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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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BİNALİ YILDIRIM
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İ.MELİH GÖKÇEK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Saygı değer Mecl s Üyeler ,
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
2016 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.
Hep n z saygıyla selamlıyorum.
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 2016 mal yılı Faal yet
Raporu`nu onayına arz eder m. ..........
Saygılarımla,

TUNCER KAPLAN
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI
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M syonumuz
Zeng n tar h ve
kültürel m rasa
sah p;
tarım, sanay ve tur zm le
hergün
gel şen Beypazarı`nda doğa le
uyumlu kentsel yaşamı sağlayan,
vatandaş odaklı akt f ve
sosyal
beled yec l k h zmet
sunmak.
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V zyonumuz
Beypazarı`mıza
özgü kültürel ve
tar h özell kler n
korunması;
b reyler n sağlıklı, güvenl ve
güzel
b r çevrede yaşamasına olanak
tanıyacak b ç mde düzenlenm ş
kentsel çevreyle Beypazarı`nı
yaşam kal tes yüksek b r
kent
yapmak.
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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; coğra ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık ; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trak; den 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 tasyesine 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 trak 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 ilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacz
edilemez.
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İDAREYE İLİŞKİN
BİLGİLER

1- F z ksel Yapı
2- Teşk lat Yapısı
3- İnsan Kaynakları
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1. F z ksel Yapı

B

elediyemiz, Halil Şıvgın Caddesi 5. nolu binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Belediye
hizmet binalarının dışında Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ve Atölye Şeiği, Eski
Dispanser olarak bilinen binada Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Turizim osi 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.
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2. Teşk lat Yapısı

Belediye Başkanı

Etüd ve Proje Md.

Belediye Başkan Yrd.

Belediye Başkan Yrd.

Belediye Başkan Yrd.

Belediye Başkan Yrd.

Fen İşleri Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halka İliş.Müd.

İnsan Kaynakları ve Eğt. Müd.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müd.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müd.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müd.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müd.

İmar ve Şehircilik Müd.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü.

* Beypazarı Belediyesi Organizasyon Şeması
26
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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 sınıandırmanın 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 tasyeye, 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, ama 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.
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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 sınıandırmanın ikinci yerlerini belirlemek.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasyesine 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.
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f. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizin Ana ve Ek binalarında 5 kayıt cihazı, 40 adet sabit kamera, 6 monitör
faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca 3 adet Server ve 10 Kw kesintisiz güç kaynağı ve 270 Kw ve 80 Kw 2 adet
Jeneratör hizmet vermektedir.
Aşağıda birimlere ait teknolojik ürün dağılımı bulunmaktadır.
Birimler

PC

Özel Kalem

Dizüstü

Yazıcı

Tarayıcı

Faks

3

1

1

1

1

1

Fen İşleri Müdürlüğü

7

2

1

Mali Hizmetler Müdürlüğü

7

5

3

Temizlik İşleri Müdürlüğü

1

2

1

5

1

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

2

1

1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5

5

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

2

5

2

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

5

1

2

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1

6

2

Emlak İstimlak Müdürlüğü

2

3

1

Santral

1

1

1

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

1

2

1

1

Etüd Proje Müdürlüğü

3

2

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü

3

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

3

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

1

1

1

İşletme İştirakler Müdürlüğü

2

1

2

3

1

50

24

1

Başkan Yardımcıları
TOPLAM

1

Faks

Tarayıcı

Yazıcı

Dizüstü

Bilgisayar

52

1

50

24

52

* Bilişim ve Teknolojik Kaynaklar
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3. İnsan Kaynakları

49. maddesine göre 14 sözleşmeli personel,

48

Sözleşmeli
4

10
Bay

49 memur, 5393 sayılı Belediye Kanununun

1

Bay

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`na tabii

Bayan

Memur

Bayan

31.12.2016 tarihi itibariyle Belediyemizde

4857 İş kanunu `na tabi 63 işçi olmak üzere
toplam 126 personel bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ
-

Özel Kalem

-

-

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

3

-

-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1

2

2

Mali Hizmetler Müdürlüğü

8

-

-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2

4

2

Zabıta Müdürlüğü

10

2

-

Fen İşleri Müdürlüğü

7

42

1

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

5

6

-

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

1

-

-

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2

4

-

Hukuk İşleri Müdürlüğü

1

-

1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1

2

5

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2

-

1

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

1

-

-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

1

1

-

Etüd ve Proje Müdürlüğü

1

-

-

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1

-

1

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

1

-

-

49

63

14

TOPLAM
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Bay

İŞÇİ
-

3
Bayan

MEMUR
3

Başkan Yardımcıları

34

Kadrolu İşçi

II. AMAÇ VE HEDEFLER
Beled yem z n
Amaç ve Hedeﬂer
Temel Pol t kalar
ve Öncel kler
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Beled yem z n
Amaç ve Hedeﬂer

Belediye K anun`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 Pol t kalar
ve Öncel kler

Belediye birim amirlerince belirlenen yatırım programı ve bütçenin etkin
kullanımını, birimler arası koordineli çalışmalar ile kentin planlı gelişiminin sağlanması,
yönetişim ve şeffaık anlayışı içerisinde vatandaşların tüm faaliyetlerden haberdar
edilmesi önceliklerimiz arasındadır.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mal B lg ler
Performans B lg ler
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Mal H zmetler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- 2016 Yılı Beypazarı Belediyesinin Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemizce harcanan ödeneklerin Ekonomik birinci düzey sınıandırmasına göre dağılımı aşağıda
belirtilmiştir.

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.

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Harcamaları
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri
Cari Transfer Giderleri
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Toplam

: 7.815.922,23-TL
: 1.378.537,79.-TL
: 18.262.930,90.-TL
: 755.913,31.-TL
: 532.048,44.-TL
: 3.236.726,73.-TL
:
99.394,04.-TL
: 32.081.473,44.-TL
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Kurumsal
Sınıﬂandırma
I
II III IV
46

Bütçe Gideri

BELEDİYE

32.081.473,44

ANKARA

32.081.473,44

BEYPAZARI BELEDİYESİ

32.081.473,44

46

6

46

6

9

46

6

9

2

46

6

9

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

324.670,47
373.062,82

ÖZEL KALEM

46

6

9

İNSAN KAYNAKLARI VE
05 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

46

6

9

23 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

46

6

9

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

46

6

9

46

6

9

36 ZABITA AMİRLİĞİ
MALİ HİZMETLER
31 MÜDÜRLÜĞÜ

9

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
32 MÜDÜRLÜĞÜ

46

42

Açıklama

6

46

6

9

35

46

6

9

37

46

6

9

38

46

6

9

39

46

6

9

40

46

6

9

41

46

6

9
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

1.885.095,53

2.514,82
11.338.038,25
1.530.980,46
1.855.425,32
329.755,75
6.634.889,03
1.555.689,85
4.696.314,42
9.534,46
1.357.767,62
106.550,64
81.184,00

Ekonomik
Sınıﬂandırma
I II III IV
1
3
4
5
6

Toplam
2016 Yılı
Açıklama
Tahakkuk
Tahsila
Genel Toplam
49.435.936,83 27.859.791,80
VERGİ GELİRLERİ
14.926.310,76 5.345.024,76
TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRİ
4.873.680,87 1.818.929,13
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR
2.698.861,73 2.689.861,73
DİĞER GELİRLER
24.592.438,04 15.795.277,06
SERMAYE GELİRLERİ 2.344.645,43 2.201.699,12

Bina Vergisi

Tahsila an
Ret ve
İadeler
1.472,00
1.040,00

1.818.929,13

432,00

1.792.133,23 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar

Arsa Vergisi

841.459,29 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

Arazi Vergisi

241.422,75 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

Çevre Temizlik Vergisi

53.793,07 Mevduat Faizleri

Haberleşme Vergisi

15.044,10 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay.

Elektrik Havagazı Tüke m Vergisi
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi

2016 Yılı Net
Tahsila
27.858.319,80
5.343.984,76

2.698.861,73
15.794.845,06
2.201.699,12

838.668,82
1.847.192,91
13.000,00
17.984,29

692.824,86 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar
14.177,11 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar
2.678,33 Müze Giriş Ücretlerin Alınan Paylar

13.676.118,27
217.946,92
458.636,59
1.913,80

İlan ve Reklam Vergisi

100.072,15 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar

Bina İnşaat Harcı

111.617,00 Diğer İdari Para Cezaları

182.750,59

İşgal Harcı

173.328,33 Vergi ve Diğer Amme Alacakları

236.395,62

İşyeri Açma İzin Harcı
Ölçü ve Tar Aletleri Muayene Harcı
Tellallık Harcı
Yapı Kullanma İzin Harcı
Diğer Harçlar
Başka yerde sınıﬂandırılmayan diğer vergiler
Şartname, Basılı Evrak, Form Sa ş Gelirleri

65.179,70

19.034,00 Gecikme Zamları
40 Vergi Barışı Tefe Tutarı

6.784,36

68.954,43 6736 sayılı Kanun Kap. Tefe/Üfe Tutarı
712,35 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
1.217.710,40 Diğer Vergi Cezaları

22.925,09
6.872,66
59.583,27

23,36 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
11.189,00 Kişilerden Alacaklar

3.708,00
252.449,86

Avukatlık Vekalet Ücre Gelirleri

2.047,00 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeş.Gelirler

Diğer Hizmet Gelirleri

9.885,00 Diğer Bina Sa ş Gelirleri

Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasıla

7.463,42 Arazi Sa şı

500.000,00

20,83 Arsa Sa şı

298.004,98

Ulaş rma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Has.
Ecrimisil Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kira Gelirleri

220.766,68 Diğer Çeşitli Taşınmaz Sa ş Gelirleri
1.566.109,20 Taşınır Sa ş Gelirleri
1.268,00 Taşıt Sa ş Gelirleri
TOPLAM

586.028,04
1.336.169,95

1.562,36
16.602,83
49.359,00
27.859.791,80

Hakan ÖZMEN
Mali Hizmetler Müdürü
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Özel Kalem
2016 Faal yet Raporu

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 direktierinin yerine getirilip 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 yazılı emirlerini, talimatlarını ve 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 yerine getirmesi için gerekli
organizasyonları yapmak, günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini
değerlendirip sonuçlandırmak,
- Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda yapılacak toplantıları düzenlemek, organize edilen toplantı
ve törenlerde müdürlükler arasında gerekli organizeyi sağlamak,
- Başkanın bizzat katılmadığı veya katılamayacağı toplantı ve törenlere başkan adına mesaj veya çiçek
göndermek,
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göndermek,
- Başkanın basınla olan ilişkilerini talimatlar doğrultusunda Basın Danışmanı ile koordineli bir şekilde
yürütmek,
- Bütçenin Başkanlık ödeneği bölüm ve faslından yapılacak harcamaları başkanlık oluruyla hazırlayarak,
takip etmek ve sonuçlandırmak görevlerini yürütür.
B-)TEŞKİLAT YAPISI:

ÖZEL KALEM BİRİM İÇİ FAALİYETLERİ
A) ÖZEL KALEM FAALİYET DURUMU :

SUNULAN HİZMETLER VE FAALİYETLER
TOPLANTILAR
SUNUM, BİLGİLENDİRME
ESNAF VE HALK ZİYARETLERİ
KAMU KURUM-STK VE SİTE ZİYARETLERİ
RÖPORTAJ VE CANLI YAYINLAR
RANDEVULAR
RANDEVU TALEPLERİNE YÖNLENDİRMELER
AÇILIŞ
ULUSLARARASI ZİYARET VE EV SAHİPLİĞİ
DÜĞÜN-NİKAH VE SÜNNET
CENAZE
HASTA VE TAZİYE ZİYARETLERİ
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ADET/KİŞİ
2150
300
1706
486
49
6735
2507
71
77
320
406
979

2 - FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞELENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları: Bütçeyle 2016 yılında Özel Kalem Müdürlüğüne Genel Kamu hizmetleri
kapsamında yıl içerisinde 2.630.000,00 TL ödenek verilmiş olup yıl içerisinde 330.000,00 TL aktarma
suretiyle eklenmiş, yine yıl içerisinde 330.000,00 TL düşülmüş olup 2.630.000,00 TL ödeneğin yıl
içerisinde 1.885.095,53 TL si kullanılmış 744.904,47 TL' si gelecek yıla devredilmiştir. .
Personel Giderleri : Bütçeyle 250.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde ödeneğe 50.000,00 TL
aktarma suretiyle eklenmiş ödeneğin 222.989,97 TL'si yıl içinde kullanılmış olup 77.010,03 TL gelecek yıla
devredilmiştir..
Sosyal Güvenlik Harcamaları: Bütçeyle 35.000,00 TL ödenek verilmiş Yıl içerisinde 5.500,00 aktarma
sureti 27.885,37 ödeneğin tamamı yıl içinde kullanılmış olup 12.614,63 TL gelecek yıla devredilmiştir..
Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları: Bütçeyle 1.970.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde ödeneğe
274.500,00 TL aktarma yolu ile eklenmiş 330.000,00 TL düşülmüş olup ödeneğin 1.914.500,00 TL si
kullanılmış olup geri kalan 425.792,09 sonraki yıla devredilmiştir.
Yolluk Harcamaları : Bütçeyle 20.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde ödeneğe 29.300,00 harcama
yapılmış ve 6.560,54 TL si sonraki yıla devredilmiştir.
Hizmet Alımları Harcamaları : Bütçeyle 600.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde ödeneğe
5.000,00 TL aktarma yolu ile eklenmiş olup ödeneğin 389.884,28 TL si sonraki yıla devredilmiştir.
Temsil ve Tanıtma Giderleri Bütçeyle 700.000.00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 201.000,00 TL
eklenmiş olup yıl içersinde 857.131.40 TL kullanılmış olup 43.868,60 si sonraki yıla devredilmiştir.
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BasınYayın ve Halkla
İl şk ler Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
1-GENEL BİLGİLER:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak
toplum ile yöne m arasında sağlıklı bir ile şim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediyemiz
çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin düşüncelerini
almak ve taleplerine yanıt vermek r.
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm
Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali
Yöne m ve Kontrol Kanununda belir len görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan
yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir.
2-AMAÇ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması ve
tanı lması amacıyla; hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı ile şimi sağlamak için, görsel, işitsel ve yazılı kitle
ile şim araçlarından yararlanarak, kamuoyunda Beypazarı Belediyesi hakkında doğru bilgilendirmeyi
sağlamak amacı ile tanı m ve hizmete yönelik materyaller sunmaktadır.
3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

:

