• Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun
önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.
• (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması’ndan)
• Yönetimimiz, kayıtsız şartsız egemenliğine sahip olan halkın geleceğini kendi eli ile ve fiili olarak yönetme esasına dayanmaktadır. Yüce Meclislerine sunulmuş olan umumi müfettişlik, il özel idareleri
ve yasak bölgeler tasarıları bu ruhu kapsamaktadır.
• (1 Mart 1992, 3. Yasama Yılı Konuşmalarından)
• “Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik
idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz Bu teşebbüste başarı ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün
olabilir”
• Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar.
• Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler
almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini
tam kullanmalıdır. (1 Kasım 1937, Meclis’i açılış konuşmasından)
							

M. Kemal ATATÜRK

SUNUM
Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim;
Pursaklar Belediyemizin kurumsal geleneği ve sorumluluğu olan 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile bir
kez daha huzurlarınızdayız. Yoğun bir tempo ile çalıştığımız ve ilçemiz adına büyük başarılara imza attığımız 2014 yılını da geride bıraktık. Hamdolsun 2014 yılı da önceki yıllar gibi belediye hizmetleri açısından
verimli bir sene oldu. Pursaklar Belediyesi olarak son bir yılda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri yine
açık, anlaşılır ve bir bütünlük içerisinde sizlerin değerlendirmenize sunuyoruz. Tebessüm Şehrimizde yaptıklarımızı anlatma fırsatı bulduğumuz faaliyet raporunun sadece saklanacak bir kitap olmasını istemiyoruz. Şehir yaşamını inşa ettiğimiz, yoğun bir tempoyla çalıştığımız, ilçemizi geliştirerek dönüştürdüğümüz
yenilikleri, özgünlükleri kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkânının bulunacağı bir kılavuz gibi değerlendirilmesini arzu ediyoruz.
Hayata geçirdiğimiz özgün projelerimizi devam ettirip, Selçuklu ve Türk mimarisi ile tasarladığımız
mimari yapılarımızda milli ve manevi değerlerimizi yaşatan hizmetlere imza attık. Yaptığımız çalışmalar,
devlet büyüklerimizin konuşmalarında övgüyle bahsedilerek ilçemizin yükselen değeri ve sürekli gelişimi
sürekli teyit edilmiş oluyor.
Protokol yoluna kazandırdığımız projelerden Şehit Salim Akgül Parkı, Mehmet Akif Ersoy Sosyal
Tesisleri, Belediye Başkanlık Konağı ilçenin siluetini değiştirirken; Saray Saat Kulesi, Saray Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi, Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Düğün Salonları, Tevfik İleri Kültür Merkezi ve Pazar Alanı gibi diğer çalışmalarımızla da ilçemizin önemli ihtiyacına cevap vermiş olduk.
Birkaçını burada zikrettiğim projelerimizin detaylarını ve buralarda gerçekleşen çalışmaları faaliyet
raporumuzun ilerleyen sayfalarında bulacaksanız. Ben burada sizlere kısaca ilkesel hususlardan ve fikri
arka planımızdan söz edeceğim. Böylece yaptıklarımızı daha iyi anlatma imkânı yakalamış olacağımıza
inanıyorum. Çünkü yapılan her iş, bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkar ve hayat bulur. Eğer bu düşünce
bilinmez ise ikinci ve üçüncü şahıslar yapılanları tam olarak anlayamazlar. Hatta yanlış yorumlayabilirler.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; bizler klasik anlamdaki belediyeciliğin dışında sosyal ve kültürel
belediyecilikte örnek gösterilen, insanı merkeze alan hizmetler üretiyoruz. Şehri imar edip, şehir yaşamını
inşa ve ihya ediyoruz. Böylece Ankara’nın merkez metropol ilçelerinden biri ve en gözdesi olan Pursaklar’ı
“Tebessüm Şehri” haline getirdik.
Ülkemizde şehirleşmenin belli bir dönem plansız ve programsız olarak sürdürülmesi temel insani
ihtiyaçların hesap edilemediğini göstermiştir. Bizler, yapacağımız her işi önceden düşünmek, istişare etmek
ve projelendirmek suretiyle ortaya özgün, ihtiyaçlara cevap veren güzel eserlerin çıkmasını sağladık.
Önceden düşünülemediği için, şu an içinde bulunduğumuz hızlı değişim hesap edilemediği için, imar
planında bulunmayan pek çok hizmeti bizler yeni imar değişiklikleri yapmak suretiyle şehir imar planına
dahil ettik. Eski imar planlarının en büyük sıkıntısını, ilçemiz imar planına bir hastane yeri koyulmamasından
görebiliyoruz.

Hamdolsun biz, yaptığımız plan değişiklikleriyle ilçemizin bu ihtiyacını karşılayacak tedbirleri
aldık. İnsan doğal özelliklere sahip olan tabiatın bu özellikleri bozmadan onunla aynı istikamette yeryüzünü imar etmekle görevli bir varlıktır. Bizler de tabiata ve fıtri olana yöneldik. Bu bakımdan, bu gün çevre
olarak ifade edilen tabii hale başından beri itibar eden bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmekte ısrarcı
olduk. Pursaklar’ı beton yığını haline getirmemek için azami gayret gösterdik. Park ve bahçe sayımızı artırmak suretiyle kişi başına düşen yeşil alanımızı Avrupa standardının üstüne çıkartıp, on binlerce ağaç diktik.
Şüphesiz insanların hepsi ekonomik olsun, kültürel olsun aynı özelliklere sahip değildir. Bu
bakımdan belediye olarak bu insanların hep yanında olduk ve onların yeniden kendi kendilerine yeterli hale
gelebilmesi için hep destek verdik. Onların gelip bizden yardım istemesini beklemedik, onları biz tespit ettik.
Onlara yardım elimizi uzattık. Ama hiçbir zaman şahsiyetlerini rencide edecek davranışlarda bulunmadık.
Onların incinmesine asla müsaade etmedik. Ve yaptığımız yardımlar ile hep düzlüğe çıkmalarını ve kendi
kendilerine yeterli hale gelerek yardıma muhtaç halden kurtulmalarını hedefledik.
Her yaştan insana hizmet vermeye özen gösterdik. Çocuklar için “Nezaket Okulları”, gençler için
“Erdemli Gençlik Merkezleri”, hanımlar için “Hanım evleri”, ihtiyarlar için “Dede-Torun Evleri” açtık.
Hemşerilerimizin ferdi özelliklerini geliştirecek, kişisel kabiliyetlerini artıracak hizmetler ve kurslar ürettik. Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve gelişmiş meskenlerde oturmalarını sağlamak üzere, depreme dayanıklı, içinde sosyal ihtiyaçlara cevap verecek bölümleri bulunan apartmanların yapımını temin ettik. Böylece Pursaklar’ımıza hem ekonomik değer kattık, hem de daha güzel görünümlü binalar yapılmasını sağladık.
Pursaklar’ımızı ve Pursaklar’da yaşayan hemşerilerimizi tebessüm ettirmeye gayret gösterdik. Çünkü onları tebessüm ettirmek bizleri mutlu ediyor…
Sevgi ve saygılarımla.

Selçuk ÇETİN
           Belediye Başkanı
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MİSYONUMUZ
Pursaklar Belediyesi, Hemşerilerine olan sorumluluğunu yerine getiren, kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, hesap verebilirlik, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde yürüten, Belediyenin kaynaklarını amacına
uygun, ortak akıl ile halkın yararına kullanımını sağlayıp, yaşam kalitesini yükselten, halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için yasalarla belirlenen yerel hizmetleri uygulayan bir kurumdur.
VİZYONUMUZ

Kültürel ve manevi değerlerine bağlı, örf ve adetlerine saygılı, kaynaklarını verimli kullanan, insanı ve çevreyi esas alan, değişime ve gelişime açık, hesap verebilir, eşitlik ilkesi bağlamında herkese eşit davranan, halka hizmeti
Hakk’a hizmet olarak gören bir Pursaklar olarak; alt yapısını tamamlamış, sosyal alanları zengin, görsel ve çevresel
kirliliğin olmadığı, şehircilik bilincine sahip insanların yaşadığı, eğitimli personelle kaliteli hizmet üreten, halkın
beklentilerine cevap verebilen, modern şehirler düzeyinde “Örnek Şehir” kimliğine kavuşmaktır.
TEMEL DEĞERLER
Vatandaş Odaklılık
Belediyemiz, vatandaşların beklentilerini yerinde ve zamanında tespit ederek, bu beklentileri yasalar çerçevesinde, güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile karşılayarak en üstün düzeyde vatandaş memnuniyetini sağlamayı esas
alır.
Çevreye Duyarlılık
Topluma olan sorumluluğunun bilinciyle hareket eden Belediyemiz, hizmetlerini gerçekleştirirken çevreyi
korur, çevreye katkı sağlamaya yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirir, çevreye gelebilecek zararları engellemek
için yaşayanları bilinçlendirmek de dahil her türlü önlemi alır.
Şeffaflık
Belediyemiz, sunduğu tüm hizmetlerde şeffaflık ve hesap verilebilirliği esas alarak, vatandaşlar, çalışanlar
ve toplum üzerinde güven sağlar.
Katılımcılık
Kaliteli hizmetin, mutlu ve coşkulu çalışanlarla sağlanabileceğinin bilincinde olan Belediyemiz, çalışanlarının katılımını sağlamak için ekip çalışmasını destekler, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu yüksek
tutmayı hedefler.
Sürekli İyileştirme
Belediyemiz, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda, önleyici yaklaşımlar geliştirerek, araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerine ve teknolojiye sürekli yatırım yaparak, sunduğu hizmetlerde kalite ve verimliliği artırmayı
hedefler.
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FİZİKSEL YAPI
1) Pursaklar Belediyesi; Merkez Mahallesi Belediye Caddesi 3 No’lu Merkez Hizmet Binası, Tevfik İleri Ma
hallesi Emek Caddesi 4 No’lu Başkanlık Konağı Hizmet Binası, Merkez Mahallesi Sun Sokak 1 No’lu Tevfik İleri Kültür Merkezi ve Kapalı Pazar Alanı Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi Ballı Baba Sokak 35
No’lu Ek Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi Köroğlu Caddesi 25 No’lu Fen İşleri Hizmet Binası, Şantiye ve İş Makinesi Garajı, Saray Fatih Mahallesi Nihal Sokak 11 No’lu Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmet Binası ve İş Makinesi Garajı.
2) Merkez Mahallesi Belediye Caddesi 3 No’lu Merkez Hizmet Binamızda; Belediye Başkan Makamı, Başkan
Yardımcılarının Makamları, Belediye Encümen ve Belediye Meclisi Salonları, Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü çalışma ofisleri bulunmaktadır.
3) Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi 4 No’lu Başkanlık Konağı Hizmet Binamızda ; Belediye Başkan Makamı, Başkan Yardımcısı Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü çalışma ofisleri bulunmaktadır.
4) Merkez Mahallesi Sun Sokak 1 No’lu Tevfik İleri Kültür Merkezi Hizmet Binamızda; Başkan Yardımcısı
Makamı, Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma ofisleri, Cep
Sinema Salonu, Spor Salonu, Kapalı Pazar Alanı bulunmaktadır.
5) Mimar Sinan Mahallesi Ballı Baba Sokak 35 No’lu Ek hizmet Binamızda; Başkan Yardımcısı Makamı,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışma ofisleri bulunmaktadır.
6) Mimar Sinan Mahallesi Köroğlu Caddesi 25 No’lu Fen İşleri ve Şantiye Hizmet Binamızda Fen İşleri Müdürlüğü, Şantiye Binamız ve İş Makinesi Garajımız bulunmaktadır.
7) Saray Fatih Mahallesi Nihal Sokak 11 No’lu Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma ofisleri ve İş Makinesi Garajımız bulunmaktadır.
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2014 YILI KİRADA BULUNAN MEVCUT İŞ YERLERİ, HALI SAHALAR VE SAĞLIK MERKEZLERİ
SIRA NO

16

KİRAYA VERİLEN MEVCUT İŞ YERLERİ

KİRALIK İŞYERİ SAYISI
(ADET)

1

TEVFİK İLERİ KÜLTÜR MERKEZİ VE PAZAR ALANI DÜKKAN

3

2

SEMT POLİKLİNİĞİ

1

3

PURSAKLAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI (SARAY)

1

4

TEVFİK İLERİ KÜLTÜR MERKEZİ VE PAZAR YERİ OTO YIKAMA

1

7

SARAY CUMHURİYET PARKI ÇAY BAHÇESİ

1

8

PURSAKLAR HAMAMI

1

9

MUHSİN YAZICIOĞLU MEYDANI KAFETERYA

1

10

MEHMET AKİF ERSOY PARKI SOSYAL TESİSLER

1

12

ABDURRAHİM KARAKOÇ KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU

1

13

ŞEHİT SALİM AKGÜL CADDESİ İLE GÜLYAZ CADDESİ KESİŞİMİ ATM YERLERİ

10

14

ALPARSLAN BULVARI NO:77/B ARDİYE

1

15

ALPARSLAN BULVARI NO:77/A ARDİYE

1

16

ALPARSLAN BULVARI NO:80/B ARDİYE

1

17

ALPARSLAN BULVARI NO:58/D ARDİYE

1

18

ALPARSLAN BULVARI NO:82/B ARDİYE

1

19

ALPARSLAN BULVARI NO:82/F ARDİYE

1

20

ALPARSLAN BULVARI NO:58/A ARDİYE

1

21

ALPARSLAN BULVARI NO:58/C ARDİYE

1

22

ALPARSLAN BULVARI NO:82/A ARDİYE

1

23

ALPARSLAN BULVARI NO:58/B ARDİYE

1

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLAEI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE ENCÜMENİ

BAŞKANA
DOĞRUDAN BAĞLI
BİRİMLER

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE BAŞKANI

TEŞKİLAT ŞEMASI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI
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21

24

9

6

5

4

3

1

ǀ

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

9

500.000,00TL

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE
BAĞIŞLAR

4

515.000,00TL

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

9

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

MENKUL KIYMAT VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ

DEĞERLİ KÂĞITLARIN SATIŞI

2

3

4

TOPLAM

RED VE İADELER (-)

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

1

SERMAYE GELİRLERİ

745.000,00TL

PARA CEZALARI

3

46.000.000,00TL

-120.000,00TL

50.000,00TL

2.000,00TL

47.377.858,03TL

-174.822,04TL

196.848,10TL

0,00TL

2.978,98TL

4.658.729,39TL

10.305.000,00TL
110.000,00TL

4.658.729,39TL

45.639,23TL

1.349.372,59TL

23.747.862,71TL

0,00TL

25.142.874,53TL

708.448,57TL

0,00TL

708.448,57TL

1.132.973,01TL

0,00TL

0,00TL

1.132.973,01TL

0,00TL

5.590.515,26TL

1.395.582,08TL

8.745.391,25TL

15.560.010,49TL

2014 YILI
TAHSİLATI

10.467.000,00TL

21.705.000,00TL

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

2

300.000,00TL

FAİZ GELİRLERİ

1

23.265.000,00TL

100.000,00TL

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN ALINAN YARDIM
VE BAĞIŞ.

