılan harcamalardır.

            Yolluklar Harcamaları: 

Yurtiçi geçici görev yolluklarına yapılan harcamalardır.

            Hizmet Alımları Harcamaları: 

Müdürlüğümüzce yapılan harcamalar.

B: Performans Bilgileri 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

            Beypazarı Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye 

Kanunun 51 nci maddesi gereğince 

kesintisiz sürekli 24 saat sürekli 

hizmet verilmektedir. İlçemizde yeni 

açılan umuma açık istirahat ve 

eğlence yerleri ile sıhhi ve gayri sıhhi 

müesseselere  açılış ve çalışma 

ruhsat ı  ver i lmiş t i r .  Be led iye 

Tembihnamesine,  5326 sayı l ı 

Kabahatler Kanununa, Polis Salahiyet ve Vazife kanununa ve İmar Kanununa aykırı 

hareket eden kişilerle ilgili olarak gerekli evraklar düzenlenmiş ve gerekli cezai işlemler 

uygulanmıştır.

 

2. Performans Sonuçları

  Belediye Zabıta Müdürlüğümüz İlçede esenlik,huzur,sağlık ve düzen sağlamayla 

görevli olup Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine 

getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 

öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamaktadır.Zabıta hizmetlerimiz kesintisiz 

olarak devam etmektedir.
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 3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi                                      

 Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan İlçemizde Zabıta Müdürlüğünün 

görevlerinin de arttığı gözlenmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz mücavir alan içersinde 

kendine ait görevleri mesai saati gözetmeksizin 24 saat  aksatmadan sürekli olarak görev 

yapmaktadır.
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 Belediyemize ait serada Yaz ayları için çiçek tohumları dikildi. Sulaması ve bakımı 

yapıldı. Yetiştirilen 100 bin adet çiçek İlçemizin güzel bir görünüme kavuşması için 

Belediye ek bina önüne, Doğan Gürbüztürk Parkı ve diğer parklara, kamu kurum ve 

kuruluşları, mahalleler, camilerin bahçelerine dikimi yapıldı. Beypazarı Festivalinde de 

ulusal ve uluslararasından gelen misafirlerde ilçemizin güzel bir intiba bırakması için 

İrfan Gümüşel Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Alaattin Sokağa çiçek dikildi. Saksılarda 

ağaç konuldu. 

Çevre mahallelerimizdeki mezarlıkların ot temizliği yapılarak temiz ve güzel 

görünüme kavuşturuldu.

İlçe merkezinde yaya yolları kenarlarındaki ağaçların budamaları yapıldı.

İlçemizdeki parklardaki çim ve ağaçların sulanması, temizliği ve bakımı rutin 

olarak yapıldı. Ayrıca, parklarda gübreleme yapıldı.  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu
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Mevsime göre yazl ık ve kışl ık çiçek üretimleri  yapılarak uygun yerlere 

(park,cadde,sokak,tarihi mekanlar,camiiler) dikildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığınca ilçemiz 

merkez ve çevre  mahallelerine 50 takım oyuncak ve spor aleti  montajı yapıldı.

İlçemizdeki parkların 

ışıklandırmaları yenilenerek 

daha güzel bir görünüme 

kavuştu.

İ n ö z ü  V a d i s i 

g i r i ş i n d e n  S e l ç u k l u 

t ü r b e s i n e  k a d a r  o l a n 

kısımda fidan dikildi. Bahçe 

M a h a l l e s i  a r k a s ı n d a k i 

araziye 5000 civarında fidan 

dikildi. 

Ankara Üniversitesi 

bahçesinde düzenleme yapıldı.Bitkiseller dikildi.

İlçemiz sokak ve refujlerine 10.000 adet gül dikimi yapıldı.

Çınar Sokak'a yeni park yapıldı. Galibi dergahı bahçesi düzenlemesi yapıldı. 

Nimet-Mehmet Gök Parkında çevre düzenlemesi yapıldı.

İlçemiz cadde, sokak ve parklarında ot ve çimlerin biçimi yapıldı. 

Beypazarı Madensuyu Çeşmesi yanında düzenleme yapıldı. Prof. Dr. Cevat Yakut 

Parkı düzenlemesi yapıldı.  

Kent tarihi müzenin düzenlemesi yapıldı ve ağaçları budandı. 

Çarşı esnafına 1000 adet saksılı çiçek dağıtıldı.  

Kapari tarlasına kapari fidesi dikildi. 

Beypazarı Kaymakamlığı lojmanı düzenlemesi yapıldı. 

Doğan Gürbüztürk Parkında düzenleme yapıldı.

Belediye olarak satın almak yerine üretim tercih edilerek kendi gül ve fidanlarımızı 

üretmek üzere çelikleme yapıldı.

Serada kışlık çiçek üretimi yapıldı ve parklarımıza dikimi gerçekleşti.