Basın Yayın Alt Birimiyle ilgili yürütülen faaliyetler;
·
·

Beypazarı Belediyesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına Belediyemiz
haberlerini ve projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi sağlanmaktadır,
Kitle ile şim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki
haberlerin takip ve tespi yapılmaktadır,

·

Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan
şikayet ve önerilerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır,

·

Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik
konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmektedir,
Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlanmakta, konuyla ilgili
fotoğraf ve görüntüler medya organlarına dağı lmaktadır,

·

·

Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi
ilişkilerinin geliş rilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, karşılıklı
ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır,

·

Muhtarlıklar ziyaret edilmekte, bölge sakinlerinin dilek ve istekleri yerinde tespit edilmekte,
bir değerlendirmeye tabi tutularak ilgili birimlere ulaş rılmaktadır,

·

Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve öneriler ilgili birimlere
ile lmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir,
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·
Belde sakinlerinin ih yaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve
benzeri çalışmalar yapmaktadır,
·

Başkanlık Makamı'nın verdiği diğer emirler yerine ge rilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Faaliyetler;
· Beypazarılı hemşerilerimizin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
için gerek ğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapılmaktadır,
·

Mahalle muhtarları ile ken n sorunlarını tespit etmek için kurumsal yapılar oluşturulmakta ve
periyodik toplan lar düzenlenmektedir,

·

Vatandaşlardan şahsen veya e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili
müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmekte; en hızlı biçimde çözmek için takip
edilmekte, sonuçları izlenerek ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilmektedir,

·

Halkla ilişkilerle ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak
birimlerin faaliyetlerini daha etkin hale ge rmek için her türlü düzenleme yapılmaktadır,

·

Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde
yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır,

·

Muhtarlıklarca ile len sorun ve önerilerin takip ve değerlendirilmesine yönelik gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır,
Müdürlük tara ndan verilen benzer görevler yapılmaktadır.
İlanlara İlişkin Faaliyetler;
·
·

Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin ve kutlamaların ( bayram kutlama, özel gün, açılış
vb.) pankart, aﬁş vb. hazırlamak.
Hazırlanmış olan aﬁş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına asmak, kontrol
etmek ve halkın bilgilenmesini sağlamak.
İdari İşlerle İlgili Faaliyetler;

·
·

·
·
·

Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir,
Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel
arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve
denetlenmektedir,
Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma
programı hazırlanmakta, Başkanlığın onayına sunulmaktadır,
Başkanlık tara ndan onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme
temin edilmektedir,
Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde memnuniye ar rmak, İlçe
halkı üzerinde güvenilir, beklen lerin karşılandığı güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak, yöne me
ka lımı sağlamak, halkın farkındalığını ar rmak, yerel yöne mleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek
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adına çözümler üretmekte olup, Belediyemizin başarılarına hız ve değer kazandırmaktadır.
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNDE YAPILAN HİZMETLER :
· Halkla ilişkiler birimi olarak yıl içerisinde vefat eden 406 vatandaşımızın cenaze bilgilerini
Başkanımız Belediye Meclis Üyelerimize mesaj yolu ile bildirdik.
·

İlçemizde yıl içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunduk.

·

Ramazan ayı içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerimizi bilgilendirme mesajlarımızı
sistemimizde kayıtlı numara yönlendirdik.

·

2016 yılı içerisinde iş başvurusuna gelen vatandaşlarımızın başvurularını aldık İş-kur kayıtlarını
aç k.

BASIN YAYIN BİRİMİNDE YAPILAN HİZMETLER :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Beypazarı Belediyesi faaliyet bülteni 9. Sayısı 5.000 adet bas rıldı ve dağı mı yapıldı.
Beypazarı Belediyesi faaliyet bülteni 10. Sayısı 5.000 adet bas rıldı ve dağı mı yapıldı.
Beypazarı Belediyesi faaliyet bülteni 11. Sayısı 5.000 adet bas rıldı ve dağı mı yapıldı.
Beypazarı Belediyesi faaliyet bülteni 12. Sayısı 5.000 adet bas rıldı ve dağı mı yapıldı.
Beypazarı Belediyesi faaliyet bülteni 13. Sayısı 5.000 adet bas rıldı ve dağı mı yapıldı.
Beypazarı Belediyesine ait tanı m broşürü (Büyük boy) 40.000 adet bas rıldı.Turis k
işletmeler ve Turizm tanı m faaliyetlerinde (Fuar, Fes val, Etkinlik..vs) 30.000 ade nin dağı mı
gerçekleş rildi.
Beypazarı Belediyesine ait tanı m broşürü (Küçük boy) 43.000 adet bas rıldı.Turis k
işletmeler ve Turizm tanı m faaliyetlerinde (Fuar, Fes val, Etkinlik..vs) 30.000 ade nin dağı mı
gerçekleş rildi.
Beypazarı Belediyesi internet sayfası için 245 adet haber yapıldı.
Yapılan 245 adet haber ve fotoğraﬂarı, Ulusal ve yerel gazeteler ve internet haber portallarına
mail olarak gönderildi.
Hazırlanan haberler belediyemiz sosyal medya hesaplarında (Twi er, Facebook, youtube,
instagram) yayınlandı.
Beypazarı Belediyesi faaliyet ve Beypazarı tanı mı içerikli Basın Yayın Birimimizce hazırlanan,
haber, fotoğraf ve me nler, 785 Gazete, gazete eki, 4 dergi ve 49 Televizyon (ulusal) haberinde
yer aldı.
Bu haberler belediyemiz sosyal medya hesaplarında (Twi er, Facebook, youtube, instagram)
yayınlandı.
Gazete, Gazete eki ve Dergi haberleri günlük olarak Belediye Başkanımıza sunuldu.
Medya takip servisi İnterpress tara ndan ülke genelinde takip edilen ve birimimize ile len
Beypazarı içerikli haberlerin çık ları alınarak, başkanlık makamına sunuldu.
Ulusal Günlük gazetelerde yer alan köşe yazıları takip edilerek çık ları alındı. Belediye
Başkanımıza sunuldu.
Beypazarı Belediyesi birimlerine faaliyetleri ile ilgili fotoğraf ve video çekimi desteği verildi.
2016 yılı içerisinde Belediye Başkanımız Televizyon ve Radyo kanallarında 10 canlı yayına
ka ldı.
(TRT AVAZ-Detay 13-Gökçen Oğan'ın Konuğu )
(TGRT Türkiye'den Dünya'dan Ziya Osman Açıkel 15 Temmuz Darbe Akşamı 21.00de)
(KONTV Sinan Burhan Başkent Gündemi)
(BEYAZ TV Uyan Türkiyem –Tahir Sarıkaya)
(Kanal 5 Aydın Tufan Gündem Özel)
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(Canlı radyo programları- TRT Kent Radyo-Best Fm ve 135 pal fm)
2 dergiye de Bom ve Şamdan röpörtaj vermiş r.
Beypazarı içerikli Haber ve tanı mlar 49 Televizyon yayınında gerçekleş .Beypazarı'nda
gerçekleş rilen çekimlerde ekiplere alt yapı ve organizasyon desteği sağlandı.
16.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
27.01.2016
29.01.2016
07.02.2016
13.02.2016
13.02.2016
05.03.2016
05.03.2016
05.03.2016
05.03.2016
05.03.2016
06.03.2016
13.03.2016
14.03.2016
27.03.2016
13.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
09.05.2016
09.05.2016
12.05.2016
29.05.2016
09.06.2016
09.06.2016
14.06.2016
22.06.2016
25.06.2016
26.06.2016
15.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
30.08.2016
18.09.2016
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BEYAZ TV
GÜNDEM ÖZEL
KANAL B
ANA HABER
NTV HABERLER
HABERTURK CANLI YAYIN
TRT HABER HABERLER
KANAL A
ANA HABER
NTV ANA HABER
NTV HABERLER
ÜLKE TV
ANA HABER
ULUSAL TV ANA HABER
TRT HABER GÜNLÜK
TRT HABER YOLDAN ÇIK
KANAL 26
Ñ
ĻŁN
Ŏ
Ô
Ě
BEYAZ TV
UYAN TÜRKİYEM
SHOW TV
TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
SHOW TV
TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
NTV ANA HABER
KANAL A
ANA HABER
BEYAZ TV
ANA HABER
TGRT HABER ANA HABER
A HABER
GECE AJANSI
A HABER
GECE AJANSI
HABERTURK HABERLER
HABERTURK HABERLER
TGRT HABER ANA HABER
HALK TV
ÖĞLEDEN SONRA
TRT HABER HABERLER
A HABER
AJANS HAFTA SONU
TRT HABER MEMLEKETTEN HABER VAR
TRT DİYANET TÜRKİYE AJANSI
STAR TV
LEZZETİN HARİTASI
BEYAZ TV
ANA HABER
KANAL A
GEZELİM TOZALIM
KANAL A
GEZELİM TOZALIM
KANAL B
ELLERİN TÜRKÜSÜ
KANAL B
ELLERİN TÜRKÜSÜ
TRT HABER NOHUT ODA BAKLA SOFA
TRT HABER NOHUT ODA BAKLA SOFA
TGRT HABER TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN
TGRT HABER TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN
TGRT HABER TÜRKİYEDEN DÜNYADAN
KON TV
ANKARA KONUŞUYOR
TRT HABER HABER 17

25.09.2016

A HABER

30.09.2016

TGRT HABER GÜN ORTASI

30.09.2016

TGRT HABER GÜNÜN İÇİNDEN

08.10.2016

A HABER

AJANS HAFTA SONU

17.12.2016

BEYAZ TV

UYAN TÜRKİYEM

·

MEDYA DÜNYASI

Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN'ın etkinlik ve organizasyonlarda yap ğı konuşma me nleri
yazıldı.

·

Beypazarı Belediyesi tara ndan geçmiş dönemlerde yüksek maliyetlerle özel sektöre
yap rılan Belediyemizin faaliyet ve tanı m videoları basın yayın birimi bünyesinde hazırlandı.

·

Belediye Başkanlığı tara ndan gerçekleş rilen faaliyet ve proje sunumları için görseller (video,
sunu, fotoğraf ) hazırlandı.

·

Belediye Başkanlığını ziyaret eden misaﬁrlerin Başkanımızla çek rdikleri fotoğraﬂarın baskısı
yapılıp, çerçevelendirilerek misaﬁrlere hediye edildi. 2016 yılında 426 adet baskı
gerçekleş rildi.
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Fen İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
1- Resmi kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmaları yapıldı.
2- Vatandaş istek ve talepleri değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapıldı.
3- Dilekçe ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek cevap verilmiş r.
4- Resmi Kurumlardan gelen evrak sayısı: 1084
5- Resmi kurumlara gönderilen evrak sayısı: 625
6- Garaj amirliği için idari bina yapıldı.
7- Mezarlık yanı mermercilerin yeri değiş rildi.
8- Kaldırım, bordür ve asfalt yama çalışmaları yapıldı.
-Sıcak Asfalt (Yama): 2.600 m2
-Bordür Taşı: 2524,5 Mt
-Perde Duvar: 60 M3
-Kumlama : 22.500 M2
-Stabilize : 32.800 M2
-Açılan Yol: 13.600 Mt
9- Kabaca Mahallesinde yapılmakta olan köy konağına yardım yapıldı.
10- Çan rlı Mahallesi mahalle odası tamiri yapıldı.
11- Çınar sok. yanan evlerin tespi yapıldı.
12- Belediye İşhanı alt ka na WC yapıldı.
13- Hayri Özalp konağı yenileme çalışmaları devam ediyor.
14- Belediyemiz personeline sa şları yapılan TOKİ evlerinin tamiratları yapıldı.
15- Mezarlık yanı camii yapıldı.
16-Mezarlık yanı Gasilhane –Taziye yeri yapıldı.
17- Hacıkara Mah. 885 ada 3 parsel kat karşılığı inşaat devam ediyor.
18- Karagöl Mevkii binaları ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
19- Tolunay Özaka Sağlık Mesleki ve Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu tamir bakımı yapıldı.
20- Tolunay Özaka Sağlık Mesleki ve Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda ısıtma sistemi yapılması.
21- Turizm Danışma Oﬁsinin iç düzenlemesi yapıldı.
22- Hacıkara Mahallesi 113 ada 36 parselde kat karşılığı inşaat devam ediyor.
23- İlçemiz Zafer, Cumhuriyet ve Kurtuluş Mah. Yıkım kararı çıkan yıkılacak derecede tehlikeli 7
adet yapının yıkımı yapıldı.
24- Gazi Gündüzalp İş Merkezi rüzgârdan zarar gören ça sının tamira yapıldı.
25- Al parmak İş Merkezi üst kat çalışmaları ve ilave dükkânların yapımı devam ediyor.
26-Serada düzenli temizlik ve bakımı yapıldı.
27-Dönemlerinde kışlık ve yazlık çiçekler ye ş rildi.
28-Parkların temizlik ve bakımı, çim biçilme işleri yapıldı.
29-Mahalle mezarlıkları temizliği yapıldı.
30-Tace n Mahallesi 750 adet meyve ağacı dikimi yapıldı. Etra na tel örgü yapıldı. Sondaj
çalışması ile sulama sistemi yapıldı.
31-Resmi kurumlara çevre düzenlemesinde yardımcı olundu.
32-İlçe genelinde Alparslan Türkeş Bulvarı, 75 Yıl Bulvarı, Başağaç Ankara Parkı çevresi ve NKV
Anadolu Lisesi çevresi ağaçlandırma çalışması yapıldı.
33-Cemil Ercan Camii çevre düzenlemesi yapıldı.
34-Hacıkara Mahallesinde Namazgâh ve çevresine düzenleme yapıldı.
35-Belediyemize bağlı bulunan mahallelere üstü ça lı kamelyalar kuruldu.
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36-Alaa n Sokak cephe onarımları yapıldı.
37-Kuyumcular Sokak cephe onarımına başlanılacak.
38-Tüp depoları yapımına başlanılacak.
39-Semt Pazar giydirme cephe yapıldı.
40-Karla mücadele çalışmaları yapıldı.
41-İlçemiz muhtelif yerlerinde yol tesviyesi ve stabilize malzeme serme çalışmaları yapıldı.
42-Kurtuluş Mah.1708 Ada 3 Parselde kat karşılığı inşaat devam ediyor.
43- Hırkatepe Köy Konağı 1. Normal ka sıva, boya, tesisat işleri yapıldı.
44-Oymaağaç Mahallesi yıkama tesislerinin yapımında dolgu ve tesviye işlerinde yardımcı olundu.
45- Şehir Mezarlığı düzenleme yapımında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile
çalışma yapıldı.
46-Şehir içi otobüs seferleri ve taleplere göre yardımcı olundu. Parkların çim biçilmesi mahalle
mezarlıklarının temizliği yapıldı.
47-Eski Belediye binası tamirat işleri takip ediliyor.
48-Kırşeyhler ve Kapullu Mahallelerinde ağaçlandırma yapıldı. Kapullu Mahallesi ağaçlandırma
sahası çevresi tel örgü çekildi.
49-Yoğunpelit Mahallesi sera alanı çevresi tel örgü
çekildi.
50-Birlik Taksi durağı üzeri ça tamiri ve kiremit
döşendi.
51-Belediye ek hizmet binası 2. Kat oﬁslerine bölündü.
52- Şehir içinde muhtelif yerlerde demir korkuluklar
tamir edildi yerleri yapıldı.
53-Jandarma Karakolu içerisinde nöbetçi kulübesi
yapıldı.
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İmar ve Şeh rc l k
İşler Müdürlüğü
2016 Faal yet 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 yap rmak, 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/yap rmak 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 yap rmak.
- Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak sure yle 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 ar racak mekansal projeler üretmek.
-Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak.
-Ken n ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve
büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
-Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.
-Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini
sağlamak.
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-Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üre m koşullarının
gelişmesini sağlamak ve yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan
yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliş rici önlemler almak.
-Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus ar şını ve gecekondulaşmayı
dene m al na 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 forma nda bu verileri değerlendirmek,
irdelemek.
-Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek
değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.Yani kentsel yerleşme bölgeleri geliş rmek ve bu alanları sa n
alma ve kamulaş rma yolu ile elde ederek temel altyapıları ge rmek, planlamak, parsellemek ve
satmak.
-Tasﬁye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına
konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili ka lımına dayalı uygulama projeleri geliş rmek.
-Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve
gereksinimini belirlemek.
-Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna ge rmek, kentsel
çevre kalitesini temel göstergeler i bariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları
saptamak.
-Ken n ih yaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri yapmak veya yap rmak,
kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel bölgesel
yapılanma çalışmalarını koordine etmek.
*PROJE-RUHSAT-YAPI DENETİM:
- Binaya ait mal sahipleri yada vekillerince Müdürlüğümüze sunulan projeleri inceleyerek onaylamak.
Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsa vermek.
- İnşaa süren yapıların ruhsa na uygun devam e ğine dair tüm vizelerini yapmak/ yap rılmasını
sağlamak.
- Yapı Dene m Firmalarının Kanun ve Yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu ﬁrmalarla ilgili diğer
kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
- İnşaat ruhsa ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda “yapı kullanma izin
belgesi” vermek.
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- İmarlı bölgede inşaa devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespi
halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yap rımları uygulamak ve uygulatmak.
- İmarsız bölgede gerekli dene mleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde
gerekli yasal işlemleri ve yap rımları uygulamak ve uygulatmak.
- Engelli yada engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte ﬁziki ve sosyal çevre koşullarının
iyileş rilmesi için projeler geliş rmek ile görevli ve yetkilidir.
-Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler ve mekansal dönüşümlerin
uzun perspek f içerisinde gerçekleş rilmesini takip etmek. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini
koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve ka lımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle
sürdürülebilir kılmak.
-Mail-i inhidam yapılarla ilgili bilgi, belge, resim, rölöve, res tüsyon, 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
hesaplanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödenmesini sağlamak.