2

DİĞER GELİRLER

600.000,00TL

565.000,00TL

KİRA GELİRLERİ

6

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

10.000,00TL

KURUMLAR KARLARI

5

215.000,00TL

KURUMLAR HASILATI

790.000,00TL

4

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

3.218.000,00TL

HARÇLAR

6
100.000,00TL

1.225.000,00TL

DÂHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

3

6.450.000,00TL

10.993.000,00TL

BÜTÇE İLE
TAHMİN EDİLEN

MÜLKİYET ÜZERİNE ALINAN VERGİLER

VERGİ GELİRLERİ

AÇIKLAMA

2

ǀǀ

EKONOMİK
SINIFLANDIRMA

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

146.192,53TL

-400,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

1.500,00TL

1.384,20TL

33.854,20TL

0,00TL

35.916,40TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

23.890,75TL

300,00TL

17.790,04TL

41.980,79TL

TAHSİLLATTAN
RET VE İADELER

47.231.665,50TL

-175.422,04TL

196.848,10TL

0,00TL

2.978,98TL

4.458.902,31TL

4.658.729,39TL

44.139,23TL

1.347.988,39TL

23.649.490,57TL

0,00TL

25.041.618,19TL

708.448,57TL

0,00TL

708.448,57TL

1.132.973,01TL

0,00TL

0,00TL

1.130.417,61TL

0,00TL

5.395.146,41TL

1.395.282,08TL

8.727.601,21TL

15.518.029,70TL

2014 YILI NET
TAHSİLATI

%103

%145

%390

%0

%2

%43

%45

%8

%180

%108

%0

%107

%118

%0

%118

%200

%0

%0

%143

%0

%167

%113

%135

%141

BÜTÇEYE
GÖRE
TAHSİLAT
ORANI
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781.300,00TL

MAL VE HİZMET
25.175.060,00TL
ALIM GİDERLERİ

0,00TL

2.019.000,00TL

7.278.555,00TL

3.000.000,00TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

YEDEK ÖDENEKLER

02

03

04

05

06

09

3.000.000,00TL

4.810.183,00TL

1.849.000,00TL

0,00TL

5.775.035,00TL

126.000,00TL

2.108.415,00TL

DÜŞÜLEN (-)

0,00TL

5.117.457,00TL

187.000,00TL

0,00TL

29.915.242,00TL

1.374.231,00TL

9.406.070,00TL

NET BÜTÇE

3.000.000,00TL

5.109.580,80TL

143.590,00TL

0,00TL

28.798.488,34TL

1.328.098,88TL

8.954.484,30TL

HARCANAN

0,00TL

7.876,20TL

43.410,00TL

0,00TL

1.116.753,66TL

46.132,12TL

451.585,70TL

ÖDENEK

KALAN

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN
10.993.000,00TL
790.000,00TL
600.000,00TL
23.265.000,00TL
10.467.000,00TL
5.000,00TL
120.000,00TL
46.000.000,00TL

VERGİ GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖEL GELİRLER

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

RED VE İADELER (-)

GENEL TOPLAM

47.377.858,037TL

174.822,04TL

0,00TL

4.658.729,39TL

25.142.874,53TL

708.448,57TL

1.132.973,01TL

15.560.010,49TL

2014 YILI TAHSİLATI

%96

%100

%99

%76

%0

%96

%96

%95

NET BÜTÇEYE
GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI
%

%96

%100

%70

%7

%0

%114

%169

%115

BÜTÇEYE
GÖRE GERÇEKLEŞME
ORANI %

%103

%146

%0

%42

%106

%118

%143

%143

BÜTÇEYE GÖRE TAHSİLAT ORANI %

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI GELİR 1. DÜZEY KESİN HESAP CETVELİ

46.000.000,00TL 17.668.633,00TL 17.668.633,00TL 46.000.000,00TL 44.334.242,32TL 1.665.757,68TL

0,00TL

2.649.085,00TL

17.000,00TL

0,00TL

10.515.217,00TL

718.931,00TL

3.768.400,00TL

EKLENEN (+)

AÇIKLAMA

GENEL TOPLAM

7.746.085,00TL

PERSONEL GİDERLERİ

01

TOPLAMI

AÇIKLAMA

EKONOMİK
KOD

BÜTÇE

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI GİDER 1. DÜZEY BÜTÇE HARCAMA RAPORU

Mali yıl içerisinde yapılmış olan bütün ödeme belgelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması sureti ile yılsonunda birimlerin ve idarenin kesin hesabı oluşturulmuştur.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Özel Kalem Müdürlüğü, amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Belediye Başkanının
belirleyeceği esaslar çerçevesinde Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçesine uygun
olarak çalışmalarını yürütmekle görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır;
1- Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak.
2- Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, açılış gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanına
bildirmek, bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin sağlamak, Belediye Başkanı’nın
iştirak edemediği program, tören v.b. yerlerde başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
3- Belediye’yi ve Belediye Başkanı’nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilciler ve tüzel kişileri koordineli olarak ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak.
4- Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programının hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak.
5- Belediye Başkanı’nın vatandaşlar ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve
kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmeleri sağlamak.
6- Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve
bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
7- Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını,
kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
8- Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
9- Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların
tutulması ve yayınlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
10- Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup, gibi konuların hazırlamak.
11- Belediye ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazete, dergi, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak.
12- Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak.
13- Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla; vatandaş, kurum ve
kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına iletilen talep ve şikâyetlerin çözüme
kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunların aktarılmasında sonuçlarının takip edilmesi için gerekli özenin
gösterilmesini sağlamak.
Özel Kalem Müdürlüğü, belediyemiz stratejik planı çerçevesinde, Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar
dâhilinde resmi ve özel yazışmaları her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlenmesini ziyaret, davet, karşılama,
uğurlama, ağırlama ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenlemeyi başarıyla yürütmektedir.
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TEŞKİLAT YAPISI
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri toplam 9 personelle yürütülmektedir. Özel kalem müdürlüğümüzde
1 Müdür, 2 memur, 6 işçi personel görev yapmaktadır.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Özel Kalem Müdürlüğümüzde Görev yapan Memur, İşçi eğitim durumu aşağıdaki grafik ile gösterilmiştir.

PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.

SUNULAN HİZMETLER

30

•

Başkanın günlük programlarını takip etmek.

•

Başkana intikal eden sözlü yada yazılı talepleri günlük olarak takip etmek.

•

Başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak.

•

Başkanın özel ve resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

•

Başkana gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk edip, başkanın görmesi gerekenleri
üst yazıla konuyu özetleyerek başkanın bilgisine sunmak.

•

Telefon ve randevu trafiğini düzenlemek.

•

Toplantıların hazırlık ve organizasyonunu yapmak.

•

Başkanlık makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
Müdürlük içindeki iş birliği müdürün denetimi, gözetimi ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birim arası
yazışmalar, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve
ölçümlemeler kontrol edilir. Randevu taleplerini oluşturmak, davetiyeleri değerlendirmek, günlük programları ve
toplantıları her türlü verimli çalışma ortamının oluşturulması müdürün yetki ve sorumluluğundadır.
Müdürlüğümüze gelen resmi yazışmalar, dilekçeler ve e-mail işleme alınarak, en kısa zamanda cevaplanmasına
ve çözüme ulaşması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Müdürlüğümüze e-mail, telefon, şahsen ve randevu yoluyla müracaat eden hemşerilerimiz dilek, istek ve
önerilerini işleme alınarak çözüme kavuşturulması sağlanmıştır.
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Özel Kalem Müdürlüğümüze 203 üniversite, 198 lise, 153 ilkokul mezunu toplam 554 kişi iş müracaatında
bulunmuş ve müracaat eden kişilerin bilgileri kayıt altına alınarak bazılarının Belediyemiz aracılığı ile Belediye
Şirketimizde bazılarının da bölge sınırlarımız içinde ve dışında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlere yönlendirilmeleri yapılmıştır.

İlçe sınırları içerisinde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin müracaatları dahilinde Belediyemizin kurmuş olduğu
Tebessüm Çarşımıza, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne ve İlçemizde hizmet veren diğer hayır kurumlarına yönlendirmeleri yapılarak gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunmuştur.
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Çeşitli Organizasyon Şirketleri ve Basın tarafından Belediye Başkanımızdan talep edilen röportaj, proje
ve program sunumu görüşmeleri programı dahilinde değerlendirilerek Pursaklar Belediyesi Basın ve Yayın
Müdürlüğümüze iletilmiş ve gerekli hazırlıklar yapılarak Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
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DİĞER HUSUSLAR
•

34

Ağustos ayı içerisinde sünnet olan 206 çocuğumuza hediye olarak bisiklet dağıtıldı.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
•

Başkanımız ilçemizde bulunan okulların faaliyetlerine katılarak, küçüklerimize ve gençlerimize çeşitli hediyeler
vermiştir

•      
•     İlçemiz esnafının işyeri açılışlarına katılım sağlanmıştır. Esnafımızın sorun ve talepleri dinlenilmek üzere
işyerlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
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•

Kamu ve kuruluşlarına protokol ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

•

Mahallelerimizdeki istek ve taleplerle alakalı her mahallede toplantılar düzenlenerek ihtiyaçları karşılanmıştır.
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•

Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak etkinlik düzenlenerek halkımıza verilen hizmet sayısı artırılmıştır.

•

İlçemizde geniş katılımlı ramazan etkinlikleri ve iftar organizasyonu düzenlenmesi sağlanmıştır.
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•

Geleneksel hale getirdiğimiz ramazan etkinlikleri şehir merkezimizde Şehit Salim Akgül parkında gerçekleştirildi.

•

Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 8.Dedeler Neneler 2. Bahara Koşuyor organizasyonumuza katılım sağlanmıştır.
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•

Pursaklar Belediyesi Hayvan Sevgisine Ödül Projesi kapsamında 3.Ankara Kedisi Güzellik Yarışması gerçekleştirildi.

•

Dünyanın En Şifalı Sporu olan Wushu- Taichi Çinli ustalar ve Dünya Sporcuları ile bir araya gelinerek gösteriler
düzenlendi.
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•

Nezaket Okulları 2014 yeni dönem eğitim öğretim yılı için öğrencilerimizin yanında bulunduk.

•

Türkiye’de ilk ve tek olan Nezaket Okullarımıza bir yenisini daha ekleyerek, Altınova Nezaket Okulunun açılışı
gerçekleştirildi.
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•

Filistin Büyük Elçisi Nabil MARUF beyefendinin katılımı ile Filistin halkının yanında olduğumuz göstergesi
olarak Filistin Özgürlük Anıtının açılışı gerçekleştirildi.

•

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Halkla ilişkiler müdürlüğümüzce organize edilen Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ‘Süheyl-Behzat UYGUR kardeşlerin sergilediği ‘Hasta Etme Adamı’ Adlı tiyatro
gösterisine katılım sağlandı.
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•

Saray Selçuklu Kongre Merkezinde Dursun Ali ERZİNCANLI’nın gönüllere hitap eden şiir gecesi organizasyonuna katılım sağladı.

•

İlahiyatçı yazar Ömer DÖNGELOĞLU’nun sunumuyla gerçekleşen ‘Sohbet ve Söyleşi Gecesi’ne katılım sağlandı.

42

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
•

Resmi tören, açılış, toplantı ve davet ile hemşerilerimizin evlenme törenleri ve cenaze törenlerine Başkanımızın
bizzat katılımı sağlanmış ancak programının yoğunluğu nedeniyle katılamadığı bu ve bunun gibi etkinliklere ilgili belediye yetkililerinin katılımları sağlanarak, Başkanımızın tebrik, iyi dilek temennileri ile başsağlığı mesajları
iletilmiştir.

•

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendinin toplu açılış töreniyle resmi olarak hizmete
giren Pursaklar Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulun açılışını gerçekleştirdi.
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•

44

Başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma töreninde bayram tebrikleri kabul edildi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
•

Belediye Başkanımıza 2014 yılında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim törenleri düzenlenmiştir.

•

Türk Time dergisi okuyucularının ortak değerlendirmeleriyle yapılan anket sonucu 2014 Yılı Hizmet Adamı
Ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN’e verildi.
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•

Belediye birimlerimizin öğretmenler günü nedeniyle tebrikleri kabul edilmiştir.