İlçemiz Boztepe mevkii Pınarkent koop.yanına ve Esentepe'ye 2 adet park 

düzenlemesi yapıldı.

Orman fidanlığından tahsis edilen 5000 adet fidan ilçemiz park ve sokaklarına 

dikildi.
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1)KURULUŞUN GENEL TANIMI

A.GÖREVLERİ

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

* Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan 

taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını 

oluşturmak.

*  Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin 

sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

* Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun 

olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

* İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat 

gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak.

*  Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak.

* Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

* Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum 

ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis 

/devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

* Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek.

* Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz 

olarak teslim almak,tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari 

işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.

* Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan 

taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak.

*  Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları 

üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için 

irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri 

Emlak İstimlak Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu



139
2015 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

 düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.

* Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında 

Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve 

tam olarak hazırlayarak iletmek.

* Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve 

kayıtlarını tutmak. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her 

türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.

* Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan 

taşınmazların,Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapmak. 

Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını 

sağlamak.

* Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor 

yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya 

görevini yürütmek.

Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu 

sicil-kayıt

araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa 

hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

*Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların 

yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini 

sağlamak. .

* Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili 

kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak

* Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecri misil bedellerini tahsil 

etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak.

B.TEŞKİLAT YAPISI

            Müdürlüğümüz  Kurtuluş mahallesi Halil Şıvgın sokak no: 5 Belediye Ek Hizmet 

Binasında faaliyet göstermektedir.Müdürlüğümüz 1 adet  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

odasından oluşmaktadır.

Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak 

hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüz yıl boyunca iş günü sürelerinde,mesai 

saatlerinde hizmet vermektedir.  

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüzde 7 adet bilgisayar 1 adet fotokopili yazıcı ,4 adet telefon, internet 

bağlantısı gibi bilgi ve teknolojik kaynaklar  bulunmaktadır. 
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C.KADRO VE PERSONEL DURUMU

 

Personel Yapısı 

Bu amaçla Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde, yerine 

getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri 2015 yılı içerisinde 1  müdür, 1 amir 2 memur, 1 

sözleşmeli memur(harita mühendisi), 2 şirket personeli ve 1 işkur personeli hizmet 

vermektedir. 

D.BİNA,LOJMAN,DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER     

              

Belediyemizin Taşınmazları
2            Beypazarı Belediyesinin, 1864 km 'lik ilçe mücavir sınırları içerisinde 5216 sayılı 

Büyükşehir yasası kapsamında  merkeze bağlı 78 mahalle de 2073 taşınmazı 

bulunmaktadır.

E.ARAÇ – MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU 

Araç ve Gereçler

           Araç – Makine parkı ve teçhizatımız bulunmamaktadır.

2)BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

             Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü olarak 2015 yılında 47 adet arsa ve tarla satışı 

yapıldı.11 adet dükkân satışı yapıldı.56 adet dükkan kiraya verildi.



Etüd Proje Müdürlüğü

2015 Yılı Faaliyet

Raporu

 Müdürlüğümüz Belediyemiz bünyesinde Başkanlık olurunun 15.05.2015 tarih ve 

Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 48 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Belediyemiz 

hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapmış olup, projeler geliştirerek, kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesi 

ve uygulaması çalışmaları yapılmıştır.

 Proje hazırlamak ve hazırlatmak, bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve 

kredilerden yararlanmak için hizmet içi eğitimlere katılınmıştır. Beypazarı'nın ve 

Belediyemizin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü proje yatırımları, 

kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesi, yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve 

proje geliştirmek, Beypazarı İlçesinin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve 

tespitler yapmak ve bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve 

canlandırılması için bütün ilgili bakanlıklarla ve Ankara Kalkınma Ajansı ile görüşme 

halinde olduk. 

 Belediyemizin 2016 Mali destek yılına hazırlık ve Ankara Kalkınma Ajansının 2016 

Yılı mali destek programının açıklanmasına göre; Belediyemiz için iki adet ticari amaç 

gütmeyen ve bir adet ticari amaç güden proje hazırlığı içindeyiz. 16.12.2015
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İç Kontrol Güvence Beyanı
Üst Yönet�c� olarak yetk�m dah�l�nde;

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 

ve doğru olduğunu beyan ederim.

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe 

ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine 

uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli 

güvenceyi sağladığını bildiririm.

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip 

olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile Sayıştay rapoları gibi bilgim 

dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

 B u ra d a  ra p o r l a n m a y a n ,  i d a re n i n 

menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Tuncer KAPLAN

Beypazarı Belediye Başkanı
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Mali Hizmetler Birim
Yöneticisinin Beyanı

Mal� H�zmetler b�r�m yönet�c�s� olarak yetk�m
dah�l�nde

Hakan ÖZMEN

Mali Hizmetler Müdürü

 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve 

kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin 

işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 

alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında 

üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun 

“III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyid ederim.
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