harçların

-Açık ve kapalı alanların projelendirilmesi esnasında ilgili kanun ve yönetmeliklere göre
tasarımı, planlanması ve teminin edilmesini sağlamak.

projenin

-Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
ilgili işlemleri ve uygulamalarının yürütülmesini koordine etmek.

varlıklarıyla

- İlgili kurum ve Bakanlıklar bünyesinde Kültür varlıklarının korunmasına yönelik verilen yardımlar
için istenilen rölöve, res tüsyon, 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 e rmek ve bunlarla ilgili gerekli bilgi bankası
(fotoğraf, rölöve, res tüsyon, restorasyon vb) oluşturmasını koordine etmek.
- Belediye mülkiye nde bulunan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapıların rölöve, res tüsyon,
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 gerek ren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak.
- Meclis ve Encümen toplan larının gündemlerini takip etmek ve müdürlüğün bu gündeme
alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
- Dosyaların, arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak.
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- 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 gerçekleş rilme durumunu açıklamak.
-Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleş rmek.
- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yöne mle ilişki
kurabilmelerini sağlamak.
- 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 ih yaçları ile ilgili
kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, dağı mını gerçekleş rmek.
- Gelen evrakların ilgilisine elektronik ortamda dağı mı yapıldıktan sonra, talep edilen işlemin veya
günlü evrakların süresi içinde ne celendirilmesi 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 tara ndan yapılan veya yap rılan 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 ulaş rmak.
-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 ge rilmesini sağlayarak aksayan konularla ilgili
olarak Müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar hazırlamak.
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-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.
*MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT ARŞİV BÖLÜMÜNÜN SORUMLULUKLARI:
- Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak.
-Arşiv kayıtlarını tutmak.
- Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerek ğinde 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 dene mini yapmak.
- Kalite Yöne m Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliş rmek.
*2016 YILI PROJELERİMİZ:
-Sivil Hava Alanı ilan edilen alanların planlama çalışmaları.
-Koruma amaçlı imar planlarının uygulamaları tamamlanacak.
*YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALARIMIZ:
-Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların ilgili idarelerin onayına müteakip planlama
çalışmaları yapılacak r.
- İnözü Vadisi “Koruma Amaçlı İmar Planı “ çalışmaları devam etmektedir.
- Yeni sanayi oluşturulmasına yönelik planlama çalışmaları yapılacak r.
-Sivil Hava Alanı ilan edilen alanların planlama çalışmaları
-Mevcut Şehir Stadının Gazipaşa Mahallesi eski çöplük alanına taşınması ile ilgili çalışmalar.
*Dilekçe ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek, cevap verilmiş r.
*01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında;
-2016 Yılı Resmi kurumlara gönderilen evrak sayısı: 3479 adet.(elektronik ortam)
*Müdürlüğümüze BİMER aracılığı ile gelen konular, elektronik posta ile cevaplandırılmaktadır.
*İlçemiz dahilinde kaçak yapılaşmalara izin verilmemekte ve herhangi bir kamu hizme
götürülmemektedir.
*RUHSAT İŞLERİ: Müdürlüğümüz tara ndan İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm
yapıların projeleri kontrol edilerek, uygun olanlar onaylanmış ve ruhsatları verilmiş r.
( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) çalışma dönemi içinde Müdürlüğümüzce;
-Yeni inşaat ruhsa
-Yenileme ruhsa
-Tadilat ruhsa
- İsim değişikliği
-İlave ruhsat
-Kullanım değişikliği

: 125 adet
: 4 adet
: 22 adet
: 27 adet
: 1 adet
: 5 adet
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-İs nat duvarı
: 1 adet
-Restorasyon ruhsat : 1 adet
TOPLAM
: 186 adet.
İSKAN RUHSATLARI:
* İskan ruhsa : 108 adet verilmiş r.
2016 YILI ( 01/01/2016-31/12/2016 )
*İMAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:
-İmar planı ve plan tadilatları : 11 adet
-İmar çapı

: 123 adet.

-Tevhid/İfraz : 31 adet
-Yoldan İhdas/yola terk : - Aplikasyon

: 8000 nokta

-Parselasyon : ( Boztepe: 45 hektar, Sgk: 2 hektar ,Yeşilağaç Mh.: 30 hektar)
-Koruma amaçlı imar planı: 4 adet (İnözü yürüyüş yolları)
-Hali hazır harita: 7 adet
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İbrahim DEMİRARSLAN
İmar ve Şehircilik Müd.V.

Destek H zmetler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
SUNUŞ
Bilindiği gibi 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol Kanunu
24/12/2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 2006 yılından i baren de
Belediyelerde uygulanmaya başlanmış r.
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 girmiş r. Yönetmeliğin Amaç ve Kapsam başlıklı 1.maddesine göre de Belediyeler
yönetmeliğin kapsamına alınmış r.
Yukarıda açıklanan kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Beypazarı Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce 2016 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış r.
GENEL BİLGİLER
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
Belediyemize ait Alım, sa m, yapım, danışmanlık, kiralama, kiraya verme, proje hazırlama, bakımonarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerince, sadece
harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tara ndan gerçekleş rilir.
Harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar yla, harcama birimlerinin talebi ve üst
yöne cinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tara ndan yapılabilir. Beypazarı
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak görevine
başlamış r.
—4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri sözleşme kanunu ile ikincil ve üçüncül
mevzuat hükümlerine göre Müdürlüğümüzün ih yaç duyduğu Mal, Hizmet ve yapım işlerini temin
etmek.
—5018 sayılı kanunun 60. maddesine is naden diğer harcama birimlerine ait olan mal, hizmet alımları
ve yapım işlerine ilişkin piyasa araş rmasını yapmak. Alım, sa m, yapım, kiralama, kiraya verme,
bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler müdürlüğümüzce,
sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tara ndan gerçekleş rilir. Ancak,
harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar yla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöne cinin
onayıyla bu işlemler Müdürlüğümüz tara ndan yapılabilir.
—Belediyemiz birimlerinin ih yaç duydukları Mal ve Hizmetler ile Yapım işlerine ilişkin olan ve
Müdürlüğümüze gönderilen ihale dosyalarının ilan 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.
—Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleş rilecek; merkezin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer,
bilgi şöleni, panel, toplan , tar şma pla ormları, bilgi paylaşım ortamlarına ak f olarak ka lmak,
görüş bildirmek ve gerek ğinde organize etmek,
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—Potansiyel yararlanıcı kitlesi için, ilçe proje oﬁsi personelinin bilgi, deneyim ve ih yaçların
karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzenlenen eği m ve seminerlere ka lımını sağlamak,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzua a belir len
sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına
karşı da sorumludur. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleride yapar.
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
Sa nalma 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 gerçekleş rilmektedir.
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri, Destek Hizmetleri Müdürü tara ndan
yürütülmektedir. Sa nalma Biriminde bir adet Şef, iki adet Taşınır Kayıt Kontrol personeli is hdam
edilmektedir .
5-Sunulan Hizmetler: Alım-sa m ve kiralama ihalelerinin mevcut mevzuatlar çerçevesinde
azami çaba gösterilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Bilgisayar arızaları,elektrik arızaları ve teknik
destek yapılmaktadır.
6-Yöne m 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 gerçekleş rmek,
—Belediyemize alınacak mal ve hizmetlerde ayrın lı araş rmaların yapılarak Belediye çıkarları
doğrultusunda çalışmak.
—Tüm müdürlükler harcamalarında 4734 sayılı yasanın ilgili bölümünde belir len %10 luk
harcamalara uymaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
01.01.2016 ve 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA BELEDİYEMİZCE
MAL VE HİZMET ALIMLARI TABLOSU
(Tüm alanlar KDV DAHİL TL cinsinden yazılmış r.)
ALIM TÜRÜ
FATURA ADEDİ
TUTAR
Hizmet Alımı:
496 adet
2.983.456,81 TL
Mal Alımı :
388 adet
3.133.997,84 TL
Bağış
:
2 adet
100.000,00 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
sa şı, ihale komisyonu üyelerine doküman teslimi, ihale süreci yazışmaları, teklif zar teslim alınması,
yeterlilik belgesi onayları, ihale kararlarının tebliği, teminatların iadesi işlemleri, yazışmaları,
sözleşmeye davet, sözleşme dosyasının ilgili birimlere dağı lması, tüm birimlere doküman hazırlama
konusunda teknik yardım verilmesi hizmetleri ihale birimimizce yürütülmektedir.
64

BEYPAZARI BELEDİYESİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 Yılında; 4734 sayılı kanunun 22. maddesine göre yapılan Mal, Hizmet, Bağış ihalelerinin
parasal tutarı Toplamı: 6.217.454,65 TL
KİRALAMALAR 2886 SAYILI YASAYA GÖRE
1-2016 Yılında Belediyemizin ih yacı olan 5 adet araç kiralanmış r.
Faaliyet Bilgileri:
Belediyemizdeki tüm Müdürlükler ve bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla
ih yaç duydukları; yapım, malzeme ve hizmet talepleri sa n alma yolu ile karşılanmasının gerek rdiği
faaliyetleri yürütmek, gerekli sa n alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve ﬁyat dalgalanmalarını
incelemek sure yle en müsait şartlarda yaparak, ih yaç yerlerine zamanında istenen miktar ve
kalitede ulaş rmak. Malzeme ve hizmet ih yaçları talepleri mali limitler dâhilinde doğrudan temin
usulüne uygun olarak yürütülmek,
Sa n alma Birimine in kal eden malzeme taleplerini, karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamak,
uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek, çağın gerek rdiği
teknolojik yeniliklere açık olma, anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmek, sa n alınacak
malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,
Belediye Müdürlüklerinden gelen ve alınması gereken malzemelerin ﬁyat araş rmasını yapmak,
Harcama yetkilisinin onayı ile alınması istenen malzemeleri değerlendirip gerekli araş rmadan sonra
malzemeyi alıp ilgili birime teslim etmek dairesi tara ndan Fiyat Araş rma Komisyonu kararıyla
alınması talep edilen malzemeler için kalite ve ﬁyat yönünden araş rma yapmak teklif toplamak ve
toplanan tekliﬂeri komisyon toplan sına in kal e rmek. Komisyon toplan sı değerlendirmesinden
sonra alınan kararlar doğrultusunda ilgili ﬁrmaya sipariş vermek ve malzemelerin Belediyeye teslimini
sağlamak.
Sa n Almada teklif toplayan memurlar gelen malzeme ile ilgili ﬁyat araş rması ne cesinde uygun ﬁyat
ve kaliteli malzemenin temin edileceği yeri ve koşulları belirlemek yetki limi içinde alımı
gerçekleş rmek,
5018 Sayılı Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belir ldiği üzere harcama
yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şar yla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöne cinin onayı ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine ge rmek Müdürlüklerden gelen
istekler doğrultusunda Doğrudan temin 22. Maddesi gereğince harcama yetkilisi Müdürlüklerin
piyasa araş rması yaparak mal ve hizmet alımına ait ödeme evrakını düzenlemek.
Sa n Alma işlemi yapılan dosyalar Ayniyat süreci tamamlandıktan sonra ödemeleri yapılmak üzere
Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilir.
Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tara ndan öngörülen diğer görevleri
yerine ge rir.
Misyon, vizyon, hedef, strateji ve poli kaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve poli kalara uygun
çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
GÖRÜŞ VERME İŞLEMLERİ
Gelen bütün yazılı ve sözlü görüş taleplerine olumlu cevap verilmiş r.
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimleri;
A-Üstünlükler
*Yeniliklere ve gelişmeye açık yapı,
*Kurum kültürüne bağlı personel yapısı,
*Yasa ve yönetmeliklerin en güçlü şekilde anlaşması ve uygulanması,
* Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içinde özverili çalışması,
*Teknolojik araç gerecin (bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, fotokopi, faks) birimimizde yeterli olması ve bilinçli
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TÜM MÜDÜRLÜKLERE AİT SATIN ALMA İŞLEMLERİ SAYISI
2016 YILI
MÜDÜRLÜKLER