•

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI beyefendinin ziyaretleri
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•

Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay KILIÇ beyefendinin ilçemizi ziyareti

•

Başkanlık Makamında Gerçekleşen Ziyaretler
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•

48

Düğün ve Nikâh Merasimlerine katılım sağlandı.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
YETKİ

Belediye Meclisimizin 04.6.2009 tarih ve 33 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, 29.6.2009 tarihinde müdür olarak Ayhan BÜKE atanarak müdürlük fiilen oluşturulmuştur.
GÖREVLERİ
•

Belediyemizdeki Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelin tüm özlük işlemlerini yürütmek

•

Belediyenin İnsan gücü planlaması ve personel politikası, personel sisteminin geliştirilmesi, iş gücü verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalışmaları yapmak,

•

Belediye Personelinin atama, görevde yükselme, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri sonuçlandırmak,

•

Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

•

Belediye personelinin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

•

Toplu İş Sözleşmesi yapmak ve uygulamak,

•

Müdürlükle ilgili kurumlar arası yazışmaları yapmak,

•

Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmaktır.
SORUMLULUK

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5510 sayılı
kanun, 4688 Sayılı Memur ve 2821 Sayılı işçi Sendikaları Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu ile ilgili mevzuatlar ve yürürlükte bulunan Toplu İş sözleşmesinin belirlediği hak ve sorumluluklar ile diğer
kanun ve yönetmeliklerdir.
MÜDÜRLÜĞÜN PERSONEL DURUMU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye hizmet binası (Başkanlık Konağı) 1.katta birleşik iki odada
hizmet vermekte olup, 1 Müdür ve 3 memur personel ile hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.
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PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin eğitim durumu aşağıdaki
grafik ile gösterilmiştir.

PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYETLERİ
GENEL PERSONEL İŞLERİ
1- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10.4.2014 gün ve 28968 sayılı
resmi gazetede yayımlanan değişik Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Belediyemize 337 Memur, 168 İşçi olmak üzere toplam 505 kadro verilmiş,
Belediyemizde bulunan kadrolar Belediye Meclisimizin kararı ile söz konusu Yönetmeliğe uygun hale getirilmiş
olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle 244 memur ve 93 işçi kadrosu olmak üzere toplam 337 kadro mevcuttur.
2- Belediye Başkanımızın izinli ve görevli olduğu sürelerde yerine vekâlet işlemleri yapılmış, tüm birimlere
ve Kaymakamlığa bildirilmiştir. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları ve birim Müdürlerinin de aynı şekilde
görevleri başında bulunmadıkları sürelerde yerlerine vekâlet işlemlerine ilişkin tüm işlemler yerine getirilmiştir.
3- Müdürlüklerin ihtiyacı ve teklifleri doğrultusunda birimler arası personel görevlendirilmesi ve personel nakli ile
diğer görevlendirme işlemleri yapılmıştır.
4- Pursaklar Kaymakamlığına, 2014 Yılına ait Yan ödeme, Özel Hizmet Tazminatı ve Vize Cetvelleri doldurularak
Ankara Valiliğince Onaylanmak üzere gönderilmiştir. Valilik Makamınca onaylanan söz konusu cetveller Mali
Hizmetler Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
5- 2013 yılında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 2014 yılında da sözleşmeleri yenilenmiş, ayrıca yıl içerisinde istihdam edilen personelin evrakları hazırlanarak İçişleri Bakanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ilgili
Birimlere bildirilmiş olup, özlük dosyalarına takılmıştır.
6- Personelimizden ilgili Kanunlarla belirtilen hususa riayet etmeyen ve disiplin suçu işleyen personel hakkında
gerekli yazışmalar yapılarak ilgili kurullar toplanmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.
7- Memur, Sözleşmeli ve işçi personelin tüm özlük hakları (terfi, izin, rapor, bilgi belge güncelleme, SGK, HİTAP
veri girişleri, özlük dosyaları vb.) noksansız yürütülmüştür.
8- Yıl içerisinde birimlerden ve personelden şifahi olarak gelen talep ve görüşler incelenerek bilgi verilmiştir.
9- Yıl içerisinde personelimizle ilgili idare mahkemeleri, iş mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri vs. açılan çeşitli
davalar hakkında gerekli cevabi yazılar yazılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.
10- Göreve yeni başlayan personele kurum kimlik kartları yaptırılarak ilgililere verilmiştir.
11- Kurumumuzda çalışan personelin memnuniyet durumunu tespit etmek amacıyla hazırlanan anket formlarının
personelin doldurması sağlanmış ve talepler değerlendirmeye alınmıştır
KURUM DIŞINDA ÇALIŞTIRILANLAR
1- Adalet Bakanlığından Denetim Planı (DP) doğrultusunda Kamu Hizmetinde Ücretsiz Çalışma projesi neticesinde
kurumumuzda kamu hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere 30 (1 kişi gelmemiş, 1 kişi cezaevine tekrar girmiş,
5 kişide sigortalı işe başlamıştır) Hükümlü kişinin ismi gelmiş ve 23 hükümlü kişi kurumumuzda ücretsiz olarak
çalışarak yükümlülüklerini tamamlamışlardır.
EĞİTİM FAAL İYETLERİ
1- Personelimize iş bilinci ve bilgi birikiminin kazandırılıp artırılmasına yönelik, Kurumumuzca İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı yeni başlayan personele Taahhütname/İmza karşılığı verilmiştir.
2- Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 14-16.12.2014 tarihleri arası Antalya’da düzenlenen Antrenör ve
Hakem Gelişim Seminerine 1 personelimizin katılımı sağlanmıştır.
3- Hizmet İş Sendikası tarafından 16-19.12.2014 tarihleri arası Kırşehir’de düzenlenen 2014 Yılı Bölgesel Eğitim
Seminerine Kurumumuzdan 5 işçi personelin katılımları sağlanmıştır.
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4-Başkanlığımızca düzenlenen “6552 Sayılı (Torba) Kanunun alt işverenlerce çalıştırılan personelin izin, ücret ve kıdem tazminatlarına ilişkin maddeleri ” konulu eğitim semineri, uzman eğitici tarafından
Konak Hizmet Binası Konferans Salonunda tertip edilmiş olup, ilgili tüm personelin katılımı sağlanmıştır.

5- Başkanlığımız ve Pursaklar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi ile 12-14.05.2014 tarihinde ortaklaşa
“Sigarayı Bırakma” konulu eğitim düzenlenmiş ve sigara kullanan tüm personelin katılımı sağlanmıştır.
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6- Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle 18-20.08.2014 tarihinde Başkanlığımızca Konak Hizmet Binası
Toplantı Salonunda “Stratejik Planın Hazırlanması” konulu eğitim düzenlenmiş olup, söz konusu eğitime tüm sorumlu personelin katılımı sağlanmıştır.

7- Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından 28.10.2014 tarihinde
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Belediye Başkanlarının Sosyal Hak ve Yükümlülükleri konulu eğitime Kurumumuzdan ilgili müdürlük personelinin katılımı sağlanmıştır.
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8- Türkiye Belediyeler Birliğince, Belediye Akademisi Kapsamında değişik tarihler arasında düzenlenen
Belediye Mevzuatı, Temel Muhasebe ve Bütçe, İhale Mevzuatı, Proje Hazırlama ve Başvuru Süreci, Kişisel ve Kurumsal Gelişim, İnsan Kaynakları, Zabıta, Resmi Yazışma Eğitimlerine ilgili birimlerden personelimizin katılımı
sağlanmıştır.

yapıldı.
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9- Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticileri ile kurumumuz birim müdürleri ve ilgili personelle istişare toplantısı
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10-İnsanlığa geçmişten geleceğe ışık tutmak, ecdadımızın kültür mirasını rahatlıkla okuyup anlayabilmek
ve aktarabilmek için personelimize yönelik Osmanlıca Kursu açılmış olup, söz konusu kursa gönüllü iştirak eden
personelimiz derslere Başkanlık Binası Eğitim Salonunda devam etmektedir.

SENDİKAL FAALİYETLER
1-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince her yıl yapılan üye tespit toplantısı gerçekleşmiş olup, yapılan toplantı sonucunda Başkanlığımızda çalışan kamu görevlisi ve Sendika dağılımını gösteren tutanak
ilgili sendikalara, Pursaklar Kaymakamlığına ve Ankara Valiliği’ne gönderilmiştir.
2-Başkanlığımızda görev yapan memur personeli temsilen Bem-Bir-Sen ile Kurumumuz arasında yapılan
görüşmeler neticesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştır.
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3-Başkanlığımızda görev yapan işçi personeli temsilen Hizmet İş Sendikası ile Kurumumuz arasında yapılan
görüşmeler neticesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

4-Belediye Başkanımız sayın Selçuk ÇETİN’e, yaptığı başarılı hizmetlerinden ve personele verdiği önemden
dolayı Bem Bir Sen tarafından teşekkür ziyaretinde bulunulmuştur.

5- Yıl içerisinde ilgili sendikalarla gerekli görüşmeler yapılmış ve gerekli yazışmalar yerine getirilmiştir.
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KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI İŞLEMLER
1- Başkanlığımızda staj yapmak isteyen öğrencilerin talepleri alınmış, değerlendirmeler sonucunda uygun görülenlerin kurumumuzda stajlarını yapmaları sağlanmıştır.
2- İçişleri Bakanlığınca istenilen Kurumumuzun işçi ve memur kadrolarının dolu-boş durumunu gösterir cetveller,
kamu istihdam cetvelleri üç ve altı aylık periyotlar halinde ilgili Bakanlığa ve Ankara Valiliğine gönderilmek
üzere Pursaklar Kaymakamlığına gönderilmiştir.
3- Ankara Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Kuruluş Brifingine ilişkin bilgiler hazırlanarak gönderilmiştir.
4- İlçe Brifingine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden temin edilerek dosya halinde Pursaklar Kaymakamlığına gönderilmiştir.
5-  Teşkilat Görev Dağılımına dair genelge Başkan Yardımcılarına ve tüm Müdürlüklere bildirilmiştir.
6- Uygulamadaki problemler göz önünde bulundurularak Mevzuat Önerisi hakkında çalışma yapılarak ilgili mercilere ulaştırılmıştır.
7- Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı ve 2013 yılı faaliyet raporu hazırlanarak ilgili Müdürlüğe gönderilmiştir.
8- Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2015 yılına ilişkin bütçe çağrısı yazısı gereği süresi içinde Müdürlüğümüz bütçesi hazırlanarak ilgili birime gönderilmiştir.
9- Yürürlükte bulunan kanunlar çerçevesinde gerekli yönetmeliklerin çıkarılması, değişiklik veya kaldırılması
yönünde belediye Meclisince kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur.
10- Belediye Meclis üyelerinin Belediyemiz Meclis Başkanlığına verdiği soru önergelerine cevabi yazılar hazırlana
rak Meclis Başkanlığına gönderilmiştir.
11- Yıl içinde Belediye Meclisine,
a) Kadro İptal İhdasları,
b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,
c) Avukatlık Hizmeti,
d) İş Yeri Hekimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği,
e) Başkan Yardımcısı Ödeneği,
Belediye Encümenine, 5393 sayılı kanunun 49.maddesi kapsamında kurumumuz personeline ikramiye verilmesi konularında karar almak üzere yazılar gönderilmiş olup, alınan kararlar sonucunda gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.
12- 141 kişi Atanma talebinde ve 505 kişi iş talebinde bulunmuş olup, iş talebinde bulunanların durumlarına göre
genel bilgilendirme yapılmış ve 326 kişi de değişik işyerlerine yönlendirilmiştir.
13- Yıl içerisinde kurum içinden veya kurum dışından şifahi olarak gelen talep ve görüşler incelenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
14- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılarına ilgili cevabi yazılar yazılmış ve gerekli görüşmeler yapılmıştır.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün ayniyat işlerini düzenlemek,
3. Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
4. İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve network bağlantı hatlarını
kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
5. Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağla mak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi oluşturmak,
6. Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte
bulunmak,
7. Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak,
8. Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını
yapmak,
9. Bilgisayarlar (PC), sunucular, yazıcılar, network cihazları ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini
yapmak veya yaptırmak,
10. Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli
teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda
donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
11. Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak,
12. Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
13. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
14. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
15. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak.
16. Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak,
17. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak güvenli bir ortamda saklamak,

18. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
19. Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini temin etmek. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak ve vatandaşa dönük hizmetleri
internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurmak ve geliştirmek.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 2 memur, 1 işçi, 1 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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SİSTEM VE DONANIM HİZMETLERİ
1.Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda sistemin geliştirilmesi, ağ yönetimi, sistem, Internet–İntranet, Web
sayfası, veri tabanı ve uygulama programlarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmaktan,
bakım ve işletilmesini sağlamaktan programlayıcı ve çözümleyicilere gerekli teknik desteği vermekten sorumludur.
2.Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanma, analizi, bakım ve işletilmesini sağlamaktan sorumludur.
3.Programcılar tarafından hazırlanacak programlar hakkında önbilgi toplar, verileri kontrol eder, programcıyla koordineli çalışır.
4.Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlar. Ayrıca bilgisayarın donanım ve yazılımlarından, bağlı diğer
yazıcı ve kesintisiz güç kaynağının güvenliğinden ve arızalarından sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması durumunda arıza ekibini haberdar etmekten ve sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumludur.
Amirlerinin verdiği diğer işleri yapamak.
5.Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi
bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network- ve benzeri her türlü hizmetleri
yapmak veya yaptırmak.
6.Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
7.Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
8.Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.
9.Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili
gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
Yazılım Altyapısı
Müdürlüklerimizde ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri WİNKENT Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır. Nikâh işlemleri için Probase Evlendirme
yazılımı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için Lokal Eğitim ve Kültür Yönetim Sistemi, vatandaş şikâyet, istek ve
önerileri içinde tebessüm masası kullanılmaktadır. Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar
Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır.
Teknolojik Altyapı
Belediyemizin hizmet binaları arasında VPN ile kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ bağlantısı noktalarda bulunan yönetilebilir Switch, 1 adet yönlendirici cihaz ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Konak hizmet binamızda
15 Mbps Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı ve 50 Mbps VDSL, ek belediye hizmet binamızda ise 2’şer adet 50
Mbps VDSL bağlantısı ve ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL&VDSL ile internete bağlanmaktadır.
Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 4 adet fiziksel sunucu ve iki hizmet binamızda ise 1er adet NAS mevcuttur. Bu sunucuların günlük, haftalık ve aylık yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.
Sistem güvenliği için 2 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü
sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir. Belediyemize ait
kültür merkezleri, şantiyeler ve diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze VPN ile güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SUNMUŞ OLDUĞU HİZMETLER
MÜDÜRLÜKLERE YAPILAN HİZMETLER
Belediyemizde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, monitör, projeksiyon, kamera, tarayıcı, UPS,
sunucu, switch, bilgisayar parçaları vb. donanımlar alınarak bilişim teknolojisi kullanımı artırılmıştır. Belediye hizmet binalarımızda ihtiyaç duyulan ses ve görüntü sistemi cihazları satın alınarak kurulumları gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca güvenlik kameralarının sayıları artırılarak ve eksiklikler tamamlanarak binalarımızın güvenliği artırılmıştır.
Arızalanan donanımlar tamir edilmiş, kullanım ömrünü tamamlayan donanımlar yenilenmiştir.
YEDEKLEME VE SANALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Belediyemizde kullanılan sunucuların, yazılımların, veritabanlarının ve diğer dosyaların yedeklenmesi günlük düzenli olarak yapılmaktadır. Böylece sistemlerde herhangi bir sorun çıktığında yedeğinden kurtarmak mümkün olmaktadır.
Belediyemizde iş sürekliliğinin sağlanması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yer, elektrik ve soğutma
tasarrufu sağlanması, güvenlik, kolay yönetim gibi birçok avantajı olan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
Bunun için mevcut 1 adet sunucu Windows 2012 R2 Datacenter Hyper-V yazılımı olup, sanallaştırma sunucusu olarak kullanılmaktadır. 1 adet yönetim sunucusu, 1 adet sunucu Otomasyon sistemi sunucusu olarak kullanılmaktadır.
Yıl içinde yeni alınan yazılımlarda sanallaştırılarak devreye alınmıştır. 2014 yılında kurulan sanal sunucu sayısı 13
olmuştur. Sanal sunuculara ait veriler Veri Depolama Sisteminde tutularak veri güvenliği artırılmıştır.
DONANIM BAKIMI VE ONARIMI
Belediyemizdeki bilgisayar, çevre birimleri ve network donanımlarının bakım ve onarımları her sene olduğu gibi bu
yılda gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ve network sistemlerindeki arızalara kısa sürede müdahale edilerek kesintisiz bir
şekilde hizmet verilmesi sağlanmaktadır. Belediyemizde bulunan müdürlüklerimize yazılım ve donanım problemlerinde kısa sürede teknik destek verilerek çalışmaların aksamaması sağlanmaktadır.
DOMAİN SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Belediyemizde 2014 yılında mevcut domain yapısını aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Hizmet binalarımızdaki tüm kullanıcılar domain sistemine alınarak gerekli yetkilendirmeler yapılarak sistem güvenliği sağlanmaktadır. Domain kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeleri ve güvenli şifre kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bilgisayarlarına izinsiz program yüklemeleri ve sistem ayarlarıyla oynamaları engellenmektedir.
YAZILIM LİSANSLAMA VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
Belediyemizde kullanılan yazılımlar için 2014 yılında yeni lisans alımları ve güncellemeleri yapılmıştır.
Güvenlik Duvarı, analyzer cihazları yazılımlarının, anti virüs ve işletim sistemi yazılımlarının güncelleştirmeleri
düzenli olarak yapılarak güncel yazılım kullanımı sağlanmıştır.
OTOMASYON SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
Sayıştay tarafından istenen CSV formatındaki raporlar personelle birlikte oluşturuldu. 2014 yılında Çevre temizlik
beyanları esas alınarak tahakkukları otomatik olarak oluşturuldu. 2014 İlan Reklam Vergi Gelirleri için 2013 yılından devreden beyanlar baz alınarak, 2014 yılı beyanları otomatik olarak oluşturuldu ve tarife tür ve tarife değerleri
baz alınarak, 2014 tahakkukları otomatik olarak oluşturuldu. Emlak Beyanları için de 2014 yılı genel beyan dönemi
olduğu için komisyon tarafından belirlenen 2014 yılı arsa m2 birim değerleri sisteme aktarıldı. Emlak beyanları için
belirlenen 2014 yılı inşaat maliyet değerleri sisteme aktarıldı. Aktarılan bu parametreler ve mevcut aktif beyanlar
dikkate alınarak 2014 yılı emlak beyanları ve tahakkukları otomatik olarak oluşturuldu. 2014 yılı başında yeni yıl işlemleri tüm modüller için yapıldı. Yasa ve yönetmelikle yapılan parametre, tarife değişiklikleri sistemde güncellendi.
6552 sayılı yasa gereğince borç yapılandırmaları için program yazılıp ilgili modül oluşturuldu. Personel ücretlerinin
otomatik muhasebeleştirmesi ile ilgili program yazılıp ilgili modül oluşturulmuştur.2014 yılı sonunda bütçeye yeni
eklenen birimlerimiz için 2015 bütçesine hazırlık yapıldı.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
WKBS Personel bilgi sisteminde kullanıcılara eğitim verildi. Görev veya personel değişikliklerinden sebep yeni gelen ya da farklı birimde çalışmaya başlayan personellere ilgili WKBS modüller hakkında eğitim verildi.
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GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Genel Evrak Kayıt İşleri, Kent Konseyi ve Evlendirme İş ve İşlemlerini yürütmekle görevlidir. Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işleri yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerince yürütmekle yetkilidir. Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta
belirtilen sorumluluklarının yanında, görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve ilgili başkan yardımcısına
karşı sorumludur.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 5 memur, 1 sözleşmeli, 1 işçi, 2 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Yazı İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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SUNULAN HİZMETLER
BELEDİYE MECLİSİ
Belediye Meclisi, Meclis Başkanı ve 25 Ak Parti ile 6 MHP üye olmak üzere 31 üyeden oluşmaktadır.
MECLİS KARARLARI
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Kanun ve Resmi Gazetede yayımlanan 09.10.2005 tarih 25961 sayılı Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir. Belediye Meclisi her ay 5 gün ve
bütçe görüşmelerinin olduğu ay her gün toplantı yapmaktadır.

2014 yılı içerisinde 74 Olağan toplantı yaparak 2014 yılında toplam 198 Karar alınmıştır. Olağanüstü toplantı
yapılmamıştır.

Meclis çalışmalarında toplantı tutanak özetleri, önergeler ve meclis karar defteri kanuna ve yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanmıştır. Meclis evrakları her ay düzenli olarak arşivlenmiştir.
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HUKUK VE TARİFELER KOMİSYONU
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2014 YILI İHTİSAS KOMİSYONLARI TOPLANTILARI
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148

1
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4

5

4

17

12

56

TOPLAM

Belediye Meclisi 07.04.2014 tarih ve 53 nolu kararı ile mevcut komisyonlardan Halkla İlişkiler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Kadın, Aile
ve Pozitif Ayrımcılık komisyonu kaldırılmış olup, İnsan Hakları ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 7 adet komisyon ile çalışmalarına devam etmiştir. Müdürlüklerimizden belediye başkanının oluru ile havale edilen konular ve meclis üyelerinin sunduğu önergeleri raporlayarak karara bağlanmak üzere Meclis
Başkanlığına sunmuştur.

İHTİSAS KOMİSYONLARI
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BELEDİYE ENCÜMENİ
Belediye Encümenimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin “a” bendine göre; Belediye meclisinin 07.04.2014 tarih ve 52 sayılı kararı ile gizli oylama sonucu 1 yıllığına meclis üyeleri arasından seçilen 3 üye;
Mali Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen İnsan Kaynakları Müdürü ve Yazı İşleri
Müdürü olmak üzere 1 başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günü Saat:09.00’da Toplantı Salonumuzda toplanmaktadır.
ENCÜMEN KARARLARI
Belediye Encümenimiz 2014 yılında toplam 48 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda Ocak ayında 7, Şubat
ayında 7, Mart ayında 8, Nisan ayında 13, Mayıs ayında 51, Haziran ayında 90, Temmuz ayında 57, Ağustos Ayında
53, Eylül ayında 6, Ekim ayında 81, Kasım ayında 32, Aralık ayında 34 olmak üzere toplam 439 adet karar almıştır.
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 53 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 79 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 1 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 adet, Zabıta Müdürlüğü 299 adet konuyu karar alınmak üzere encümene havale etmişti

KENT KONSEYİ
Kent yönetiminde karar verme mekanizmalarına halkın katılımının sağlanması, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla Pursaklar Kent Konseyi kurulmuştur.
Kent konseyi, Eylül ayında 750 kişinin katılımı ile Olağan Genel Kurul Toplantısını yaparak, 14 kişilik bir
yürütme kurulu seçmiştir. Yürütme Kurulu Kent Konseyini yapılandırmaya ve teşkilatlandırmaya yönelik 6 adet
toplantı düzenlemiştir.
KENT KONSEYİ MECLİSLERİ
TECRÜBELİLER MECLİSİ: 62 üyeden oluşmaktadır.
HANIMLAR MECLİSİ: 38 üyeden oluşmaktadır.
GENÇLİK MECLİSİ: 60 üyeden oluşmaktadır.
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GENEL EVRAK İŞLEMLERİ
Belediyemize, kurum ve kuruluşlar ile kişilerden 6965 adet dilekçe, 4340 adet gelen evrak ve 5726 adet
giden evrak olmak üzere toplam 18984 adet Genel Evrak, ilgili müdürlüklere kayıt, havale ve zimmet işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir.
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2014 YILI GENEL EVRAK AKIŞI
AYLAR

DİLEKÇE

GELEN EVRAK

GİDEN EVRAK

OCAK

412

439

404

ŞUBAT

466

336

381

MART

490

353

364

NİSAN

614

335

337

MAYIS

864

412

555

HAZİRAN

471

363

763

TEMMUZ

353

410

557

AĞUSTOS

403

316

494

EYLÜL

358

393

529

EKİM

853

367

490

KASIM

2252

249

313

ARALIK

1382

367

539

TOPLAM

8918

4340

5726

GENEL TOPLAM

18984
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2014 YILI BİRİMLERE GÖRE GENEL EVRAK AKIŞI
MÜDÜRLÜKLER

DİLEKÇE

GELEN EVRAK

GİDEN EVRAK

43

94

25

-

15

-

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

12

21

11

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

13

197

270

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

21

85

240

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

3

16

9

272

406

296

3

259

33

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2859

1527

2816

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

339

408

273

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

32

113

56

4969

611

1259

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

8

57

5

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

58

21

80

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

286

510

353

8918

4340

5726

BASIN YAYIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM

DİLEKÇE
Belediyemize, kişi kurum ve kuruluşlardan toplam 8918 adet dilekçe kaydı alınmış olup, birim bazında havalesi yapılarak, dağıtımı yapılmıştır. Bu dilekçelerden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 43 adet, Bilgi
İşlem Müdürlüğüne 0 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 12 adet, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 13
adet, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 21 adet, Etüd Proje Müdürlüğüne 3 adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 272 adet,
Hukuk İşleri Müdürlüğüne 3 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 2859 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 339 adet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 32 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 4969 adet, Özel Kalem
Müdürlüğüne 10 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 58 adet , Zabıta Müdürlüğüne 286 adet dilekçe havale ve zimmet
işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir.
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GELEN EVRAK
Belediyemize, kurum ve kuruluşlar ile kişilerden toplam 4425 adet gelen evrak, gününde kaydı yapılmış
olup, birim bazında havale edilerek, zimmeti yapılmıştır. Bu evraklardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 94 adet, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 15 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 21 adet, Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne 197 adet, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 85 adet, Etüd Proje Müdürlüğüne 16 adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 406 adet, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 259 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 1527 adet, İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğüne 408 adet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 113 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 611
adet, Özel Kalem Müdürlüğüne 57 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 21, Zabıta Müdürlüğüne 510 adet havale ve
zimmet işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir.

GİDEN EVRAK
Belediyemizden, 5726 adet giden evrak çıkışı yapılmış olup, bunlardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 25 adet, Bilgi İşlem Müdürlüğü 0 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 11 adet, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü 270 adet, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 240 adet, Etüd Proje Müdürlüğü 9 adet, Fen İşleri Müdürlüğü
296 adet, Hukuk İşleri Müdürlüğü 33 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2816 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 273 adet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 56 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğü 1259 adet, Özel Kalem
Müdürlüğü 5 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğü 80, Zabıta Müdürlüğü 353 adet giden evrak hazırlamış olup gerekli
zimmet işlemleri yapılarak müdürlüğümüz tarafından ilgili kişi yada kurumlara elden ve posta yolu ile gününde teslim edilmiştir.
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POSTA
Belediyemiz tarafından kişi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, emlak vergi borç bildirgeleri v.b. olmak üzere toplam 5528 adet posta gönderilmiştir.
2014 YILI AY BAZINDA POSTA DAĞILIMI
OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

221

2258

274

357

154

165

397

233

230

270

704

265

5528

EVLENDİRME İŞLEMLERİ
Belediyemiz Evlendirme memurluğunda 1092 çiftimizin nikâh akitleri gerçekleştirilerek, mutluluklarına şahit olunmuştur. Ayrıca talepleri üzerine nikâh akitlerini diğer evlendirme memurluklarında gerçekleştirmek isteyen
70 çiftimize ise, gerekli olan evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir.
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Nikâh akdi gerçekleşen 1092 adet çiftimizin Evlenme Mernisleri (Bildirimleri) düzenlenerek tescil edilmek
üzere Pursaklar Nüfus Müdürlüğüne zimmet ile teslim edilmiştir. Memurluğumuzda kalan diğer evraklar dosyalanarak arşivlenmiştir.
Ayrıca Evlendirme Memurluğumuzca evlenen tüm çiftlerimize kendi fotoğraflarının bulunduğu, mutluluklarını günün 24 saatinde görebilecekleri çerçeveli saat ile oda nikâhlarında nikâh sırasında çekilen video kaydı ve
fotoğrafları dijital olarak hediye edilmiştir.