YAPILAN FATURA İŞLEM SAYISI

Yazı İşleri
Müdürlüğü

5 ADET

Emlak İstimlak
Müdürlüğü

1 ADET

Zabıta Müdürlüğü

16 ADET

Özel Kalem

173 ADET

İmar İşler
Müdürlüğü

24 ADET

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

4 ADET

Fen İşleri
Müdürlüğü

280 ADET

Destek Hizmetler
Müdürlüğü

51 ADET

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

181 ADET

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

117 ADET

Sosyal Yardım İşler
Müdürlüğü

32 ADET

TOPLAM

884 ADET FATURA İŞLEMLERİ

Satınalma Birimimiz 2016 yılında Belediyemiz tüm müdürlüklerine ait 884 adet
mal yapım ve hizmet talebine ait fatura işlemleri gerçekleştirilmiştir.

bir şekilde kullanılması,
* Kaynaklara ulaşım sıkın sının yaşanmaması,
C-Değerlendirme
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve birimlerinin verilen ve verilebilecek her türlü görevi hukuk
ilkelerine uygun olarak yapabilecek kapasitesinde olduğu değerlendirilmektedir. Ancak Birimlerden
daha sağlıklı teknik bilgilerin gelmemesi nedeniyle hem proje hazırlama hem de ihalelerin hazırlık
aşaması daha uzun sürede yapılmaktadır.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Hakan ÖZMEN
Destek Hizmetleri Müdürü
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Kırsal H zmetler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu

I - GENEL BİLGİLER
A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüz Görev, Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde; Belediye Meclisi
kararları sonucunda alınan Kırsal destek programlarını uygulamak, başkanlığımızın belir ği
duyuruları ilan etmek ve toplan lara Belediyemiz adına ka lmak, birimimize gelen yazışmaları
gerçekleş rmek r.
B- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Belediye binası içerisinde bir odada faaliyet göstermektedir.
Müdürlüğümüzde Kırsal Hizmetlerle alakalı iş ve işlemler yapılmaktadır.
2 - Örgüt Yapısı
Müdürlüğümüz Başkan Yardımcısı ve Başkanlığa bağlı örgüt yapısı içerisinde çalışmaktadır.
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet laptop ve 1 adet yazıcı kullanılmakta
olup; teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır. Dahili bağlan lı 1 adet telefon bulunmaktadır.
4 - İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde Kırsal Hizmetler Müdürü, 1 şirket personeli olmak üzere toplam 2
personelle çalışmaktadır.
5 – Sunulan Hizmetler
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılara cevap verilmesi, vatandaşlardan gelen
dilekçelerin değerlendirilmesi, Belediye Meclisinde alınan kararları uygulamak r.
6 - Yöne m ve İç Kontrol Sistemi
Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı kontrolünde yürütülmektedir.
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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 hedeﬂenmiş r.
B – Diğer Hususlar
Standart Dosya Planı faaliyete geçirilmiş r. Ayrıca EBYS ( Elektronik Belge Yöne m Sistemi )
Müdürlüğümüzün kullanılmaktadır.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Belediyemiz bütçe hedeﬂeri doğrultusunda, kırsal kalkınmanın sağlanması için ayrılan ödenek
dahilinde desteklemede bulunmaktadır.
B - Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2016 yılı içerisinde chandler ceviz, kavuzsuz arpa, taresve piyoner mısır, arılı kovan, damızlık
koyun keçi ve afetzedelere tohum dağı mlarına ka lım sağlanıldı. Belediyemizce 70 kişiye 700 adet
arılı kovan ve 1000 kişiye 10000 adet meyve (elma, armut, kaysı, şe ali ve kiraz) ﬁdanı dağı mı yapıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı koordinesinde yapılan toplan lara ka lım sağlandı. EBYS ( Elektronik Belge
Yöne m Sistemi )'ne gelen yazılara ve dilekçelere cevap verildi.
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Günden güne gelişen ve büyüyen ilçemizin kırsal alandaki faaliyetlerinin artması sebebiyle
deneyimli, kabiliyetli ve eği mli yeterli sayıda personel çalış rılması gerekmektedir.
IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A - Üstünlükler
Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında ye ş rilip, ileriki
zamanlarda yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve hazırlıkları yapılmaktadır.
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B – Zayıﬂıklar
C - Değerlendirme
Müdürlüğümüzün önemine binaen hizmet içi eği mle desteklenmelidir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüzde hizmet içi eği minin yapılması faydalı olacak r.
Ek-3 Harcama yetkilisinin İç kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 4[6]
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunluru ilişkin işlemlerin yasalllık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolunun etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.5[7]
Burada toparlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her hangi bir husus hakkında bilgim
6[8]
olmadığını beyan ederim.
Turan GÜLER
Kırsal Hizmetler Müdürü V.
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Yazı İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
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 gerçekleş rmek, 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 gerçekleş rmek ve kurum içindeki evrak akış hareke ni düzenlemek. Belediye
Başkanının emirlerini ilgili şubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek görevlerini
gerçekleş rmek r.
C - İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Belediye binası içerisinde salon pi bir 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 büyük yazıcı, 1 adet
evlenme cüzdan yazıcısı kullanılmakta olup; teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır. Dahili bağlan lı
3 adet telefon bulunmaktadır.
4 - İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz Yazı İşleri Müdürü, 1 Şef aynı zamanda Evlendirme Memuru, 4 şirket personeli
olmak üzere toplam 6 personelle çalışmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde stajer öğrencilerden de
faydalanılmaktadır
5 – Sunulan Hizmetler
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazıların ilgili birimlere gönderilmesi, vatandaşlardan
gelen dilekçelerin ilgili birimlere gönderilmesi, cevaplanması gereken yazıların cevaplarının yazılması
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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 - Yöne m 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 hedeﬂenmiş r.
B - Temel Poli kalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerin diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi,
personel eği mine 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 sisteminde hizmet verilmektedir. Evrakların bulunması ve takibi açısından arşiv sistemi
çalışmaları tamamlanmış ve Standart Dosya Planı faaliyete geçirilmiş r. Ayrıca EBYS ( Elektronik Belge
Yöne m Sistemi ) Müdürlüğümüzün yöne mi, takip ve kontrolünde kurum genelinde
kullanılmaktadır.
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
ih yaçlar doğrultusunda yapılmaktadır.
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B - Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2016 yılı içerisinde gelen evrak kayıt de erine 6 resmi yazı, giden evrak kayıt de erine 142
resmi yazı kaydedilmiş r. Dilekçe de erine ise dilekçe kaydı yapılmamış r. EBYS ( Elektronik Belge
Yöne m Sistemi )'ne ise 11498 gelen evrak kaydı, 7066 giden evrak kaydı yapılmış r.
Müdürlüğümüzde bu dönem 13 Toplan ve 34 Birleşim yapılarak 178 gündem maddesini karara
bağlamış r. Encümende 52 oturum yapılarak 400 karar alınmış r. Kararlarla ilgili işlemler yapılarak
ilgili birimlerine gönderilmiş r.
2016 yılında 1 adet Bilgi Edinme, 66 adet Bimer Sistemi üzerinden başvuru yapılmış ve
cevaplandırılmış r.
2016 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 1 yıllık çalışma dönemi içinde 340 adet b a ş v u r u
yapılmış ve 324 adet evlenme akdi gerçekleş rilmiş r. Ayrıca 16 çi e bir başka yerde evlenmek üzere
izin belgesi verilmiş r. Yapılan akitler karşılığı 324 çi e Uluslar Arası Evlenme cüzdanı verilmiş ve
tescilleri yapılmış r.
2- Performans Sonuçları Tablosu
BELEDİYE MECLİS ÇALIŞMALARI
Seçilmiş 16 üyeden oluşan Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye kanununa göre aylık
toplanmaktadır.
Meclisimiz çalışmalarında genellikle Meclise ge rilen konuları içeriklerine göre sınıﬂandırarak
Meclisin onayına sunulduktan sonra Meclis kararı olarak çıkmaktadır.
Belediye Meclisinde Plan ve Bütçe Komisyonu, Dene m Komisyonu, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu, Ulaşım Sağlık ve Esnaf Komisyonu, Eği m kültür Turizm Gençlik ve Spor Komisyonu,
Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araş rma Komisyonu, Jeotermal Komisyonu, Hayvancılık ve Tarım
Komisyonu olmak üzere 8 komisyon bulunmaktadır.
Belediye Meclisimiz çalışma dönemi içinde 13 Toplan ve 34 Birleşim yapılarak 178 gündem
maddesini karara bağlamış r.
BELEDİYE ENCÜMENİ ÇALIŞMALARI
Belediye Encümenimizin, 5393 Sayılı Belediyeler Yasası gereğince Encümen Başkanı, Meclis
Üyelerinden seçilmiş 2 üye ve atanmış 2 memur üyenin ka lımıyla ha anın 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 52 toplan yaparak gündemindeki 400
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konuyu karara bağlamış r.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Günden güne gelişen ilçemizin Faaliyet ve Performans tablolarının da anlaşılacağı üzere
birimimizin iş yükü devamlı sure e artmaktadır. Bu iş yükü de deneyimli, kabiliyetli ve eği mli yeterli
sayıda personel çalış rılması ile giderilebilmektedir.
IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A - Üstünlükler
Müdürlüğümüzün görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında, mesai me umu
göze lmeden zamanında ye ş rilip, ileriki zamanlarda yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve
hazırlıkları yapılmaktadır. Ayrıca, diğer birimlerin iş ve işlemlerine yardımcı olunmaktadır.
B - Zayıﬂıklar
C - Değerlendirme
Müdürlüğümüzün önemine binaen personel sayısı yeterli olup,
desteklenmelidir.

hizmet içi eği mle

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Personel, kanun, yönetmelik ve genelgeler çıkması veya değişmesi nedeniyle bilgilerin
güncellenmesi açısından Kurum genelinde hizmet içi eği minin yapılması faydalı olacak r.
Ek-3 Harcama yetkilisinin İç kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunluru ilişkin işlemlerin yasalllık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolunun etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu
güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.5[7]
Burada toparlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her hangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.6[8]
Mehmet SAKARYA
Yazı İşleri Müdürü

BEYPAZARI BELEDİYESİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

73

Tem zl k İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
1-

GENEL BİLGİLER
A.Yetki , Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesi gereğince ve diğer mevzua n
öngürdüğü hükümlerine göre yasa ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve süre içerisinde
belediye mücavir alan sınırları içerisinde ka a k toplama hizme sağlanan bölgelerde kentsel
ka a kların toplanması ve nakliyesine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların aksamadan
yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
Müdürlüğümüz ; İlçemizde üre len ve inorganik a k maddelerin , kalın ların , 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 eği mlerle çalışan
personelin iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması iş gücümüzü ar rılması sağlayarak , halkımızın
temizlik ve çevre kirliliği konularında aydınla lması için çeşitli görsel ve yazılı basından
yararlanılarak duyurular, ilanlar yapılması, çeşitli panel, söyleşi ve benzeri oturumlar düzenlemek
ve tüm bunları gerçekleşi rirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan
çalışmak.
B. MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz ; tüm çalışanlarıyla birlikte çevreyi ka lımcı , insan odaklı , güvenilir,
hesap verilebilir, şeﬀaf ve adil bir yöne m anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde
sunarak , ken n 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 ,ih yaç halinde günün her saa nde ekipleri organize edebilen, eği mli 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 birimlerden
oluşmaktadır. .
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 4 (iki) adet bilgisayar ve 1 (bir) adet fotokopili yazıcı bulunmaktadır.
İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz 1 adet Temizlik İşleri Md V. , 1 Adet Memur , 4 adet kadrolu işçi ve hizmet alımı
ile 1 adet Sorumlu personel, 19 adet sokak süpürge işçisi , 6 adet büro temizlik işçisi , 18 adet çöp
toplama işçisi , 9 adet çöp kamyon şoförü , 1 adet tanker aracı şoförü , 1 adet süpürge aracı şoförü, 1
adet ilaçlama personeli ,3 adet köpek rehabilitasyon merkezi işçisi olmak üzere toplam 58 kişiden
oluşan personelle hizmet vermektedir.
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5- Sunulan Hizmetler
1İlçe genelinde tüm cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi , temizlenmesi ve
yıkanması hizmetleri verilmektedir.
2İlçe genelinde tüm ka a k ve evsel a kların toplanılması ve nakledilmesinin işlerinin
yapılması .
3Karasinek ve sivrisinekle mücadele amaçlı ilaçlama işlerinin yürütülmesi .
4Açık ve kapalı semt pazarlarının süpürülmesi , ka a kların alınması ve yıkanarak
temizlenmesi
5Boş arazi üzerindeki çöp benzeri a kların temizlenmesi
6Sahipsiz eski ev eşyaları moloz ve benzeri a kların ayrı toplanması ve nakledilmesi
7İlçe genelinde bulunan çöp konteynerlerin temizlik bakım ve onarımlarını yapmak
8Gerekli yerlere konteyner , bidon ve çöp bidonlarının konulması
9Belediyenin çevre ve halk sağlığı ile ilgili genel tedbirlerini almak ve yürütmek.
10Çeşitli broşür , resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent
halkının temizliğe ka lımını sağlamak.
11Yürü üğü 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- Yöne m 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 ge rilmektedir.
D- Diğer Hususlar
Ayrıca müdürlüğümüz asli görevlerinin yanında Belediyenin çeşitli etkinliklerin destek
sağlanması amacıyla çeşitli organizasyonlarda araç ve personel görevlendirmesi yapmış r.
Belediyemizin diğer hizmet birimlerinin ih yaç ve talepleri doğrultusunda gereken yardım
sağlanmış r.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Müdürlüğümüze kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri kesin siz 365 gün
en uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine ge rerek İlçemizin çevre koruma ve temizlik hizmetlerinin
sağlanması hedeﬂenmiş r.
B- Temel Poli kalar ve öncelikler
Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için
Personel eği m ve teknolojik alt yapının geliş rilmesi ile kent este ği, 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
Ka a k depolama nakil sahasının yapılması ve dona sının sağlanmalıdır.
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞELENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Bütçeyle 2016 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğüne Çevre Koruma hizmetleri
kapsamında yıl içerisinde 4.725.000,00 TL ödenek verilmiş olup yıl içerisinde 2.227.000,00 TL
aktarma sure yle eklenmiş, yine yıl içerisinde 0 TL düşülmüş olup 6.952.000,00 TL ödeneğin yıl
içerisinde 6.634.889,03 TL si kullanılmış 317.110.97 TL' si gelecek yıla devredilmiş r. .
Personel Giderleri : Bütçeyle 52.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde ödeneğe 750.000,00 TL aktarma sure yle eklenmiş yine yıl içerisinde 0 TL düşülmüş olup
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802.000,00 ödeneğin 789.774,11 TL'si yıl içinde kullanılmış olup 12.225,89 TL 'si gelecek yıla
devredilmiş r. .
Sosyal Güvenlik Harcamaları: Bütçeyle 8.000.00 TL ödenek verilmiş
Yıl içerisinde ödeneğe 172.000,00 aktarma sure ile eklenmiş olup 180.00.00 TL ödeneğin tamamı
yıl içinde 175.369,18 kullanılmış 4.630,82 TL' si gelecek yola devredilmiş r.
Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları: Bütçeyle 4.465.000,00 TL ödenek verilmiş yıl
içinde ödeneğe 1.305.00,00 TL aktarma yolu ile eklenmiş 0 TL düşülmüş olup 5.770.000,00 TL
ödeneğin 5.664.245,74 TL'si kullanılmış olup geri kalan 105.754.26 TL' sonraki yıla devredilmiş r.
Yolluk Harcamaları : Bütçeyle 3.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde ödenekten
harcama yapılmamış ve 3.000,00TL' si sonraki yıla devredilmiş r.
Hizmet Alımları Harcamaları : Bütçeyle 4.100.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde
1.000.000,00 TL aktarma sure yle eklenmiş olup 5.100.000,00 TL ödeneğin 5.038.719,74 TL'si
kullanılmış olup 61.280,26 TL!si sonraki yıla devredilmiş r.
Menkul Mal , Gayri M Hak Alım, Bakım harcamaları : Bütçeyle 150,0 00,00 TL
ödenek verilmiş yıl içerisinde 100.00,00 TL aktarma sure yle eklenmiş olup 250.000,00 ödeneğin
239.813,00 TL'si kullanılmış olup 10.187,00 TL'si sonraki yıla devredilmiş r.
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Personel Giderleri : Müdürlüğümüzde çalışan 2 Memur , 4 Kadrolu Daimi
İşçi personelin maaş , zam ve tazminat sosyal harcamalarıdır.
Sosyal Güvenlik Harcamaları : Memurların ve işçilerin Emekli Sandığı ve SSK
kesin lerine yapılan harcamalardır.
Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları: Tüke me yönelik mal ve malzeme alımları
enerji alımları , giyim kuşam alımları ,özel malzeme alımları diğer tüke m malze-mesi alımlarına
yapılan harcamalardır.
Yolluklar Harcamaları: Yur çi geçici görev yolluklarına yapılan harcamalardır.
Hizmet Alımları Harcamaları :Haberleşme giderleri ve tarifeye bağlı ödemelere
yapılan harcamalardır.
Menkul Mal , Gayri M Hak Alım, Bakım harcamaları : Menkul mal alımları,
yangından korunma malzemesi alımları , bakım onarım giderlerine yapılan harca-malardır.
Tedavi ve Cenaze Giderleri Harcamaları : Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi
giderleri kamu personeli ilaç giderlerine yapılan harcamalardır.
Sermaye Giderleri Harcamaları :Mamul mal alımları , menkul malların büyük onarım
giderlerine yapılan harcamalardır.
Sermaye Giderleri : Menkul ve gayrimenkul malların bakım onarım ve tadila na
yapılan ödemelerdir.
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 sıkış rmalı otoma k çöp toplama kamyonu, 1 adet
süpürge aracı , 1 adet su tanker aracı 2 adet minibüs , 1 adet traktör, 1 adet kamyonet (ilaçlama araçı)
ile 64 adet temizlik işleri müdürlüğü personeli ile (1 Müdür Vekili, 1 Memur, 4 Kadrolu daimi işçi 58
adet hizmet alımı işçi ile ) yıl boyu kesin siz İlçemizin temizlik işleri kapsamında ka a kların ve evsel
a kların toplanması , depolanması ve büyükşehir çöp ayrış rma merkezine nakli , cadde ve
sokakların , Pazar yerlerinin süpürülmesi yıkanması gibi faaliyetleri yapmış olup ,bu bağlamda
müdürlüğümüzce , ilçemizde günlük ortalama 70000 kilogram (70 ton ) yıllık ortalama 25.550.000
kilogram (25.550 ton ) evsel a k ve 150 ton civarında ka a k toplanmış r. Yaz aylarında: cadde ,
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sokak, bulvar, meydan ,Pazar yeri gibi yerler araç ve elle süpürülerek temizliği yapılmış olup , takribi
3000 ton su kullanılarak cadde sokak ve Pazar yerlerinin yıkaması yapılmış r.
2- Performans Sonuçları Tablosu
2016 yılında İlçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak temiz Beypazarı , Çevreci
Belediyecilik anlayışı kapsamında ilçe genelinde tüm ka a k ve evsel a klar günlük olarak
toplanarak çevrede oluşabilecek çevre kirliğinin önüne geçilmiş ilçemizde tüm çöp toplama
merkezlerine 400 litrelik kapaklı çöp konteynerleri konularak hem kent este ği hemde çevre kirliliği
kapsamında yoğun çalışmalar yapılmış r.6360 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilçemizde
toplanan ka a k ve evsel a klar Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeniken e bulunan çöp bertaraf
tesisine gönderilerek ilçemizde oluşabilecek vahşi çöp toplama alanlarının oluşturacağı çevre
kirliliğinin önüne geçilmiş r.
2016 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 tüke minin önüne geçilmesi için a k kağıtların geri
dönüşümün sağlanması amaçlanmış bu konuda müdürlüğümüzce geliş rilen proje ve faaliyetler
kapsamında ilçe genelinde kamu kurumlarında , okullarda olmak üzere ilçenin bir çok alanına geri
dönüşüm kutuları ve konteynerleri konulmuştur.
2016 yılında başta toprak ve su kirliliğine neden olan bitkisel sıvı yağların toplanması
konusunda faaliyetlerde bulunulmuş halkın bu konudaki duyarlılığı ar rmak için çalışmalar
yapılmış r.
2016 yılı içersinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında müdürlüğümüzce
faaliye e 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 ziyare ne açılmış ve bu sayede halkımızın
hayvan sevgisinin oluşması konusunda faaliyetlerde bulunulmuş konuya ilişkin performans toblosu
aşağıda demolorizasyon olarak çıkar lmış r.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve görevleri yıl boyunca kesin siz
bir şekilde hizmet vererek yerine ge rmektedir. Müdürlüğümüz ; sorumluluk sahası içerisinde
hizme n etkinliğinin geliş rilmesi ve personel performansının ar rılması için sürekli planlama ,
eği m ve dene m faaliyetlerini yerine ge rmektedir .
B- Zayıﬂıklar
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görevlerini yerine ge rmede 6360 Sayılı kanun kapsamında
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2- Performans Sonuçları Tablosu
Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan ilçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün
görevlerinin de ar ğı gözlemlenmektedir. Müdürlüğümüzün sorumluk bölgesi içerisinde kendine ait
görevleri liyakat esası çerçevesinde layıkıyla yerine ge rmektedir.
PERFORMANS HEDEFİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME (PHİD) FORMU
Yıl/Dönem

2016 Yılı Temizlik İşleri Müdürlüğü PHİD

Performans
Hede

TEMİZ BEYPAZARI - ÇEVRECİ BEYPAZARI BELEDİYESİ

Sıra
No

Performans
Gösterge Düzeyi

Hedeenen
Gerçekleşme
Tahmini

Yıl
Gerçekleşme
Tahmini

1

Günlük 70 Ton Çöp
Toplama

%100

581 Ton

%30

%30

%20

%20 %100

%100

2

Cadde Sokak Meydan
Pazar Yeri
Süpürülmesi

İş Programında
Belirlenen
yerlerin
süpürülmesi

%25

%25

%25

%25 %100

%100

3

Cadde Sokak Meydan
Pazar Yeri
Yıkanması

%2

%25

%25

%10

%50

%60

4

Çöp
Konteynerleri
Dezenfeksiyonu

5

Evsel ve Ticari
işletmelerde tüketimde
kullanılan bitkisel
yağların toplanması

6

Evsel ve Ticari
kağıt atıklarının geri
dönüşüme
kazandırılması

7

8
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Evsel ve ticari
işletmelerde
tüketimde kullanılan
cam ve şişelerin geri
dönüşüme
kazandırılması
Sokak Hayvanlarının
Rehabilitasyonu
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%100

%50

İş Programında
Belirlenen
alanların
yıkanması

Gerçekleşme
1.
2.
3.
4.
ÜÇ AYLIK ÜÇ AYLIK ÜÇ AYLIK ÜÇ AYLIK KÜMÜLATİF

Gerçekleşme
Durumu

%100

Mevsim Durumuna
Göre çöp
Konteynerlarının
temizliği

%5

%40

%40

%15 %100

%100

%10

İlçe Halkında
Çevre duyarlığını
oluşturmak
doğanın
kirlenmesinin
önüne geçilmesi

%2

%3

%5

%2

%12

%12

%10

İlçe Halkında
Çevre duyarlığını
oluşturmak
doğanın
kirlenmesinin
önüne geçilmesi

%23

%3

%5

%1

%11

%11

%1

%3

%4

%2

%10

%11

%25

%25

%25

%25 %100

%100

%10

%100

İlçe Halkında
Çevre duyarlığını
oluşturmak
doğanın
kirlenmesinin
önüne geçilmesi

Sokak Hayvanlarının
yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ve
sağlıklı bir ortamda
yaşamaları

belde ve köylerin mahalleye dönüştürülmesi nedeniyle hizmet alanı 30 kat artmış olup bu alanlarda
çöplerin toplanması konusunda konteyner eksikliği personel eksikliği gibi nedenleden dolayı
aksamalar meydana gelmektedir.
Değerlendirme
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerinin yerine ge rilmesi için yıl boyunca fedakarca
çalışmalar yapmış r. Etkinliğinin ar rılması için, mahalleye dönüştürülen belde ve köylerde çöp
konteynerlerin alınarak hizmete konulması personel eksikliğinden dolayı meydana gelen hizmet
aksamalarının önüne geçilmesi için hizmet alımı yapılması gerekmektedir..
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkili yerine ge rilmesi için 6360 sayılı yasa
kapsamında mahalleye dönüştürülen belde ve köyler bulunan çöp toplama merkezlerine 400 litrelik
çöp konteynerlerının konulması personel yetersizliğinden kaynaklanan aksamaların önüne geçilmesi
için hizmet alımı yapılması belediye atölyesinde bulunan çöp transfer merkezinin günlük çöp
transferi tonajına göre depolamalı şekilde iyileş rilmesi , köpek rehabilitasyon merkezinin ailelerin
gelip vakit geçirebileceği, sosyal dona ların yapılması , evcil sahipli hayvanlar için ülkemizde bir ilk
olması bakımından Avrupada örneklerinin olduğu gibi kamu parkları içerisine hayvan parkların
yapılmasının faydalı olacağı, plas k ambalajların toplanması için Avrupada örneklerinin olduğu gibi
ulusal marketlerce geri dönüşümün sağlanması için toplama merkezleri kurulmasının faydalı olacağı
müteala edilmektedir.

Fikri BAŞAL
Temizlik İşleri Md. V.

BEYPAZARI BELEDİYESİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

79

Hukuk İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
I-

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Beypazarı Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin tüm sorunlarına
yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tara ndan verilen
vekaletname sınırları içinde çözümler ge rmekle görevli ve yetkilidir. Müdürlüğümüz Hukuk İşleri
Müdürü ve Avukat vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar al nda gösterilen faaliyetleri yerine ge rmektedir.
1.
2.

3.
4.
5.

Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,
Belediye tara ndan veya Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin
vekili olarak gerekli savunmaları yapmak, dava açmak, işlemleri yürütmek, duruşmalara
girmek ve davaları sonuçlandırmak,
Belediye Müdürlükleri ile dışarıdan dava ve icra dosyaları ile ilgili ya da dosya haricinde
gelen tüm evrakın kayıt ve havale işlemlerini yürütmek,
Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin
tereddüte düştükleri hukuki konular hakkında yazılı veya sözlü mütalaada bulunmak,
Encümen toplan larına ka lmak.

Müdürün Görevleri
1.
2.

3.

4.
5.

:

Avukat, Müdürlük tara ndan kendilerine tevdi edilen adli ve idari davalar ile icra
işlemlerini sonuna kadar ve müşterek sorumlulukları al nda takip eder, sonuca bağlar.
Herhangi bir dava veya takip içinde kanuni gereklere veya sürelere riayet edilmemesi
veyahut ilgili dairesince gönderilen işlemli evraklar veya sair belgelerin iyice tetkik
edilmemesi gibi sebepler ile idarenin zarara sokulmasında doğrudan doğruya o işi takip
eden avukat sorumludur.
Havale edilen davalar ne celenmese bile, dava sonuna kadar muhafazasında zaruret
olmayan işlemli evrak ve bilhassa yerine ge rilmesi gereken idari kararlara müteallik
olanlar akabinde ilgili dairesine iade edilmek üzere avukat tara ndan kalem personeline
tevdi edilir.
Müdürlük tara ndan havale edilen Belediyemiz ile ilgili mütalaalarda görüş bildirir.
Müdür tara ndan havale edilen dava ve icra dosyalarını düzenli bir şekilde yürütür.

Avukatların Görevleri:
1.
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Belediye encümeni toplan larına ka larak yasal görüş bildirmek.

2.

Davaların ve icra muamelelerinin bizzat kendi tara ndan takibi ile Avukatların
takiplerini denetlemek.

3.

Hukuk İşleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir. Mütalaalar is şari
mahiyete olup, ilgili dairesi, Hukuk İşleri mütalaası ile bağlı değildir.
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4.
Müdür, lüzum görürse konu ve mahiye ne göre Avukatlara mütalaa için evrak havale
edebilir.
5.
Müdürlük içerisinde gerekli disiplini sağlamak, çalışma düzenini ve iş dağılımını
düzenlemek.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Q
ŠŮ
Ń
Ù
Y
Û
V
ŤŨ
Ě
Müdürlüğümüz bünyesinde 1 oda mevcu ur.
Örgüt Yapısı
BAŞKAN

Başkan Yardımcısı

Müdür

Avukatlar
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde, avukat ve müdürün kullandıkları 2 adet bilgisayar ile birim içerisinde ortak
kullanıma ait 1 adet yazıcı mevcu ur. Ayrıca bir kısım birimler ile Müdürlüğümüz ih yaçlarının
karşılanması (Öncelik Müdürlüğümüzde olmak kaydıyla) için 1 adet araç tahsis edilmiş r.
İnsan kaynakları
Müdürlüğümüz faaliyetleri; 1 müdür , 1 avukat (memur) tara ndan yürütülmektedir.
Sunulan Hizmetler :
1.
2.
3.