Evlenen Çiftlerimize Kendi Resimlerinin Bulunduğu Çerçeveli Saat Hediyemiz

Evlenen Çiftlerimize Nikâh Sırasında Çekilen Video CD Hediyemiz
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BASIN-YAYIN BÜROSU
Bir kurum ve kuruluşun en etkin çalışma birimi olan Basın Yayın, o kurum veya kuruluşa ait yapılan her ne
faaliyet varsa onların duyurulmasında, tanıtımında ve etkinliğinin arttırılmasında büyük rol üstlenmektedir. Özellikle belediyenin yapmış olduğu hizmetin ilçe geneline duyurulması, yapılmakta olan veya yapılması planlanan çalışmaların umuma açıklanarak hizmetlerin şeffaflığı ve önemini göstermek, halkın bu anlamda desteğini kazanmak ve
hizmetin devamlılığını sağlamak için insanlarla pozitif ilişkileri gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.
BASIN-YAYIN BÜROSUNUN GÖREVLERİ
1- Pursaklar Belediyesi birimlerinin her türlü faaliyetini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna
duyurmak, tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, fotoğraf ve kamera çekimi, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, ilgili basın kuruluşlarına ulaştırarak, ulaştırılan enformasyonları gerek haber gerekse reklam
olarak duyurmak.
2- Belediye Başkanı başta olmak üzere, belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve
yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin kupür, fotoğraf ve görüntülerini temin
ederek, bunların tasnifinin yapılmasını sağlamak.
3- Halkla ilişkilerin geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlayarak, bu kapsamda toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve
benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle belediyeye gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam
olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak. Bu
tür durumların basın bürosuna bildirilerek en kısa zamanda etkin çözüme ulaşmak noktasında yardımcı olmak.
4- Belediye faaliyet ve fonksiyonları ile ilgili her türlü yayın, dokümantasyon iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak.
Bölge halkının eğitimine ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak yayınların ilçeyi de kapsayacak şekilde ücretsiz olarak yapmak, bunların dağıtımını koordine etmek.
5- Belediyenin çıkarmış olduğu bülteni düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmek, burada yapılan faaliyetleri
kurum, kuruluş ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak. Pursaklar Belediyesi Resmi internet Sitesinde bulunan
haber, fotoğraf, görüntü ve duyuruları güncellemek.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 11 memur, 44 hizmet alımı personel bulunmaktadır.
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PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve hizmet alımı personelin eğitim
durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL YAŞ DURUMU
tir.

Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiş-
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PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

RUTİN ÇALIŞMALAR
Rapor kapsamında olan 2014 yılı içerisinde müdürlüklerimizin yapmış olduğu çalışmalar başta olmak üzere
haberlerin yapılması, fotoğrafların çekilerek, video kayıtlarının alınması yapılmıştır. Gerek kendi yayın organlarımız
olan Pursaklar Hemşeri Bilgilendirme Bülteni, resmi internet sitemiz gerekse diğer basın yayın kuruluşları aracılığı
ile yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulmuştur. Resmi İnternet sitemiz yenilenerek hizmete açılmıştır. Kurumsal
internet sitemizi, aylık ortalama 10.656 kişi ziyaret etmiştir.
Oluşturduğumuz mail sistemi ile hem gazetelere hem TV’lere hem de internet sitelerine, yapılan çalışmalarımızın
haber formatı servis edilerek, bunların kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.
Pursaklar Hemşeri Bilgilendirme Bülteni 2014 Ağustos’una kadar 25 bin adet basılarak kurum, kuruluşlar,
esnaf ve apartmanlara dağıtılmıştır. Pursaklar Belediye Bülteni 2014 yılı Aralık ayı itibariyle ulusal gazete boyutunda 20 sayfa ve 10.000 adet basılarak yayına devam etmektedir. Görüntülü haber sistemine başlanmış, belediye
birimlerinin hizmetlerini içeren kısa tanıtım filmleri hazırlanmıştır.
Basın Yayın Birimi olarak Önemli etkinlikler öncesi (Dedeler ve Neneler Koşusu, Dede-Torun Evi etkinlikleri, Ramazan Şenlikleri, çalıştaylar, konferanslar, geceler, konserler, seminerler vs.) davetiye, e-posta ve telefon aracılığı ile
basın mensupları davet edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Pursaklar Belediyesi’nin orijinal etkinliklerine basının
yoğun ilgi gösterdiği tespit edilmiştir.
Etkinliklerde çekilen fotoğraflar, video kayıtları istenildiği takdirde ilgili kurum ve kuruluşlara CD ortamında teslim edilmiştir.
Kaymakamlık, AK Parti İlçe Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok kurum, basın yayın biriminden temin ettikleri materyalleri kendi sunumlarında, faaliyet raporlarında ve tanıtım filmlerinde kullanmışlardır. Bu
tür kurumlar iznimiz dâhilinde gerekli dokümanları bizlerden temin edip kullanabilmektedirler.
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MEDYADA PURSAKLAR
2014 yılı içerisinde yazılı basında (gazetelerde) Pursaklar ile ilgili yayınlanan haber sayısı 5 bin 129 adettir.
Bu haberlerden yaklaşık 4 bin 500’ünün Pursaklar Belediyesi’nin faaliyetlerini işlediği görülmektedir.
2014 yılı içerisinde internet sitelerinde Pursaklar ile ilgili yayınlanan haber sayısı 18 bin 803 adet olduğu
görülmüştür.
2014 yılı içerisinde TV’lerde yayınlanan Pursaklar ile ilgili haber sayısının 278 olduğu tespit edilmiştir.
Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin büyük bir kısmının Pursaklar Belediyesi’nin faaliyetleri ile ilgili
haberler olduğu görülmüştür. Toplam haber sayısı 24 bin 310 adettir.
Pursaklar ile ilgili yayınlanan görüntülü haberlerin toplam süresinin 43 saat 59 dakika 59 saniye olduğu tespit
edilmiştir.
İnterpress verilerine göre 2014 yılı içerisinde Pursaklar Belediyesi ile ilgili gazete, TV ve internet sitelerinde
toplam 24 bin 310 ayrı yerde haber yayınlandığı görülmüştür.
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PURSAKLAR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİ
Pursaklar Belediyesi Resmi İnternet Sitesi birim personelimiz tarafından tamamen yenilendi. İnternet sitemizin veri tabanı dışarıdaki sunuculardan alınıp, belediyemizin kendi sunucusuna aktarılmıştır. Sunucudaki konfigürasyonları (panel yapısı) yapılandırılmıştır.
Fotoğraf ve görüntülü haberler için galeri sayfaları oluşturulmuştur. Sayfa tasarımı ve renklerde değişiklik
yapılmıştır. Belediyemizin her birimi için “Hizmetlerimiz” başlığı altında faaliyet sayfası oluşturulmuştur. İlan ve
duyurular kısmına kategoriler eklenmiştir. İnternet sayfamızda 333 adet haber ve 1000 adet haber görseli yer almaktadır. 3 bin 700 adet “Basında Pursaklar Belediyesi” haber kupürleri resim formatında yüklenmiştir. Belediye
seçimleri için “Seçim Sonuçları Takip” otomasyonu yazılımı yapılmıştır. Ayrıca geleneksel hale getirilen Dedeler ve
Neneler İkinci Bahara Koşuyor spor müsabakası için “Üye Kayıt” otomasyonu, Belediye otobüslerini takip etmek
için “Otobüs Takip” otomasyonu ve Belediyemize ait Sinema Gösterimi için “Sinema Bilet” otomasyonu yazılmıştır.Toplamda 9 bin 253 görsel materyal siteye yüklenmiştir. Bu veriler İnterpress ’ten alınan bilgilere ve birim
personelimizin hazırlamış olduğu raporlara dayanarak oluşturulmuştur. Bu yüzden Pursaklar ile ilgili yayınlanan
haberlerin bu sayıların çok daha üzerinde olduğu bilinmektedir. (Yerel gazeteler, yerel TV’ler, Ankara dergileri, bazı
web siteleri gibi birçok yerde haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Fakat medya takip sistemlerindeki firmaların
takip alanı sınırlı olduğundan bunlar haber takip sisteminden bizlere rapor edilememiştir.)Pursaklar Belediyesi basın
yayın bürosu tarafından yazılan haberler ve çekilen fotoğrafların çeşitli web siteleri aracılığıyla ilçelerdeki yerel gazeteler tarafından haber olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu yerel gazete haberleri İnterpress ’in değerlendirmesine
girmediği için toplam sayıya etkisi olmamıştır.
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RADYO PURSAKLAR
Yayın hayatına Eylül 2011’de başlayan Radyo Pursaklar, 24 saat yayın yaparak bir ilke daha imza atmıştır.
Burada “Canlı Yayınlar, Günün Sözü, Tarihte Bugün, Bunları Biliyor Musunuz? Dünden Bugüne Pursaklar,
Kıssadan Hisseler, Bültenden Haberler, Başyazı ve Bakış Açısı, Haftalık Röportajlar, Etiklik haberleri”
yer almış ve 13 canlı yayın konuğumuz olmuştur. Bunun yanı sıra Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği,
Taş Plak, Türk Dünyası Müzikleri” gibi şarkı ve türküler yayınlanmıştır. Bununla birlikte hemşerilerimize
ödüllü sorular yöneltilerek radyo üzerinden program yapılmıştır.
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HALKLA İLİŞKİLER
SUNULAN HİZMETLER
1. 8. Dedeler Neneler İkinci Bahara Koşuyor spor etkinliğimiz yapıldı. Etkinliğimize katılan 1500’un üzerindeki 		
dede ve nenelerimize eşofman takımları ve spor ayakkabıları dağıtıldı.
2. Koşu sonucunda dereceye giren 150 hemşerimiz eşleri ve torunları ile birlikte Kızılcahamam`a Termal Tesislere
1 hafta tatile gönderildi.
3. Taekwondo, Voleybol, Futbol, Basketbol dallarında gerçekleşen yaz okulumuza 1500 `ün üzerinde öğrencimizin
kaydı yapıldı. Piknik ve bahar şenlikleri organizasyonu düzenlendi.
4. Belediyemizin başlatmış olduğu ‘’Haydi Komşular Pikniğe’’ organizasyonu içerisinde yaklaşık 1000 hemşehrimize piknik organizasyonu düzenlendi.
5. Pursaklar `lı hemşerilerimizden ve öğrencilerimizden 1 yıl içerisinde 1000 kişiye Tiyatro programları düzenlendi.
6. Pursaklar`lı hemşerilerimizden ve tüm okullarımızdan 1 yıl içerisinde 2500 kişiye vizyondaki filmleri izlemesi
için sinema programları yapıldı.
7. ‘’Hz. Mevlana’nın 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri ’ne ‘’Pursaklar`lı hemşerimizden 200 kişi
götürüldü.
8. Pursaklar Belediyesi Kültür Gezileri Programı içerisinde Konya, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bursa,
Antalya, Kastamonu, Nevşehir, Urfa, Çankırı, Çorum, Amasra, Amasya, Kızılcahamam, Kalecik,
Bolu,Eskişehir gibi il ve ilçelere 4500 hemşerimiz götürüldü.
TEBESSÜM MASASI
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın belediye hizmetleri ile ilgili görüş, düşüncelerini, taleplerini, istek ve
şikâyetlerini en hızlı şekilde cevaplayabilmek, ilgili müdürlüklere anında bilgileri iletmek ve gerektiğinde santral
telefonunu yönlendirme işlerini yapmakla görevlidir.
İnternet üzerinden ve telefonla Tebessüm masasına 285, BİMER 142, Alo153’den 137 Toplam 564 talep,
istek, görüş, şikâyet alınmış ve cevaplandırılmıştır.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 2 memur personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde görev yapan memur aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

         
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir
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Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz, İlçe imar ve plan cetvellerini tetkik ederek belediyemize intikal
eden yerlerin tescilinin yapılmasını, muhtelif kanunlarla belediyemize devredilecek hazine yerlerinin devir,
takas ve trampa işlemlerinin yapılmasını, mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların ilgili yasa gereği
ihale yoluyla satışı ve kiraya verilmesi sağlanmıştır. Belediyemizin hisseli bulunduğu taşınmazların ilgili
yasa gereği satışını yapmak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmüştür. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan
gayrimenkullerin Kamu kurum ve kuruluşlarına istekleri doğrultusunda ilgili kanuna göre tahsis işlemlerini
yapmaktadır. Gayrimenkullerimiz bilgisayar ortamında envanteri tutularak devamlı güncelleştirilmektedir.
Müdürlüğümüz ile ilgili Belediye Meclisi ve Encümeninden çıkması gereken kararlara ait dosyalar
hazırlanmış ve sonuçlandırılmıştır.
Müdürlüğümüzce 2014 yılında yapılan Kiralama İhaleleri
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GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Fen İşleri Müdürlüğümüzce, kentsel gelişimin sağlanması kapsamında, ilçe dahilinde yol yenileme ve onarımları, yeni imar yolu, meydan, bulvar ve yaya yollarının çağın gereklerine ve standartlara uygun yapılmasını sağlamaktadır. Hizmet binaları, diğer kamu kurumları ve okulların yapım, bakım ve onarımlarının yapılması, kent donatılarının kurulması, alt ve üst yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesini yapmaktadır. Belediye sınırları dahilinde her
türlü park, bahçe, spor alanı, rekreasyon alanı, kavşak ve orta refüjlerin projelendirilip düzenlenmesi ile bölgemizdeki yeşil alanların bakım, onarım ve korunması hizmetlerini yürütmektedir.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 10 memur, 30 işçi, 228 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÇALIŞMA VE YATIRIM PROGRAMI

SIRA NO
1
2
3
4
5

İŞİN ADI
MEHMET AKİF ERSOY PARKI VE SOSYAL TESİSİ
ŞEHİT SALİM AKGÜL PARKI VE SOSYAL TESİSİ
TEVFİK İLERİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KAPALI PAZAR ALANI
PURSAKLAR BELEDİYESİ BAŞKANLIK KONAĞI
SARAY SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ

Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı
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Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı

Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Sosyal Tesisleri
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Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Sosyal Tesisleri

Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi
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Şehit Salim Akgül Parkı ve Sosyal Tesisleri

Şehit Salim Akgül Parkı ve Sosyal Tesisleri
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Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi ve Kongre Salonu

Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi ve Kongre Salonu
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Tevfik İleri Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi
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2014 YILINDA BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ASFALT EKİPLERİMİZ
TARAFINDAN YAPILAN SERİM İŞLEMİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

2014 yılında belediyemiz 1 Adet finişer, 3 Adet çekici, 14 Adet damperli kamyon ve 1 Adet silindir ile asfalt
serim işleri hızlı ve yüksek bir kaliteyle gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz sınırlarında 2014 yılında toplam 37.910 Ton
sıcak asfalt serimi çalışması yapılmıştır. Şikayetler, dilekçeler ve talepler doğrultusunda hazırlanan planlar dahilinde
asfaltlama işlemleri yapılmıştır.
Abadan Mahallesinde ASKİ ekipleriyle ortaklaşa yapılan kanal çalışmasından sonra mahallenin tüm sokakları asfaltlandı.
SIRA NO

AY

SOKAK SAYISI

SERİLEN ASFALT MİKTARI (TON)

SERİM UZUNLUĞU (M)

1

OCAK

20

750

370

2

ŞUBAT

39

660

400

3

MART

36

1.800

1.800

4

NİSAN

38

1.750

1.500

5

MAYIS

24

1.650

1.300

6

HAZİRAN

50

5.900

3.750

7

TEMMUZ

44

4.500

2.850

8

AĞUSTOS

54

4.800

2.950

9

EYLÜL

62

5.300

3.950

10

EKİM

47

4.100

2.700

11

KASIM

39

4.000

2.500

12

ARALIK

30

2.600

1.300

483

37.910

25.370

TOPLAM
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2014 yılında ilçe sınırlarımız içerisinde toplam 113.600 m² alanda asfalt yama işlemi Acil Yol Bakım Onarım Birimimiz tarafında hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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AY
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
                     TOPLAM

YAMA ALANI (M²)
2.250
17.900
5.800
6.050
5.400
23.500
2.830
17.000
17.500
2.470
10.000
2.900
113.600
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2014 YILI YENİ İMAR YOLU ÇALIŞMALARI
Pursaklar genelinde 2014 yılında 137 adet 15.340 metre imar yolu yapıldı. Bu çalışmalarda 54.050 m³ dolgu,
71.950 m³ kazı yapılarak 5.900 ton mekanik ocak malzemesi ve 26.460 ton asfalt kırığı malzeme kullanıldı. İmara
açık olmayan yollar hizmet için açılmıştır.
İMAR
YOLU
SAYISI

AYLAR

UZUNLUK
(M)

YOL TESVİYESİ (M)

ASFALT
KIRIĞI
(TON)

MEKANİK
MALZEME
(TON)

YAPILAN
KAZI (M³)

DOLGU MİKTARI (M³)

OCAK

11

1.100

7.700

600

50

1.850

2.700

ŞUBAT

14

1.300

7.500

2.250

50

3.000

7.000

MART

7

820

7.000

2.250

300

2.750

2.850

NİSAN

2

150

10.480

2.260

650

2.150

2.800

MAYIS

7

900

8.050

2.050

550

4.450

4.400

HAZİRAN

15

1.850

18.175

1.450

1.100

6.900

7.700

TEMMUZ

23

2.450

4.800

1.650

1.000

11.650

4.400

AĞUSTOS

25

3.270

5.770

1.400

700

16.000

5.000

EYLÜL

17

1.650

14.650

5.000

450

9.000

2.300

EKİM

8

1.200

6.565

2.050

400

5.500

4.000

KASIM

5

400

13.350

1.900

150

5.000

6.800

ARALIK

3

250

5.550

2.200

500

3.700

4.100

15.340

109.590

26.460

5.900

71.950

54.050

TOPLAM
137
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İlçemiz genelinde bulvar, cadde, sokak, park, kamu kurumları etrafı, okul bahçe ve çevreleri, belediye hizmet
binaları çevresi, mezarlıklar, vb. yerlerin bordür ve kilitli taş çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda 18.430
metre tül bordür, 21.250 m2 kilit taş çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca mevcut kaldırımlarımızda, resmi kurumlarda,
okullarda ve camilerimizde engelli vatandaşlarımız için “engelli rampaları” oluşturulmuştur.
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SIRA NO

AY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOPLAM

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

BORDÜR DÖŞEMESİ
(M)

KİLİTLİ TAŞ KALDIRIM DÖŞEMESİ (M²)

500
1.350
1.180
1.550
1.300
1.850
2.430
3.250
1.700
1.500
920
900
18.430

400
1.700
1.450
1.400
1.000
1.460
1.100
1.500
1.700
7.000
1.450
1.050
21.250
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İlçemizde 25.04.2011 tarihinde protokolün sona ermesi ile ASKİ tarafından yürütülmesi gereken su hattı
imalatı, kanal hattı imalatı, su arızaları, kanal tıkanıkları ve baca kapakları ile ilgili işlemler hemşerilerimizin mağdur
olmaması için ekiplerimizce gerekli destek vermişlerdir. Ayrıca; Kamu Kurumları, Camiler ve Okulların su ve kanal
ile ilgili arıza ve eksiklikleri giderilmiştir.
2014 yılında Pursaklar genelinde yaklaşık 2.390 metre içme suyu hattı yapılmıştır. Ayrıca; toplam 334 adet
su arızası, park ve belediye hizmet binalarımızda 207 adet su arızası giderilmiştir.
AYLAR

ARIZA
SAYISI

OCAK
23
ŞUBAT
26
MART
37
NİSAN
27
MAYIS
15
HAZİRAN
32
TEMMUZ
33
AĞUSTOS
30
EYLÜL
48
EKİM
26
KASIM
16
ARALIK
21
TOPLAM        334

PARKLARDA
MÜDAHELE
EDİLEN ARIZALAR

20-32’
LİK SU
HATTI

40’LIK
SU
HATTI

63’LÜK
SU
HATTI

80’LİK
SU
HATTI

90’LIK
SU
HATTI

100200’LUK
SU HATTI

125’LİK
SU
HATTI

DEĞİŞEN
MUSLUK
SAYISI

DEĞİŞEN
VANA SAYISI

8
7
43
30
10
20
30
13
30
5
2
9
207

13
10
340
100
50
120
90
155
100
6
8
5
997

92
152
37
40
100
52
437
910

60
140
20
5
225

12
12

-

13
10
88
30
9
150

90
6
96

3
1
13
19
3
13
25
1
30
5
1
9
123

5
6
30
17
10
13
13
13
7
2
2
3
121

2014 yılında Pursaklar genelinde 1.843 metre kanal hattı, 80 metre drenaj hattı çekilmiş ve 178
adet kanal arızası giderilmiştir.
AYLAR

ARIZA
SAYISI

200’LÜK
BÜZ (M)

300’LÜK
BÜZ (M)

400’LÜK
BÜZ (M)

500600’LÜK
BÜZ (M)

1000’LİK
BÜZ (M)

100’LÜK
DRENAJ
BORUSU
(M)

150’LİK
DRENAJ
BORUSU
(M)

MEZAR
SAYISI

OCAK

7

-

20

-

-

-

-

-

9

ŞUBAT

8

-

20

10

-

-

-

-

12

MART

10

-

80

-

-

-

-

-

13

NİSAN

8

80

-

-

-

-

-

80

19

MAYIS

25

53

100

67

-

-

-

-

18

HAZİRAN

11

130

20

-

-

-

-

-

22

TEMMUZ

25

920

20

-

-

-

-

-

21

AĞUSTOS

11

100

120

-

-

-

-

-

16

EYLÜL

5

10

13

-

10

-

-

-

13

EKİM

13

10

10

-

-

-

-

-

17

KASIM

35

10

10

-

--

-

-

-

20

ARALIK

20

20

10

-

-

-

-

-

29

TOPLAM

178

1333

423

77

10

-

-

80

209
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2014 yılı içerisinde Belediyemizin bünyesinde bulanan marangozhanede belediye hizmet binalarımız için
gereken ahşap teçhizat yapılmıştır. Ayrıca parklarımızda kullanılmak üzere vatandaşlarımızın rahat edeceği çardak,
masa, bank, vb. işlerin imalatları yapılarak hızlı ve kaliteli bir şekilde önceden tespiti yapılan yerlere montaj işlemi
yapılmıştır. İlçe sınırlarında bulunan kamu kurumları, okullar, camiler gibi kurumların talepleri doğrultusunda ahşap işleri yapılmıştır.
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Belediyemizin tüm hizmet binaları ve şantiyelerinde yapılması gereken metal, kaynak gibi işleri ivedilikle
yerine getirmiştir. Marangozhane ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda parklarımıza vatandaşlarımızın rahat edebilecekleri çardak, masa, bank vb. işlerin kendilerine düşen kısımlarını yapmışlar ve talepler doğrultusunda ilçe sınırlarında
bulunan kamu kurumları, okullar, camiler gibi kurumların işleri yapılmıştır.
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AYLAR

TAMİRHANEYE
YAPILAN KAYNAK
TAMİR İŞLERİ

SU EKİBİNE YAPILAN KAYNAK
TAMİRİ VE BACA
KAPAĞI İMALATI

PARK EKİBİ KAYNAK TAMİRİ VE
PARKLARDAKİ
BAKIM İŞLERİ

ELEKTİRK EKİBİ
KAYNAKA TAMİRİ
VE PANO KASASI
VE BENZERİ İŞLER

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

16
21
15
29
25
17
8
6
10
10
9
8
174

1
2
1
4

14
10
10
8
20
19
12
14
17
16
13
15
168

2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
16
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İlçemiz hızlı bir şekilde gelişmekte ve hizmetlerin hızı da paralel olarak artmaktadır. Yeni yapılan
hizmet binaları, mevcut olan binalar, parklar, pazar alanları, şantiyeler gibi hizmet alanlarında elektrik,
kablo döşeme, tadilat, bakım vb. işleri titizlikle yapmaya çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra İlçemizde
vatandaşlarımıza hizmet veren diğer kamu kurumları, okullar, camiler gibi kurumların işleri de titizlikle
yapılmaya çalışılmaktadır.
AYLAR

BELEDİYE
BİNASI

PARKLAR

SAHADA
YAPILAN
İŞLER

OKULLAR

RESMİ
KURUMLAR

CAMİİ

TOPLAM

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

14
12
4
4
6
8
5
7
6
8
9
7
90

10
22
15
13
17
29
24
17
22
25
17
17
228

7
6
7
8
6
8
11
9
8
10
8
9
97

4
4
2
2
1
1
1
1
2
2
3
8
31

4
3
5
1
1
1
1
2
3
1
22

8
9
2
6
5
6
3
7
3
7
7
6
69

47
56
35
34
36
53
44
41
42
54
47
48
537
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İş ve hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için araç ve iş makinelerinin sağlıklı bir şekilde hizmet
vermesi gerekmektedir. Buna göre belediyemizin araç gereç ve iş makinelerinin tamiratları ve bakımları kapasiteye
göre yapılmaktadır. Arızası büyük olan araç ve iş makinelerinin tamiratı için görevli personeller tarafından büyük
sanayilere götürülerek yapılmaktadır. Hizmet ömrünü dolduran hizmet araçları Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun bir
şekilde hurdaya ayrılmaktadır.
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Belediyemizde çeşitli model ve markalarda 42 adet kamyon, 3 adet Tır ( Çekici ), 4 adet Tır Dorsesi,
13 adet Kamyonet, 3 adet Binek Oto, 27 adet iş makinesi, 9 adet Traktör ve 5 adet Diğer resmi kurumlardan
alınan araçlar ile hizmet verilmektedir.
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GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce, kentsel gelişimin sağlanması kapsamında, ilçe dahilinde yol
yenileme ve onarımları, yeni imar yolu, meydan, bulvar ve yaya yollarının çağın gereklerine ve standartlara
uygun yapılmasını sağlamaktadır. Hizmet binaları, diğer kamu kurumları ve okulların yapım, bakım ve
onarımlarının yapılması, kent donatılarının kurulması, alt ve üst yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesini
yapmaktadır. Belediye sınırları dahilinde her türlü park, bahçe, spor alanı, rekreasyon alanı, kavşak ve
orta refüjlerin projelendirilip düzenlenmesi ile bölgemizdeki yeşil alanların bakım, onarım ve korunması
hizmetlerini yürütmektedir.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 21 memur, 1 işçi, 2 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
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PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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PERSONEL CİNSİYET DURUMU

Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

YAPI DENETİM ŞUBESİ
SU YALITIMI KONTROLÜ
Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yer altı sularına maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden sudan korunmak için
yapılan işlemlere su yalıtımı denir. 2014 yılında 95 adet su yalıtımı kontrolü resimli ve dosyalı bir şekilde yapılmıştır.
SEVİYE TESPİT
Pursaklar ilçe sınırlarında bulunan inşaatların, yılsonu eleman değişikliği ve fesih seviye tespitleri, inşaatlara
gidilerek 4708 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Aşağıdaki kriterlere göre inşaatların seviye tespitleri belirlenmektedir.
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2014 yılı itibariyle 218 adet işyeri teslim tutanağı ve seviye tespit tutanağı onaylanmıştır.
HAK EDİŞ RAPORLARI KONTROLÜ VE ONAYLANMASI
Yapı Denetim Kuruluşları tarafından Yapı Denetim Şubesine getirilen hak ediş raporları ekte sunulan kriterlere göre incelenip, makama onaya sunulmuştur.2014 yılı itibariyle 168 adet hak ediş raporu incelenmiştir.
HARİTA ŞUBE
İmar durum belgesi (çap) düzenlenmesi
Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem çap müracaatıdır. Çap müracaatları dilekçe ile yapılmaktadır.
Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekâlet verdikleri kişiler de müracaat edebilir. Müracaat esnasında istenen belgeler şunlardır;
•

Aplikasyon krokisi aslı.

•

Tapu fotokopisi

•

İmar durum belgesi harcı
2014 yılında 184 adet çap belgesi düzenlenmiştir.
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YOL KÖTÜ DÜZENLENMESİ
Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem yol kotu müracaatıdır. Yol kotu müracaatları dilekçe
ile yapılmaktadır.
Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekâlet verdikleri kişiler de müracaat edebilir. Müracaat esnasında istenen belgeler şunlardır;
•

Aplikasyon krokisi aslı.