Belediyeye ait hukuki işlemlerin, ilçe halkının yararı göze lerek yürütülmesi ve yasal
haklarının korunmasını sağlamak,
Belediyemizin müdahil olduğu tüm davalarda Belediyeyi ve Belediye Başkanını temsil
etmek,
Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında yer alan diğer tüm
hizmetleri eksiksiz bir biçimde yerine ge rmek.

Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün, de er kayıtları, bilgisayar kayıtları ve arşiv kayıtları olmak üzere 3 ayrı çeşit
raporlama sistemi bulunmaktadır. Müdürlüğümüze gelen yazışma ve dava-icra dosyaları özelliğine
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göre ayrımı yapılarak ilgili de er kayıtlarına kaydı yapılır. Bilgisayar kayıtlarında ise söz konusu
gelen evraklar hakkında yapılan her türlü yazışma (dava dilekçeleri, icra işlemleri, hukuki görüş, bilgibelge istemi vs.) bilgisayar kayıtlarında son hali ile kayda geçirilir
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Müdürlüğümüzün amacı; Hukuki iş ve işlemlerde Belediyemizin hakkını korumak ve
Belediyemizi savunmak r. Birimimizin 2017 yılı başlıca hedeﬁ, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve
bilgilere daha kolay ulaşılmasına yönelik olarak, yeni kurulan dosyalama ve arşiv sisteminin işlerlik
kazandırılmasıdır.
B- Temel Poli kalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüzün önceliği, çağımızın gerek rdiği gelişen teknolojiyi takip etmek ve mevcut
teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak, ayrıca dosyalama ve arşivleme sistemini
yerleş rmek r. Temel poli kamız ise; Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumumuzun bütün
işlemlerini yasalara ve hukuka uygun olarak süresinde gerçekleş rmek r.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
ASLİYE HUKUK

SULH HUKUK

İŞ MAHKEMESİ

TİCARET/SULH

TOPLAM

44

3

12

-

59

ASLİYE CEZA

AĞIR CEZA

SAVCILIK
ŞİKAYET

TOPLAM

8

2

5

15

İDARE
MAHKEMESİ

VERGİ
MAHKEMESİ

28

23

ÇOCUK
MAHKEMESİ
-

İCRA
MÜDÜRLÜKLERİ

TOPLAM
41

-

80

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
· Müdürlük çalışanları tam bir uyum içinde çalışmakta olup, bu durum performansın
yükselmesini sağlamaktadır.
· Müdürlük olarak gereksinim duyulan mevzuat ve kararlara erişim noktasında, gerek bilgisayar
kullanımı, gerek internet ve özellikle hukuk programlarının bulunmuş olması bu konuda
82
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müdürlüğümüzün üstün performans göstermesini sağlamaktadır.
· Birim içinde dayanışma ruhunun yüksek düzeyde olması.
B- Zayıﬂıklar
· Avukat sayısının yetersiz olması.Bu durum, öncelikle süreli işlerin takip edilmesi
zorunluluğunu doğurmakta, önem sırasına göre daha zayıf olan işlerin kısmen ihmal
edilmesine yol açmaktadır.
· Mesleğin özelliği gereği yoğun stres ortamı.
· Çalışma koşulları ve teknolojik imkanlarınyetersiz olması.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz ile benzer görevi olan başka birim bulunmamaktadır. Müdürlüğümüz diğer tüm
birimlerden çok farklı bir yapıda olup, kendine özgü sorunları ve çalışma yöntemleri sözkonusudur.
Mevcut avukat sayısının ar rılması, diğer birimlerden elde edilmesi zorunlu bilgi ve belgelerin
hızlandırılması, güncel hukuk programlarının temin edilmesi ve diğer bir takım teknolojik imkanların
sağlanması mevcut sorunların asgariye düşmesi sağlanabilecek r.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Fehmi YURDAKUL
Hukuk İşleri Müdürü
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Sosyal Yardım İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
KURUMUN GENEL TANITIMI
1) GÖREVLERİ:
Müdürlüğümüz görev,kuruluş ve çalışma yönetmeliği çerçevesinde; Beypazarı ilçesi dâhilinde ikamet
eden ih yaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp saha ekibi tara ndan sosyal durum
incelemelerini yaparak bu bilgilerin sisteme girilmesini sağlamak.
Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi,
manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ih yaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileş rilmesi ve
yüksel lmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
Beypazarında ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağlı engellilere tekerlekli sandalye, havalı yatak,
işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, protez, ortopedik ayakkabı vb. medikal yardımlar yapmak.
İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik
malzemesi, barınma ve meskende ﬁziki yaşam koşulları gibi temel ih yaçlarına ilişkin araş rma,
inceleme ve tespitler yapmak. Bu tespitlere göre yoksul vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek,
yakacak, temizlik malzemesi ve ev eşyası gibi temel ih yaçlarını karşılamak.
İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın temel ih yaçlarında kullanılmak üzere; vatandaşlar yada kurum
ve kuruluşlar tara ndan bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi,
engelli aracı gibi ayni yardımları kabul etmek ve usulüne uygun bir şekilde ih yaç sahiplerine dağı m
ve teslima nı yapmak. Sokakta yaşayan çocuklara, ye şkinlere ve madde bağımlılarına yönelik olarak;
yiyecek, giyecek, kişisel temizlik, elbise temizliği, saç ve sakal raşı gibi temel sosyal hizmetleri yapmak
veya yap rmak. Bu konuda gerekirse mal ve hizmet sa n almak ve giderlerini müdürlük bütçesinden
karşılamak.
İlçemizde meydana gelen yangın, sel, r na, deprem ve heyelan gibi afetlere uğrayanlara yönelik
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olarak; acil yiyecek, içecek, giyecek ve ba aniye yardımı yapmak. Hasar tespit çalışmalarından sonra
ih yaç sahibi olanlara ev eşyası yardımı yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hasarlı
meskenlerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. Başkanlık makamının onayıyla geçici olarak
barınma ih yaçlarını karşılamak.
2) TEŞKİLAT YAPISI:
SOSYAL YARDIMLAŞMA:İlçe sınırları içinde yaşayan ih yaç sahibi vatandaşların kayıt al na alınıp
tarama yapıldıktan sonra ih yaçları belirlenen kişilerin ih yaçlarına göre yardım işlerinin, tüm evrak
ve takip işlerini yapan 1 işçi çalışmaktadır.
SEVGİ EVİ
:Sevgi evinde sistemde kayıtlı mağdur vatandaşların kıyafet,ev eşyası ayakkabı vb.
ih yaçların karşılanması için 2 bayan eleman görev yapmaktadır.
EVDE BAKIM:İlçe sınırları içindeYanlız yaşayan,kimsesi olmayan,ev işlerini yapamayan,mağdur
kişilerimizin ev temizliğini,kişisel bakımını,saç ve sakal traşı gibi temel sosyal hizmetleri yapan 3 erkek
söför,7 bayan temizlik görevlisi evde bakım ve temizlik işlerini yürüten toplamda 10 kişilik ekiple
hizmet verilmektedir.
HASTA NAKİL (SAĞLIK) EKİBİ: İlçe sınırları içinde 1 Ambulans şoförü 1 saglıkçı ile sağlık hizme
yapılmaktadır.
KİŞİSEL BAKIM(Saç-Traş-Banyo) : İlçe sınırları içinde ih yaç sahibi yatalak ve hasta vatandaşlarımızın
kişisel bakımını yapan 1 işçi çalışmaktadır.
3) KADRO VE PERSONEL DURUMU
*2 Kadrolu eleman
*16 Şirket elemanı.
sosyal yardım işleri biriminde görev yapmaktadır
4) BİNA,LOJMAN,DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU
*Sevgi evi olarak kullandığımız binamızı Sosyal yardım işler müdürlüğü olarak da kullanmaktayız.
5) ARAÇ,MAKİNA PARKI VE TECHİZAT DURUMU
* 3 Adet Ford transit 2015 model
* 1 Adet TRANSİT 2002 model araç bulunmaktadır.
* Sevgi evinin önünde araç park yerimiz mevcu ur.
* Engellı aracı 2014 model
*1 Adet Fiat 2007 model Ambulans
6) 2016 YILI İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1-Ramazan ayı içerisinde 30 gün boyunca hergün 1000 kişiye sıcak yemek dağı mı yapılmış r.
2-İh yaç sahibi 14 vatandaşımızın evinin bakım ve onarımı ( ça ,duvar,mu ak,oda) yapıldı.
3-2650 Kişiye odun dağı mı yapıldı.
4-3000 Kişiye kömür yardımı yapıldı
5-3300 Kişiye gıda yardımı yapıldı.
6-2700 Kişinin evine ziyaret edilerek dosya güncellemeleri yapıldı.
7- Ekim 2016 dan i baren başlamış olan hasta nakil hizme mizde toplamda 127 vatandaşımızın
tedavileri için gerekli hizmet verilmiş r.
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7-EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ
·

4870 Hanenin ev temizliği yapıldı.

·

1200 Kişinin kişisel bakımı (saç traşı-banyo vb.) yapıldı.

·

117 Cami temizliği,2 Cem evi temizliği yapıldı.

·

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

8-SEVGİ EVİ
·

17349 Kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

·

8125 Çi ayakkabı yardımı yapıldı.

·

2300 parça eşya yardımı yapıldı.

·

800 adet halı ve 300 adet kilim ih yaç sahibi ailelere ulaş rıldı

8-Yeni doğmuş bebekler için hediyemiz olan zıbın ve puset yardmından 600 kişi faydalandırıldı.
9-İlçemizde bulunan 2800 Suriye'linin gıda, ev eşyası, kıyafet ve ayakkabı ih yaçları giderildi.
10-22 Adet tekerlekli sandalye ih yacı olan vatandaşlarımıza verildi.
11-Her ay düzenli olarak Lokman Hekim Hastahanesinden gelen doktorlarımızla seminerler ( alerji ,
şeker hastalığı, kemik erimesi , meme kanseri vb) yapıldı.
9) İHTİYAÇ VE SORUNLAR
*Gıda saglık malzemesi ve temizlik malzemesi ih yacımız var.
*ih yaç sahibi vatandaşlarımıza yaşlılarımıza öksüz ve ye mlere daha iyi birebir hizmet verebilmek
için sosyal hizmet uzmanı evde bakım refakatçisi 1 adet ACİL TIP TEKNİSYENİ`ne ih yacımız
bulunmaktadır.
10) ÖNERİLER
* Sosyal yardım işler müdürlüğünde çalışan tüm personelimizin alanlarıyla ilgili seminer ve kurslara
ka lımını sağlanmalı.Ayrıca mo ve amaçlı çalışanlarımıza gezi düzenlenebilir.
*2017 Yılı içerinde planlamayı düşündüğümüz gündüz huzur evi , aşevi,ih yaç sahiplerinin kişisel
bakımları için açılacak olan banyo duşa kabin, çamaşır yıkama yerleri, ütü, traş,vb. faaliyetlerimizin
gerçekleşmesi için yer tahsisi ile daha verimli hizmet verilecek r.
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Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu

1- 28-31 ocak 2016 Emi (Doğu Akdeniz Ülkeleri) turizm fuarı.
2- 11 Şubat 2016 Şehitlerimizi Anma programı.
3- 12 Şubat 2016 stk (sivil toplum kuruluşları)la bilgilendirme toplan sı yapıldı.
4- 14 Şubat 2016 “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Dede Torun buluşması” etkinliği kapsamında
çocuk oyunları (geleneksel çocuk oyunları,hacivat – karagöz, balon show) gerçekleş rildi.
5- 5-6 Mart 2016 Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezimizde YGS sınavı öncesi sabah ve öğleden
sonra 2 grup olmak üzere YGS deneme sınavımızı gerçekleş rdik.
6- 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar gününde ilçe içerisinde halkımıza karanﬁl dağı mı yapıldı.
7- 18 Mart 2016 Çanakkale Zaferi'ni anma etkinliği yapıldı. Mustafa Cankara Kültür Merkezinde
“Dönmeyi Düşünmediler” adlı yatro gösterisi sergilendi.
8- 21 Mart 2016 Kosgeb kursları başladı.
9- 29 Mart 2016 “Baba Mirası”sinema ﬁlmi galası yapıldı.
10- 6 Nisan 2016 “Kültür Bakanlığı Türk Dünyası müzik topluluğu” birbirinden değerli eserleri
seslendirdi.
11- 8 Nisan 2016 Belediyemiz ve Anadolujet işbirliği ile "Mucize sensin" adlı çocuk yatrosu oyunu
Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezimizde sahnelendi.
12- 9 Nisan 2016 Atatürk Parkında Ya lı Kur'an Kursu yararına gerçekleş rilen Kermes ve Kutlu Doğum
ha ası açılışı yapıldı.
13- 10 Nisan 2016 günü gerçekleş rilen ve Tarihi Suluhanda açılışı yapılan tezhip sergisi yapıldı ve
Atatürk Parkında mehteran konseri verildi.
14- 14 Nisan 2016 Kutlu Doğum ha ası etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Cankara Kültür ve Kongre
Merkezinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik
Türk Müziği Korosu tara ndan tasavvuf müziği konseri verdi.
15- 15 Nisan 2016 kutlu doğum ha ası etkinlikleri kapsamında Fa h Camii'nde cuma namazı çıkışında
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vatandaşlarımıza kutlu doğum aşı (etli pilav,ayran ) ikramında bulunuldu.
16- 15 Nisan 2016 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet
Klasik Türk Müzığı korosu tara ndan tasavvuf müziği konserİ yapıldı.
17- 19 Nisan 2016 “Kurbağa Prens” adlı çocuk oyunu ve “Albay'ın Karısı” adlı, büyüklere yatro
gösterisi sergilediler.
18- 21-24 Nisan 2016 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara ndan düzenlenen ve Türkiye'nin farklı
coğraﬁ bölgelerinin ka ldığı “5. Türk Patent Ödülleri Töreni” coğraﬁ işaret sergisinde iç anadolu
bölgesini Beypazarı temsil e . Belediyemizi temsilen birimimiz dört gün boyunca sergide
bulunmuştur.
19- 23-24 Nisan 2016 Senegal Spor Bakanı Sn. Matar ba ile Senegal Cumhuriye Fa ck ili Belediyesi ve
Beypazarı Belediyesi arasındaki kardeş belediye protokolümüzü imzaladık.
20- 5 Mayıs 2016 Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vak 'nın düzenlediği, Sos Vak onursal
başkanı Sn. Nevin Gökçek, Sos Vak genel başkanı Sn. Nevin Uğurlu, ABB daire başkanları ve
müdürlerinin de hazır bulunduğu Anneler günü programına ka ldık.
21- 6 Mayıs 2016 İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve ilçe protokolünün ka lımıyla toplumsal
kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan hıdırellez'i yeni kuşaklara aktarmayı hedeﬂeyen
etkinliğimizi gerçekleş rdik.
22- 7-8 Mayıs 2016 Avrupa'dan başlayıp ortadoğu'ya kadar devam eden doğu ve ba dostluk ve barış
rallisi'nin beypazarı etabına ev sahipliği yap k. Yaklaşık 200 araçlık konvoy bir gece de beypazarı'nda
konaklayıp ertesi gün start aldılar.
23- 16 Mayıs 2016 tarihinde Doğan Gürbüz parkında bu yıl 4.sü gerçekleş rilen Engelliler Ha ası

pİkniğine 25 ilçeden çok sayıda engelli ve aılesi ka ldı.
24-20-Mayıs 2016 Beypazarı Belediye başkanlığı tara ndan düzenlenen Şehit Polis Mahmut Bilgin
futbol turnuvasında ﬁnal karşılaşmasını taşıyıcılar koopera ﬁ takımı karşısında 3-1 galip gelen Fiba
Tarım futbol takımı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.
25-28-29-Mayıs 2016 Ankara Büyükşehır Belediyesi tara ndan organize edilen Karagöl'de
gerçekleş rilen Ulusal Kırkım Şampiyonası gerçekleş rildi.
26-28-29 Mayıs 2016 belediyemizin de katkılarıyla düzenlenen Osmanlı Devle nin kurucusu Osman
Bey'ın dedesi, Ertuğrul Gazİ'nın babası Gazi Gündüzalp beypazarı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.
Gazi Gündüzalp'ı anma etkinliklerinde çeşitli gösterilerin ardından gerçekleş rilen sempozyum ile
anma programı gerçekleş rildi. Ayrıca ATO yöne mi ve Ankaradaki büyükelçiler misaﬁr edildiler ve
beypazarı gezisi, bilgilendirmesi yapıldı.
27-10 Haziran 2016 cuma günü Atatürk Parkı'nda başlayan ramazan etkinlikleri 30 Haziran perşembe
günü Atatürk Parkı'nda sona ermiş r. Etkinliklere tanınmış sanatçılar da ka lmış r.
28-15-Temmuz 10 ağustos 2016 arası alçak darbe girişimine karşı birlik ve beraberlik içinde vatan,
ezan ve demokrasi nöbe tutmak için tüm hemşehrilerimizle birlikte meydanlarda toplandık. Bu
devle n sahipsiz olmadığını, milli iradenin en büyük güç olduğunu milletce gösterdik…
29-17-Ağustos 2016 çarşamba günü Suluhan'da başarısız darbe girişimini belgeleyen fotoğraﬂardan
oluşan fotoğraf sergisini gerçekleş rdik.
30-17-Ağustos 2016 çarşamba günü 2. Ankara Bisiklet turu'nun Kızılcahamam-Beypazarı etabı
koşuldu.
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31-23 Ağustos 2016 salı günü, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda, düzenlenen Beypazarı Koşusu
düzenlendi. 3+ yaşlı 10 sa an ingiliz kısrağının birincilik mücadelesi verdiği koşu kum pis e 1400
metre mesafede gerçekleş rildi. Beypazarı Koşusu'nu İbrahim Halil Gürcü'nün Ops nate (dutch art ﬂa er / barathea) isimli dişi kısrağı, jokeyi Samet Erkuş ile kazandı. Beypazarı Belediyesi 75. Yıl
hipodromu'na gelen yarışseverler için şeref tribünü al nda resim sergisi düzenleyip, hipodrom
içerisinde açmış olduğu stan a da ikramlarda bulundu.
32-3-4 Eylül 2016 cumartesi-pazar günleriAtatürk Parkında başarısız darbe girişimini belgeleyen
fotoğraﬂardan oluşan fotoğraf sergisini gerçekleş rdik.
33-1-2 Ekim 2016 cumartesi-pazar günü “Pony Tırı”(midilli atları) şehir stadında gösterimi yapıldı.
34-1-2 Ekim 2016 cumartesi-pazar günü Belediye Gençlik Merkezi'nde KPSS deneme sınavı yapıldı.
35-5 Ekim 2016 çarşamba günü Belediye Gençlik Merkezi'nde üç ay süreyle devam eden rölyef ve
quling kursları başarıyla tamamlandı.
36-6-7-8-9 Ekim 2016 ANFA Al npark'ta 10.uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı'nda belediye olarak
ka lım sağlayıp Beypazarı tanı mı yapıldı...
37-8-9 Ekım 2016 DSİ 5. Bölge tanı m fuarına ka ldık.
38-8-9 Ekım 2016 KKTC Büyükkonuk Belediyesi EKOGÜN etkinliklerine ka ldık…
39- 29-Ekim 2016 Cumhurıye mizin 93. Yıldönümü ilçemizde düzenlenen tören ve etkınlıklerle coşku
ıle kutlandı.
40-29-Ekim 2016 Beypazarı Belediyesi ve halk eği m merkezi işbirliği ile açılan quling ve rölyef
kurslarındaki kursiyerlerin yapmış olduğu el sanatları resim tabloları sergisi Tarihi Suluhan Sergi
Salonunda halkımızın beğenisine sunuldu…
41-11-Kasım 2016 cuma günü musalla ve cemil ercan camii açılış programı yapıldı.
42-24-Kasım 2016 perşembe günü değerli öğretmen ve öğrencilerin ka lımıyla öğretmenler günü
Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde kutlandı. Beypazarı Belediye başkanı olarak sayın
Tuncer Kaplan tüm öğretmenlere ﬂaşdisk hediye e .
43-25 Kasım 2016 cuma günü Ankara Kalkınma Ajansı, ESDER ve ilçe kaymakamlığımızla birlikte
gerçekleş rdiğimiz "sevgi, kardeşlik, üre m ve paylaşım şehri beypazarı" adlı kısa ﬁlm yarışması gala
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gecesi yapıldı.
44- 26-27 Kasım-2016 tarihlerinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Mustafa Cankara Kültür ve Kongre
Merkezimizde “Geleneksel Sahne Sanatları Şenliği” etkinlikleri yapılmış r.
45-30 Kasım 2016 çarşamba günü Beypazarı ve Kahramankazan Beledİyelerı arasında kardeş şehir
protokolü ımzalandı.
46-30 Kasım 2016 tarihinde 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası tamamlandı. Kazanan takımlara ödülleri
verildi.
47-8 Aralık 2016 Oğuzkent Mevkiinde “15 Temmuz Demokrasi Şehıtleri ha ra ormanı” Fidan Dikme
etkinliğini gerçekleş rdik.
48-17 Aralık 2016 cumartesi günü belediye başkanımız Beyaz Tv'de ekrana gelen “Tahir Sarıkaya ile
Uyan Türkiyem” adlı programda canlı yayın konuğu oldu.
49-26-27 Aralık 2016 Gazi Üniversitesi yapı topluluğu yükseliş günleri etkinliğinde "kültür, turizm ve
tarihi eserler" konulu konferansımızda değerli akademisyen ve öğrencilerimİze ilçemiz Beypazarı'nın
tanı mı yapıldı.
50-31 Aralık 2016 Mekke'nin Fethi, fe h gecesi programı Mustafa Cankara Kültür ve Kongre
Merkezinde halkın yoğun ka lımıyla gerçekleş rildi...
51-30 Kasım 2016 çarşamba günü Beypazarı ve Kahramankazan beledıyelerı arasında kardeş şehır
protokolü ımzalandı.
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Zabıta Müdürlüğü
2016 Faal yet 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
tara ndan alınan Belediye Zabıtası tara ndan yerine ge rilmesi gereken emir ve yasaklarla
bunlara uymayanlar hakkında mevzuata öngörülen ceza ve diğer yap rımlar uygulaması
ile hizmet vermektedir.
B: İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Kurtuluş Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/2 Belediye Binasında faaliyet
göstermekte olup,
Belediye binası içinde 1 Ad.Amir odası ve1 Ad.Personel odası hizmet odalarına sahip r.
2. Örgüt Yapısı
Müdürlüğümüz doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak hizmet yürütmektedir.
Müdürlüğümüz personeli Ulusal Bayram,genel ta l ve ha a ta l günlerinde hizmetlerini 24 Saat
aksatmadan yürütmektedir.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 1 Adet Bilgisayar,l Ad.Yazıcı, 2 Ad.Telefon,2Ad el telsizi bulunmaktadır. Hizmet
teknoloji gerek ği ölçüde bulunmaktadır.
4. İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz 1 Ad.Amir Vekili, 8 Ad.Zabıta Memuru ve Zabıta Müdürlüğü koordinesinde 8
Adet Turizm görevlisi olarak işçi personel görev yapmaktadır.
5. Sunulan Hizmetler
2016 yılı içersinde muhtelif tarihlerde Başkanlığımıza yapılan ihbar ve şikayetler ivedi
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olarak değerlendirilmiş ve gereği yapılmış r. İlçemizde faaliyet gösteren sıhhi,gayri sıhhi,
is rahat ve eğlence yerleri İlçe Tarım Müdürlüğü,Sağlık Grup Başkanlığı,İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz tara ndan koordineli olarak inceleme ve dene mler
sürekli olarak devam etmektedir.İlçemizde yeni açılan işyerlerinin Açılış ve Çalışma Ruhsa
verilerek işyerleri ruhsatlandırılmış r.Belediyemiz mücavir alanı içinde meydana gelen normal
ölümlerle ilgili olarak gerekli evraklar düzenlenmiş ve gömme izin kağıtları tanzim
edilerek tüm yasal işler tamamlanmış r.Cenazelere mezar yeri tahsis edilmiş r.İlçemizde düzenlenen
fes val vb. programlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış r.
Belediye Meclisinin ve Encümenin koymuş olduğu yasaklara ve tembihnameye aykırı hareket edenler
hakkında gerekli işlemler yapılmış r.İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin düzeni
sağlanmış r. Herkesin gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırım işgalleri engellenmiş r.
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 kesin siz 24 saat en uygun ve verimli
hızlı bir şekilde yerine ge rerek,İlçenin esenlik ve huzurunun sağlanmasını hedeﬂemiş r.
B: Temel Poli kalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemler diğer birimlerle koordineli bir şekilde yürütülür.
Hizmet içi eği me önem verilerek hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin
ar rılması amaçlanmış r.
C: Diğer Hususlar
Arz edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
A: Mali Bilgiler
Personel Giderleri
: 559.226,12.Sosyal Güvenlik Giderleri: 82.721,61.Mal ve Hizmet Alımları : 889.032,73.Cari Transferler

: 0,00.-

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Personel Giderleri: Müdürlüğümüzde çalışan 1 Adet Amir Vekili 8 Adet Kadrolu
Memurların maaş, zam ve tazminatlar sosyal haklar harcanması
Sosyal Güvenlik Harcamaları: Memurların ve Emekli sandık kesin lerine yapılan
Harcamalardır.
Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları : Tüke me yönelik mal ve malzeme alımları
Giyim kuşam alımları ve özel malzeme alımları diğer tüke m malzemesi alımlarına yapılan
harcamalardır.
Yolluklar Harcamaları: Yur çi geçici görev yolluklarına yapılan harcamalardır.
Hizmet Alımları Harcamaları: Müdürlüğümüzce yapılan harcamalar.
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B: Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 51 nci maddesi gereğince
kesin siz sürekli 24 saat sürekli hizmet verilmektedir. İlçemizde yeni açılan 15 Adet Umuma Açık
İs rahat ve Eğlence Ruhsa ,75 Adet Sıhhi,17 Adet Gayri Sıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsa
verilmiş r.Belediyemiz Mücavir alanı içinde vefat eden
406 Adet normal ölüm meydana gelmiş olup Zabıta Müdürlüğünce vuku bulan ölümlerle ilgili olarak
ölüm tutanakları ile cenaze nakil ve gömme izin kağıtları tanzim edilerek tüm yasal işlemler
tamamlanmış r. Belediye Tembihnamesine, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, Polis Salahiyet ve
Vazife kanununa yada İmar Kanununa aykırı hareket eden 48 kişiye Zabıta Varakası tanzim edilerek
gerekli cezai işlem yapılmış r.
2. Performans Sonuçları
Belediye Zabıta Müdürlüğümüz İlçede esenlik,huzur,sağlık ve düzen sağlamayla görevli olup
Belediye Meclisi tara ndan alınan ve Belediye Zabıtası tara ndan yerine ge rilmesi gereken emir ve
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzua a öngörülen ceza ve diğer yap rımları
uygulamaktadır.Zabıta hizmetlerimiz kesin siz olarak devam etmektedir.
3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi
Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan İlçemizde Zabıta Müdürlüğünün görevlerinin de
ar ğı gözlenmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz mücavir alan içersinde kendine ait görevleri mesai saa
gözetmeksizin 24 saat aksatmadan sürekli olarak görev yapmaktadır.
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve işlemler zamanında mesai me umu
göz önüne alınmaksızın zamanında ye ş rilip, rsat kaldığı sürece ileriki zamanlarda
yapılacak iş ve işlemlerin planlaması ve hazırlıkları yapılmaktadır.Ayrıca ilçemizi
ziyaret eden kişilerin rahat bir şekilde alışveriş etmeleri ve gezmeleri için yardımcı
olunmaktadır.
B. Zayıﬂıklar
Zabıta Müdürlüğümüz görevini yerinde ve zamanında yapmaktadır.
C. Değerlendirme
Müdürlüğümüze personel takviyesi yapılması ve hizmet içi eği mle destekleme
yapılmalıdır.
5. ÖNERİLER VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz personel eği minin yapılması bilgisayar teknolojisi ve programlarının iyi
değerlendirilmesi.
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5. ÖNERİLER VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz personel eği minin yapılması bilgisayar teknolojisi ve programlarının iyi
değerlendirilmesi.

Ek-3 Harcama yetkilisinin İç Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu beyan ederim
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
Edilmiş kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,görev ve
Yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara
İlişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını
Ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence,harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler,iç
Kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde hususlara
Dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan,idarenin menfaatlerine zara veren herhangi bir husus hakkında
Bilgim olmadığını beyan ederim.

Özkan TANRISEVEN
Zabıta Müdür V.

BEYPAZARI BELEDİYESİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

97

Muhtarlık İşler
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu

I - GENEL BİLGİLER
B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Beypazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015
tarih ve 13316537-349-4467 sayılı 2015/8 nolu Genelgesi gereğince Belediye Meclisinin
01.04.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile kurulmuş olup, vekaleten atanan Muhtarlık İşleri
Müdür Vekili tara ndan hizmet vermektedir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız mahallelerin sorunlarını
belirterek, taleplerin daha kısa sürede ilgili birimlere ulaşması sağlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Muhtar Bilgi Sistemi
kanalıyla belediyemize yönlendirilen muhtar talepleri müdürlüğümün yetkisi dahilinde olan
Muhtar Bilgi Sisteminden alınarak, belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmektedir. Bu
sayede muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili talepleri en kısa sürede ilgili birimlere
gönderilerek, sorunların çözülmesinde büyük katkı sunulmaktadır.
C - İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Beypazarı Belediyesi bünyesinde salon pi bir odada faaliyet
göstermekte olup, muhtarlarımız doğrudan istedikleri zaman müdürlüğümüze gelerek,
mahalleleri ile ilgili taleplerini içeren yazıların yazılmasında müdürlüğümce yardımcı
olunmaktadır.
2 - Örgüt Yapısı
Müdürlüğümüz, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına bağlı yapı
içerisinde çalışmaktadır.
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı kullanılmakta olup;
teknolojik aletlerden faydalanılmaktadır.
4 - İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz, vekaleten atanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce hizmet sunmaktadır.
5 – Sunulan Hizmetler
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
yapmak istedikleri taleplerinin yazılmasında, dilekçe taleplerinin yazılmasında müdürlüğümce
muhtarlarımıza yardımcı olunmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemiyle muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunların
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çözülmesi konusunda taleplerini belirtmektedirler. Belediyemizi ilgilendiren talepler İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara ndan Muhtar Bilgi Sistemi kanalıyla
Belediyemize yönlendirilmekte, müdürlüğümün yetkisi dahilinde olan Muhtar Bilgi
Sisteminden muhtarlarımızın talepleri alınarak, belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
kayde rilmek sure yle belediyemizin ilgili birimlerine gönderilmektedir. Bu sayede
muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili taleplerinin en kısa sürede ilgili birimlere gönderilerek,
sorunların kısa sürede çözülmesinde büyük katkı sunulmaktadır.
6 - Yöne m ve İç Kontrol Sistemi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetleri Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye
Başkanına bağlı olarak yürütülmektedir.
II - AMAÇ VE HEDEFLER
A - İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Müdürlüğümüzce Muhtar Bilgi Sisteminin kullanılması iş ve işlemlerin daha
hızlı, güncel ve sürekli bir şekilde hizmet akışını sağlamaktadır.
B - Temel Poli kalar ve Öncelikler
İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden müdürlüğümüze muhtarlarımızın
mahalleleri ile ilgili taleplerinin belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne kayde rilerek ilgili
birimlere gönderilmesi, ilgili birimlerin de yasal süre içerisinde cevaplandırarak, talep sahibi
muhtara bilgi vermek üzere Muhtar Bilgi Sistemine kaydedilmesi, iş ve işlemlerin diğer
birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi, müdürlüğümüzce kanun, yönetmelik ve
genelgeler çerçevesinde en verimli ve başarılı çalışmaların yapılması temel poli ka ve
önceliklerimiz arasındadır.
C – Diğer Hususlar
Müdürlüğümüz hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için
kanun, yönetmelik ve genelgeler incelenmekte, hizmetlerin sunulmasında başarının artarak
devam etmesi hedeﬂenmektedir.
III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Beypazarı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015
tarih ve 13316537-349-4467 sayılı 2015/8 nolu Genelgesi gereğince Belediye Meclisinin
01.04.2015 tarih ve 84 sayılı kararı ile kurulmuş olup, vekaleten atanmış Muhtarlık İşleri
Müdür Vekili tara ndan hizmet vermektedir.
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili sorunların çözümü konusunda taleplerini
doğrudan iletebileceği ve ir bat kurabileceği Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmuş olması
muhtarlarımızın memnuniye ni ar rmış r. Bu bağlamda Beypazarı Muhtarlar Derneği
Başkanı ile beraberinde muhtarlardan oluşan heyet müdürlüğümüzü ziyarete gelerek,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasından ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne yapılan
atamadan dolayı memnuniyetlerini belirtmişlerdir.
İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sisteminin işleyişi ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün
hizmetleri ile ilgili muhtarlarımıza bilgi verilmiş r. Müdürlüğümce de Beypazarı Muhtarlar
Derneği ziyaret edilerek, muhtarlarımızın taleplerinin Muhtar Bilgi Sistemi aracılığı ile
yapılmasının faydaları konusunda ve Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
yapmak istedikleri taleplerinin yazılması konusunda müdürlüğümce muhtarlarımıza yardımcı
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olunmuştur.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara ndan muhtarlarımızın
kullanımına sunulan Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları
içeren taleplerini belirtmişler, bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden
2016 yılında 53 talep yazısı Muhtar Bilgi Sisteminden alınarak Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne kayde rilmek sure yle ilgili birimlere gönderilmiş r. İlgili birimlerden gelen
cevaplar da Muhtar Bilgi Sistemine kaydedilerek talep sahibi Muhtarlarımız
bilgilendirilmiş r.
Beypazarı Belediyesi Elektronik Belge Yöne m Sistemi üzerinden müdürlüğümüze
2016 yılında 189 adet yazı gelmiş r. Cevaplanması gereken 19 adet yazıya cevap yazısı
yazılarak ilgili resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmiş r.
Müdürlüğümce kanun, yönetmelik ve genelgeler incelenmekte, bu çerçevede hizmet
sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Zeyﬁl KILIÇARSLAN
Muhtarlık İşleri Md. V.
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Emlak İst mlak
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
1-

GENEL BİLGİLER
A.Yetki , Görev ve Sorumluluklar
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
* Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal
ih yacının, ya rım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak
yöntemleri araş rmak ve taşınmaz mal yöne mi poli kalarını oluşturmak.
* Mülkiye Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve dene minin 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 tara ndan yapılan veya yap rılan veya sa n alınan binaları teslim almak.
* Tahsis, takas, devir, ir fak hakkı, üst hakkı, in fa 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 uza mına 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 tara ndan kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların
kiralama işlemlerini yapmak.
* Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan dona alanları üzerinde, bu üst
hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için ir fak hakkı–üst hakkı tesis
etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere
yetkili birime göndermek.
* Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya in kal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk
İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.
* Belediye mülkiye nde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak.
Emlak ve İs mlak 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,Kamulaş rma Yasasına göre kamulaş rma işlemlerinin yapmak. Kamulaş rmayla 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 sa n alacağı, kamulaş racağı ve ir fak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt
araş rmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, ir fak ve in fa hakları ile
beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.
BEYPAZARI BELEDİYESİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

101

*Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine
ge rilmesi 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. MİSYON VE VİZYON
Ken e yaşam kalitesini ar rmak, yaşamı kolaylaş rmak ve içinde yaşamaktan keyif
alacağımız bir kent yaratmak, Belediye gelirlerini ar rmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların
elde edilmesini hızlandırmak, Beypazarı'nda imar planlarının şeﬀaf ve doğru olarak uygulanmasını
sağlamak ve ölçümler yapılarak doğru ve düzgün kentleşmenin oluşmasına katkıda bulunmak r.
Beypazarı ilçesi modern kent sistemine kavuşmasını sağlamak, Kent kimliğini oluşturmak, Arsa ve
Emlak işlerinde yol gösterici olmak, Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin tümünün sayısal ortama
aktarılarak ve bu verilerin sanal ortamda halkın bilgisine sunmak.
C.İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Müdürlüğümüz Kurtuluş Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/2 Beypazarı /Ankara adresindeki
Belediyemiz binasında faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüz ; Belediye İçerisinde 1 Adet Müdür
Odası, 1 Adet İdari İşler Bürosu, toplam 2 adet hizmet biriminden oluşmaktadır.
2- Örgüt Yapısı
Müdürlüğümüz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet
yürütmektedir. Müdürlüğümüz yıl boyunca iş günü sürelerinde, mesai saatlerinde hizmet
vermektedir.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar 1 adet fotokopili yazıcı , internet bağlan sı gibi bilgi ve
teknolojik kaynaklar bulunmaktadır.
4-İnsan Kaynakları
Personel Yapısı
Bu amaçla Beypazarı Belediyesi Emlak ve İs mlak Müdürlüğü'nde, yerine ge rmekle yükümlü
olduğu hizmetleri 2016 yılı içerisinde 1 Müdür, 1 memur, 1 sözleşmeli memur, 2 şirket personeli
hizmet vermektedir.
5-Sunulan Hizmetler
Sunulan hizmetler bilgisi ekli listede tablo halinde verilmiş r.
6- Yöne m ve İç Kontrol Sistemi
Emlak ve İs mlak Müdürlüğü Belediye Hiyerarşik yapılanmasında Belediye Başkanı ve
Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüz faaliyetleri ; Emlak
ve İs mlak Müdürünün emir ve idaresinde sevk ve idare edilerek görevler yerine ge rilmektedir.
D- Diğer Hususlar
Ayrıca müdürlüğümüz asli görevlerinin yanında Belediyenin çeşitli etkinliklerine destek
sağlanması amacıyla çeşitli organizasyonlarda personel görevlendirmesi yapmış r. Belediyemizin
diğer hizmet birimlerinin ih yaç ve talepleri doğrultusunda gereken yardım sağlanmış r.
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II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Müdürlüğümüze kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri kesin siz işgünü
süresince
en uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine ge rilir.
B- Temel Poli kalar ve öncelikler
Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için
Personel eği m ve teknolojik alt yapının geliş rilmesi ile kent este ği, 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
sağlanmalıdır.
APerformans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Beypazarı Belediyesi Emlak ve İs mlak Müdürlüğümüz, 1864 kilometre karelik ilçe mücavir
sınırları içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir yasası kapsamında merkeze bağlı 76 mahalle , dahilinde
Kanunların ve ilgili yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve görev kapsamında 5 personeli ile
çalışmalar yapmış r.Yapılan çalışmalarda 64 adet işyeri kiraya verilmiş,3 addet işyeri sa lmış, 20 adet
arsa sa şı yapılmış, 4 adet arazi kiraya verilmiş r.Beypazarı turizminde kullanılmak üzere, Karaşar
Kiraz yanında 186 ada 8 parsel arsa üzerinde bulunan 24 adet apart bina ve müştemila yla beraber,
yine 228.900,00 m2 açık alan ve 632 m2 kapalı alan olmak üzere Kıbrısçık Karagöl Tabiat Parkının ve
11.48 hektar Üreğil Düvenlik mesire alanının kiralaması yapılmış r.
Kamulaş rma alanında ilçemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Başağaç mahallesi 1928 ada 1
parsel imar planında ''pazar alanı'' olarak ayrılan 4790,00 m2'lik alanın 2636,50 m2'sinin
kamulaş rması tamamlanmış r. Beytepe mahallesi 1407 ada 7 parsel imar planında ''belediye hizmet
alanı''olarak ayrılan 856,00 m2 alanın ilçemiz turizminde kullanılmak amacıyla kamulaş rması
tamamlanmış r.Başağaç mahallesi 121 ada 152 parsel imar planında''yol'' olarak ayrılan 1393,00 m2
alanın kamulaş rması tamamlanmış r.
2- Performans Sonuçları Tablosu
2016 yılında Müdürlüğümüz; 5216 sayılı Büyükşehir yasası kapsamında özverili bir şekilde
çalışmış ve idare tara ndan verilen görevleri eksiksiz ve tam olarak yerine ge rmiş r.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve görevleri yıl boyunca kesin siz bir şekilde
hizmet vererek yerine ge rmektedir. Müdürlüğümüz ; sorumluluk sahası içerisinde hizme n
etkinliğinin geliş rilmesi ve personel performansının ar rılması için sürekli planlama , eği m ve
dene m faaliyetlerini yerine ge rmektedir .
B- Zayıﬂıklar
Müdürlüğümüz görevlerini yerine ge rmede mesai mevfumu gözetmeden fedakarca
çalışmasına rağmen kamu hizmetlerini aksamaması için personel eksikliğinden dolayı zaman zaman
aksamalar meydana gelmektedir.
Değerlendirme
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yerine ge rilmesi için yıl boyunca fedakarca çalışmalar
yapmış r.
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkili yerine ge rilmesi için norm kadro cetvelinde
gösterilen sayıda memurun alımının yapılması , faydalı olacağı mütela edilmektedir.

Vedat IŞIK
Emlak ve İs mlak Müdürü
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Etüd Proje
Müdürlüğü
2016 Faal yet Raporu
KURULUŞUN GENEL TANITIMI
a) Görevleri:
1. Ken n daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve projeyi
hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
2. Müdürlük ve Belediye'nin diğer birimlerince üre lecek projelerle ilgili bütünlük ve
eşgüdüm sağlamak,
3. Kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliş rmek ve
gerçekleş rmek,
4. Kent paydaşları ile birlikte proje üre lmesini ve uygulanmasını sağlamak,
5. Proje yarışmaları düzenlemek,
6. Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk ka lım toplan ları düzenlemek,
7. Kent ve yerel yöne m hizmetlerine yönelik poli ka ve proje geliş rilmesine dönük
olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerek ğinde danışma kurulları
oluşturmak,
8. Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliş rmek,
9. Beypazarı İlçesi'nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araş rma ve tespitler yapmak, bu
değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşa lması ve canlandırılması için projeler
üretmek,
10. Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
11. Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araş rma ve geliş rme
çalışmaları yapmak ve projeler geliş rmek,
12. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek,
değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,
13. Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere ile lmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve
uygulamaları işbirliği içinde izlemek.
2016 YILI İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Müdürlüğümüzce 2016 yılında Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı
kapsamında '' Zamanın Duruduğu Yer Beypazarı Turizm Portalı'' Projesi Başvurusu yapılmış
24.06.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak 471.210,00 TL lik proje hayata geçirilmiş r.

Mücahit BAŞIBÜYÜK
Etüd Proje Müdür V.
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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.
Burada raporlanmayan, idarenin 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
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 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali
Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğru olduğunu teyid ederim.

Hakan ÖZMEN
Mali Hizmetler Müdürü
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