•

Tapu fotokopisi

•

Yol kotu belgesi harcı

2014 yılında 123 adet yol kotu belgesi düzenlenmiştir.
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TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ
Tevhit ve ifraz işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenmektedir;
•

Tapu tescil belgesi

•

Vekâletnameler

•

Kadastro müdürlüğünce hazırlanan değişiklik tasarımı

•

Parsellere ait ekspertiz çapı

•

Dilekçe örneği

2014 yılında 26 adet işlem yapılmıştır.
TEMEL VİZESİ İŞLEMLERİ
Belediyece onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce,
proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile plan ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vize kontrolüdür. 2014 yılında 95 adet temel vize kontrolü yapılmıştır. Temel vizesi hazırlanması, onaylanması Yapı Denetim
firmalarınca gerçekleştirilmektedir.
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz; ilçe genelinde gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal etkinliklerle
şehirlilik bilinci oluşturmak, hemşerilerimizin yaşadığımız yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve
becerileri kazanmış, kültürel ve sosyal açıdan gelişen, yaşadığı yerin ve toplumun sorunları ile ilgilenen duyarlı
bireyler haline gelmesine katkı sunmaktadır. Genç nesillerimizin tarihimizle olan bağını korumak, onlara maddi ve
manevi değerlerimizi kazandırmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 23 memur, 5 işçi, 32 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim durumu
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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EĞİTİM KÜLTÜR HİZMETLERİ
PROGRAMLAR
İş Sağlığı ve Güvenliği, Saç Cilt Analiz ve Güzellik, Sağlıklı Beslenme, Kimyasal Temizlik ürünlerimizin
Sağlığımıza Etkileri, Sağlıklı Hayat ve Kilo Kontrolü, Haklarıyla Kadın Olmak, Tüketim Bilinci, Renkler ve
Hayatımızdaki Etkileri, Kadın Hastalıkları ve Tedavileri, Bel ve Sırt Ağrıları, Evliliği Sürdürme Sanatı, Etkili iletişim
ve Beden dili ve birçok konuda seminerler düzenlenmiştir.
SPOR ETKİNLİKLERİ FAALİYETLERİ
Saray Kültür Merkezi, Ayyıldız Hanımlar Lokali, Nezaket Hanım Evi ve Erdemli Gençlik Kulübü spor salonundan 1956 hanım spor faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 340 erkek kursiyerimiz ise Erdemli Gençlik Erkekler
Kulübü’nde spor faaliyetleri yapmışlardır.

KURS ETKİNLİKLERİ
İlçemizdeki Hanımlarımıza yönelik çeşitli kurslar düzenledik. Düzenlediğimiz kurslara toplam 2737 adet kursiyer
katılmıştır. Kursların içeriği genel olarak; Arapça, Bilgisayar, İğne Oyası, Evde Çocuk Bakımı, Ebru, Takı Tasarım
ve Ahşap Boyama, Kişisel Gelişim, Pike Dikimi, Tezhip, Osmanlıca, Güzel Konuşma, Kazaziye, Kurdele Nakışıdır.
SERTİFİKA TÖRENİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yapmış olduğu kurslara katılan kursiyerlere ve Nezaket Okulundan mezun olan öğrencilerimize sertifika töreni yapıldı. Törene yoğun ilgi gösterildi.
DEDE-TORUN EVLERİ
İlçemizde mevcut bulunan dede-torun evlerinde, ilmi, kültürel, adab-ı muaşeret, gibi çeşitli toplantılar ve
seminerler düzenlenmiştir. Lokallerimizden 2000 kişi istifade etmiştir. Ayrıca dede-torun evlerimizde çocuklarımız
dedeleriyle gelerek oyun gruplarımızda oyunlarını oynamışlardır.
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KONFERANS SALONLARI
Belediyemize ait 4 adet Konferans salonlarımızda, konferans, panel, nikâh akitleri, toplantılar, seminerler,
tiyatro gösterileri, yarışmalar, okulların yılsonu gösterileri gibi birçok etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır. Konferans salonlarımızda 221 adet program yapılmıştır.
NEZAKET OKULLARI
Bir ana merkez olmak üzere; Merkez Nezaket Okulu, Altınova Kültür Merkezi, Saray Kültür Merkezi ve
Nezaket Hanım Evinde olmak üzere 4 adet Nezaket Okulumuz bulunmaktadır. İlçemizdeki 04-06 yaş grubu arasındaki çocuklara Nisan 2012 tarihinden itibaren Adab-ı Muaşeret dersleri verilmektedir. 2014 yılında Okul haline
gelen Adab-ı Muaşeret derslerimiz kurumsallaşmış ve okullaşmıştır. Bu okullarda toplamda 1400 öğrencimiz ders
görmüştür.
DİYET VE SAĞLIKLI BESLENME
2014 yılında faaliyete geçen Diyet ve Sağlıklı Beslenme birimimizde 350 ücretli ve 783 ücretsiz hastaya
hizmet verilmiştir.
ERDEMLİ GENÇLİK KULÜBÜ
Erdemli Gençlik Kulübünün kuruluş amacı; gençleri eğitmeye yönelik plan proje ve organizasyon yapmak,
gençlerin kendi hayatlarına değer katmalarını sağlamak, gençlerin sorumluluklarını bilen birer birey olmalarına yardımcı olmak ve en önemlisi erdemli, ahlaklı, vicdanlı bireyler olmalarına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Erdemli Gençlik Kulübü 2 kademe halinde hizmet vermektedir. 1. kademe 5. sınıf -8 sınıf öğrencileri. 2. kademe ise
lise 1 ve lise son sınıflarına kadar olan gençlere hitap etmektedir. Ayrıca erdemli gençlik kulübünde matematik, Arapça, taekwondo, wushu, fitness kursları düzenlenmektedir. Kulübün 2000 erkek ve 400 kız öğrencisi bulunmaktadır.
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SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL FAALİYETLER
Sosyal Belediyeciliğin gereklerinden ve kanunların verdiği sosyal görevlerden yola çıkarak, ilçe genelinde
ihtiyaç sahibi ailelerin ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurmuş olduğu “Tebessüm Çarşısı” biriminde ihtiyaç sahiplerinin haritası çıkartılarak 2014 yılında 9603 aileye talepler doğrultusunda gerekli yardım yapılmaktadır.
TEBESSÜM ÇARŞISINA YAPILAN YARDIMLAR
Yapılan hizmetleri takip ve takdir eden hayırsever kuruluşlar ve kişiler çarşımıza çeşitli ev eşyaları, giyim,
ayakkabı ve gıda bağışları yapmaktadırlar. Bağışların toplamı 3854 adettir. Bağış yapan vatandaşlarımıza bağışların
nasıl yapıldığına dair bilgi verilmektedir.
GİYSİ VE AYAKKABI HİZMETİ
İlçemiz genelinde Tebessüm Çarşımıza 2014 yılında 1529 ihtiyaç sahibi kişi müracaat etmiş ve
değerlendirilmeye alınmış, giyim ve ayakkabı yardımı yapılmıştır.
GIDA YARDIMI HİZMETİ
Tebessüm çarşımıza müracaat eden ailelerden yapılan araştırmalar neticesinde gerçek ihtiyaç sahibi 2573
aileye gıda yardımı yapılmıştır.
İŞ HIZMETI (İŞÇI BANKASI)
Tebessüm Çarşımızda oluşturulan işçi bankasına 202 kişi iş müracaatında bulunmuş, 67 kişinin İş-Kur kayıtları yapılmış ve 98 hemşerimize de iş yönlendirilmesi yapılmıştır.
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HASTA HİZMETLERİ
Tebessüm Çarşımızca ve belediye tabibimiz tarafından yatalak ve hasta olan 17 hastaya ziyaret yapılmış ve
talepleri dinlenilmiştir. Tespit edilen ihtiyaç sahibi 780 hasta hemşerimize, hasta bezi yardımı yapılmıştır. Hemşerilerimizin ve belediyemizin katkılarıyla başlatılan kapak kampanyası çerçevesinde ve belediye tebessüm çarşımızın
katkısıyla 13 hemşerimize tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır. Ayrıca okullarda özürlü öğrenci tespiti yapılmış ve
özürlü 37 öğrencilerimize servis hizmeti yapılmıştır.
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EV EŞYALARI HİZMETİ
Tebessüm Çarşımızda titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda, bir evin ihtiyacı olan tüm malzemeler gerekli
görülen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.
SÜNNET FAALİYETLERİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklarımızı Belediye Başkanımız Sayın Selçuk ÇETİN
evlerinde ziyaret ederek 206 yavrumuza çeşitli hediyeler dağıttı.
HOŞ GELDİN KÜÇÜK HEMŞERİM
Belediyemizin ilklerinden olan “Hoş Geldin Küçük Hemşerim” adı altında, ilçemizde ikamet eden ailelerin
dünyaya gelen bebeklerine Belediye Başkanımız Sayın Selçuk ÇETİN tarafından ve görevlendirdiği bayan personellerimizce 2213 adet ilk hediyeleri verilmiştir.
DİĞER HİZMETLER
1- İlçemizde olmasını istemediğimiz bazı üzücü olaylarda mağdur olan ailelere ihtiyaçlarına göre yardımlar yapıldı.
2- Suriye’den göç etmek zorunda kalan ve ilçemizde ikamet eden 6 aile, 26 kişiye kıyafet yardımı yapıldı.
3- 20 aileye 70 paket bebek bezi yardımı yapıldı.
4- Kurban Bayramında bağış yapan hayırsever kişilerin kurbanları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıldı.
5- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı, SSK ve Bağ-kur gibi kuruluşlarla yapılan değerlendirmelerde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs temin edilmesi ve bunun yanında diğer ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi yardım,
kömür yardımı gibi ihtiyaçlarında yardımcı olduk.

6- İlçemizde bulunan huzur evleri ve yaşlı bakım evlerine ziyaretler yapıldı ve çeşitli hediyeler verildi.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 6 memur, 2 işçi, 3 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Mali Hizmetler Müdürlüğü; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, Bütçe Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve
işlemleri, belediye finansman, muhasebe mali iş ve işlemleriyle alakalı her türlü faaliyeti, Belediyemizin diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Belediyemiz tarafından tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi ve harçların zamanında tahakkuk ettirilerek, gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanması işlemlerini üstlenmiştir.
Mükellef ve paydaşlarımızın iş ve işlemlerini en kısa sürede ve doğru olarak yapmak, bilgi isteyen mükelleflerimize doğru bilgiyi vermek, işlemlerini zorlaştırmadan yapmak, yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yasal
prosedür içerisinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek, tertipli ve düzenli bir iş ortamı oluşturarak,
çalışanlarımızın toplam verimliliğe katkısını arttırmak temel ilke ve önceliğimiz olmuştur.
Mali Hizmetler Müdürlüğü; yapacağı iş ve işlemleri yasalara uygun, üst yöneticilere hesap verilebilecek sorumlulukla sürdürmekte ve halkın memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet vermektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünde verilen hizmetin kalitesi aynı zamanda belediyenin verdiği hizmetin de kalitesini göstereceğinden çalışanlar
bu anlayış ve sorumlulukla hareket etmeyi şiar edinmiştir.
GELİR İŞ VE İŞLEMLERİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini tahakkuk ettirerek, alacaklarını takip ederek yasal
süresi içerisinde tahsilâtlarının yapılmasına öncelik vermiştir. Vergilerini zamanında ödemeyen mükelleflere vergi
ödeme süresinin bitiminden hemen sonra ödeme emirleri tanzim edilerek dağıtımı yapılmış, mükellefler cezai işleme
maruz kalmamaları konusunda uyarılmıştır.
Tapu kayıtlarımızın güncel takibi için tapu müdürlüklerinden alım-satım listeleri alınarak kayıtlarımızın kontrol işlemleri yapılmıştır. Satış işlemi yapan mükelleflerin kayıtlarının kapanışı yapılmış olup, satılan yer ile ilgili
2014 yılında Bina Vergisi ve Çevre Temizlik Vergilerinde mükerrer tahakkuk yapılması önlenmiştir.
Tahsilât işlemlerinde ise vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek ve vergilerini Belediye binamıza gelmeden
ödeyebilmeleri için banka ve internet aracılığı ile vergilerini ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Aynı zamanda kredi
kartı ile tahsilât imkânı da sunulmaktadır.
Önceki yıllarda Teknolojik imkânlar kullanılarak mükelleflerin Belediyemize gelmeden Belediyemizin web
sitesini kullanılarak e-belediyecilik kapsamında internet üzerinden borçlarını öğrenebilmelerine ve arzu ederlerse
borçlarını ödeyebilmelerine imkân sağlanmıştı. Bu uygulama ile hem vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlanmış
hem de tahsilat seviyesinde yükseliş elde edilmiştir.
Dönemsel olarak yapılan Emlak Vergisi için uygulanacak arsa m² birim değer tespit çalışmaları; Ticaret
Odasından katılan 1 kişi, Tapu Müdürlüğünden katılan 1 kişi, Vergi Dairesinden katılan 2 kişi, Üst Yöneticinin onayı
ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ile Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili mahallenin
muhtarından oluşan bir komisyon kurulmuştur.
Komisyonun yapmış olduğu koordineli çalışmalar sonucunda Pursaklar sınırları içinde yer alan sokak ve
caddelere ilişkin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında emlak vergilerinde uygulanacak arsa m² birim fiyatları tespit edilerek
Üst Komisyona havale edilmiştir. Üst Komisyonun onayından sonra tespit edilen arsa m² birim fiyatları kesinleşmiş
olup, 2015 yılından itibaren uygulamaya konulacaktır.
MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ
2013 yılı Kesin hesabı hazırlanarak Encümene, Meclise ve Büyükşehir Meclisine sunularak onaylanmıştır.
Onaylanan kesin hesap cetvelleri ve yönetim dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetim sürecinde hesap verme sorumluluğu, mali faaliyet
ve raporları, istenen belgeler eksiksiz olarak müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiştir. Sayıştay tarafından gönderilen ilamlara ait cevaplarımız tanzim edilerek gönderilmiştir.
5018 sayılı kanunun 53. maddesine göre belediyemizin mali tabloları, aylık mizan, gelir ve gider bilgileri
Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine ( KBS ) internet ortamında her ay süresi aşılmadan
veri giriş işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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Belediyemizin tüm harcamaları muhasebeleştirilerek ödemeleri yapılmıştır. 2014 yılı içinde 10.642 adet yevmiye kaydı yapılmış, ödeme, gelir işlemleri kayıt altına alınmış ve Sayıştay denetimine hazır hale getirilmiştir. Aylık
gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi düzenli olarak yapılmıştır.
Birim Müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödemesi yapılmıştır.
mıştır.

Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans-kredi verilmesi ve yapılan harcamaların bütçeden mahsubu yapıl-

Müdürlüğümüze yapılan 131 Asker ailesinin başvuruları değerlendirilerek, 4109 sayılı Kanun kapsamınca,
şartları uygun olan 120’ sinin evraklarının tanzimi yapılmış ve yardımlar düzenli olarak ödenmiştir.
Belediyemizle çalışan tüm firmalara ait geçici ve kesin teminat mektuplarının kayda alınması, saklanması ve
iş bitiminde ilgiliye iade edilmesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.
Hak sahiplerine ödenen ödeme evraklarındaki KDV, DV, GV, Karar Pulu, vb. kesintilerin emanet hesaplara
alınarak ilgili defter kayıtları yapılmış, beyannameleri web ortamında hazırlanarak, tahakkuk ettirilmek suretiyle
ödenmesi yapılmıştır.
Personelin maaş, ücret, fazla çalışma karşılıkları ve diğer sosyal hakları sahiplerine ödenerek; maaş ve ücretlerden, Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yapılan diğer yasal kesintiler ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir.
Belediyemizce inşaat ruhsatı verilen, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun çerçevesinde kontrolü
yapılan binaların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Denetim Birimi tarafından hazırlanan dosyalara binaen 15 adet
hakediş ödemesi yapılmıştır.
2014 MALİ YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılı bütçesi 46.000.000,00 TL olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle 44.334.242,32 TL bütçe gideri tahakkuk
etmiştir.
Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 96,38’dir. Gider türüne göre bütçe giderlerimiz ve toplam içindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

9

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

4

515.000,00TL

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

9

TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

MENKUL KIYMAT VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ

DEĞERLİ KÂĞITLARIN SATIŞI

2

3

4

TOPLAM

RED VE İADELER (-)

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

1

SERMAYE GELİRLERİ

745.000,00TL

PARA CEZALARI

3

46.000.000,00TL

-120.000,00TL

50.000,00TL

2.000,00TL

110.000,00TL

10.305.000,00TL

10.467.000,00TL

21.705.000,00TL

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

2

300.000,00TL

FAİZ GELİRLERİ

23.265.000,00TL

500.000,00TL

100.000,00TL

1

DİĞER GELİRLER

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞ.

2

600.000,00TL

565.000,00TL

KİRA GELİRLERİ

6

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

10.000,00TL

KURUMLAR KARLARI

5

215.000,00TL

KURUMLAR HASILATI

790.000,00TL

4

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

3.218.000,00TL

HARÇLAR

6
100.000,00TL

1.225.000,00TL

DÂHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ

3

6.450.000,00TL

10.993.000,00TL

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN

MÜLKİYET ÜZERİNE ALINAN VERGİLER

VERGİ GELİRLERİ

AÇIKLAMA

2

ǀǀ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

47.377.858,03TL

-174.822,04TL

196.848,10TL

0,00TL

2.978,98TL

4.658.729,39TL

4.658.729,39TL

45.639,23TL

1.349.372,59TL

23.747.862,71TL

0,00TL

25.142.874,53TL

708.448,57TL

0,00TL

708.448,57TL

1.132.973,01TL

0,00TL

0,00TL

1.132.973,01TL

0,00TL

5.590.515,26TL

1.395.582,08TL

8.745.391,25TL

15.560.010,49TL

2014 YILI TAHSİLATI

146.192,53TL

-400,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

1.500,00TL

1.384,20TL

33.854,20TL

0,00TL

35.916,40TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

0,00TL

23.890,75TL

300,00TL

17.790,04TL

41.980,79TL

TAHSİLLATTAN
RET VE İADELER

47.231.665,50TL

-175.422,04TL

196.848,10TL

0,00TL

2.978,98TL

4.458.902,31TL

4.658.729,39TL

44.139,23TL

1.347.988,39TL

23.649.490,57TL

0,00TL

25.041.618,19TL

708.448,57TL

0,00TL

708.448,57TL

1.132.973,01TL

0,00TL

0,00TL

1.130.417,61TL

0,00TL

5.395.146,41TL

1.395.282,08TL

8.727.601,21TL

15.518.029,70TL

2014 YILI NET
TAHSİLATI

GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı bütçesi 46.000.000,00 TL olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle 47.377.858,03 TL bütçe geliri tahakkuk etmiştir.
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 103’dür. Gelir türüne göre bütçe gelirlerimiz ve toplam içindeki oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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TAŞINIR İŞ VE İŞLEMLERİ
Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden Dayanıklı Taşınırlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinesi Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. Bu yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve
taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında
taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Yönetmelik doğrultusunda, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, Harcama Birimlerinin yıl içinde Taşınırların
giriş ve çıkış kayıtlarını tutarak Tüketim Malzemelerinin 3’er aylık periyotlar halinde çıkışlarını Müdürlüğümüze
göndermişlerdir. Ayrıca yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi
Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir
tutanakları hazırlayarak 3 nüsha halinde Harcama Yetkilisinin Onayından sonra Müdürlüğümüze göndermişlerdir.
Müdürlüğümüze gönderilen cetvellerdeki kayıtları Muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu kontrol ederek
1’er nüshalarını Harcama Birimlerine gönderilmiştir.
Taşınır İş ve İşlemlerine Esas olmak üzere Harcama birimlerinden gönderilen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilerek Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri
düzenlenerek Sayıştay’a gönderilmiş olup birer suretleri Muhasebe Birimimizde bırakılmıştır.
EVRAK AKIŞI
Müdürlüğümüze, Belediyemizin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel ve devlet kuruluşlarından
gelen 4623 adet dilekçe ve 2145 resmi evrak girişi olmuştur. Kayda geçmiş olan bu dilekçe ve resmi evrakların tümü
incelenerek, içeriklerine göre işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır.
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EMLAK SERVİSİ
GÖREVLERİ
• Mükelleflerin vermiş olduğu emlak vergi bildirimlerine tahakkuk oluşturup, tahsilat yapmak.
• Emlak bildirimlerini zamanında vermeyen mükelleflere Re ’sen tarhiyat yapmak.
• Verilmiş emlak bildirimleri ile ilgili yanlış ve eksikleri düzeltmek.
• Değişiklik beyanlarına (tevhit, ifraz, hisseli satış v.b.) tahakkuk vermek.
• Emlak vergisinden muaf Kurum kuruluşlar ve mükelleflerin muafiyet işlemlerini yapmak.
• Tek sicil uygulama programı içerisinde mükelleflerin T.C. Kimlik numaralarını tespit etmek ve bilgisayar

kayıtlarına işlemek.
• Satış, tevhit, ifraz vb. işlemleri yapacak mükelleflerin terkin işlemlerini yaparak onaylı emlak bildirim

suretlerini vermek.
• Mükelleflerce verilen çevre temizlik vergisi bildirimlerine tahakkuk vermek.
• Satılan taşınmazların çevre temizlik vergisi bildirimlerini terk etmek.
• Verilmiş olan çevre temizlik vergisi bildirimleri ile ilgili eksik ve yanlışlıkları düzeltmek.
• Çevre temizlik vergisi bildirimlerini zamanında vermeyen mükelleflere Re-sen tarhiyat yapmak.
• Arazi taraması yaparak emlak bildirimlerini vermeyen veya eksik veren mükellefleri tespit ederek, yoklama

tutanağı tanzim etmek.
• Tanzim edilen yoklama tutanaklarının emlak bildirimlerinin alınmasını sağlamak.
• Emlak tahakkuk, çevre temizlik servisi ve mükelleflerce talep edilen yoklama işlemlerini yapmak ve tutanak

tanzim etmek.
• Resmi kurumlardan emlak kaydı ve adres bilgileri sorulan mükelleflerin emlak sicil kayıtlarına bakmak.
• Defterdarlıkça gönderilen veraset ve intikal vergisine konu olacak emlak kayıtlarını çıkarmak.
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fon evrakları, Yeşil kart, Asker Aylığı, Altmış Beş Yaş Aylığı, v.b. evrak-

ların emlak kayıtlarına bakmak ve kayıtları formlara işlemek.
• Emekli, şehit, dul ve yetimler, gazi, engelli ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerden 1319 sayılı Emlak

Vergisi Kanununun 8. Maddesi gereğince Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m2’yi geçmeyenlerin mes-

kenlerini emlak vergisinden muaf olmak için başvuranların başvurularını incelemek ve gerekli işlemleri yapmak.
2014 YILINDA PURSAKLAR’DAKİ MÜKELLEF SAYISI 33.012 OLDU
2014 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile diğer kanunlar ve Belediye Meclisince ön görülen Belediyemize ait vergi, resim, harç, ceza,
ödeme emri, haciz varakası düzenleyerek tahsildar ve icra memurları vasıtası ile takip ve tahsilat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü; yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine yüklenmiş bulunan iç kontrol
görevini oluşturulan Ön Mali Kontrol Birimince yerine getirmiştir.
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EMLAK VERGİ GELİRLERİNİN BÜTÇE GELİRLERİNE ORANI

Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyette bulunan Emlak Servisimizce yapılan vergi gelirleri tahsilâtları
2014 Mali Yılı içerisinde 8.745.391,25 TL. olarak gerçekleşmiştir.Bu doğrultuda Emlak vergisi gelirlerimizin,
Belediye Bütçe Gelirlerimize oranı % 18,46 ‘dur.

KODU
800 01 02 09 51
800 01 02 09 52
800 01 02 09 53
800 01 02 09 54
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GELİR TÜRÜ
BİNA VERGİSİ
ARSA VERGİSİ
ARAZİ VERGİSİ
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

TUTAR(TL)
4.245.635,66
4.109.254,94
152.516,46
237.984,19

ORAN(%)
48,55
46,99
1,74
2,72
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İdarelerice
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde stratejik plan, performans programı ve
performans raporlama çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.
FAALİYET RAPORU
Kurumumuz Stratejik Yönetim Sistemi çerçevesinde, stratejik planda belirtilen vizyon doğrultusunda geleceği planlama; faaliyet raporlarını hazırlama ile de öngörülen hedeflere ulaşmada neden sonuç ilişkisi içerisinde
değerlendirme imkanına sahip olmaktadır. Faaliyet raporları aynı zamanda belediyemizin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile faaliyet ve projelere ilişkin bilgi paylaşımı da sağlamaktadır. Stratejik Planlar
ve Performans Programlarında yer alan hedeflere ulaşma düzeyi, kurumun performansını göstermektedir. Stratejik
yönetimde gerçekleşen hata ve eksiklik; başarı ve başarısızlıkların ölçülmesi yerine Toplam Kalite uygulamaları, hata
olmadan önleme sürekli izleme çabaları ön plana çıkmaktadır. Faaliyet raporları ile önceki yıla ait gerçekleşmeler,
kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı, maliyetlerin yıllara oranla belirlenmesi ve maliyet düşürme yoluna
gidilmektedir.
PERFORMANS PROGRAMI
Pursaklar Belediyesi 2015 yılı Performans Programı Taslağı; Stratejik Plan ile planda yer alan amaç ve
hedefler doğrultusunda 2015 yılı performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler, projeler, iş süreçleri, bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları ve bütçe performansları belirlenmiş ve dönem sonunda
yapılacak değerlendirme ölçütleri, performans göstergeleri tespit edilerek hazırlanmıştır. Performans Programı basılı
doküman haline getirilmiş olup ilgili kişilere gönderilmiştir.
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” hazırlanarak, 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Buna ilişkin Pursaklar Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanmıştır.
STRATEJİK PLANLAMA
Pursaklar Belediyesinde Stratejik Planlama; performans programı, izleme ve değerleme faaliyet raporu hazırlama ve denetim süreçlerini bir arada bulundurulacak şekilde düzenlenmiştir. Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yer alan mevzuata göre 2015-2019 yılı stratejik planı 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve mevzuatına göre hazırlanmıştır. 2015-2019 yılı Stratejik Planında
bu yılların her birine düşen dilimler için performans programı hazırlanmıştır.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 2872
sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dahilinde Pursaklar İlçesi sınırları içerisindeki tüm temizlik hizmetlerinin yapılması ve çevrenin korunmasıyla ilgili görevleri yerine getirmekte olup, İlçemiz sınırları içerisinde çevresel
kirliliği engelleyerek ilçemiz sakinlerine daha sağlıklı, temiz ve yeşil bir yaşanır çevre sunmak için çalışmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 4 memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli 132 hizmet alımı personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi ve hizmet alımı personelin eğitim
durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
		
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, sözlşmeli, işçi ve hizmet alımı personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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GENEL BİLGİLER
Müdürlüğümüz 141 personel, 2 adet çekici treyler, 2 adet vinç çöp toplama aracı, 7 adet çöp toplama kamyonu, 3 adet hafriyat aracı, 2 adet süpürge kamyonu, 2 adet Azura süpürge aracı, 1 adet kepçe ve 1 adet cami Temizlik aracı olmak üzere toplam 20 adet araç ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve korumak amacıyla, “HER ŞEY TEMİZ BİR PURSAKLAR İÇİN” sloganı ile 7 gün 24 saat
ilçemiz bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve meydanlarının temizlenmesi ve atıklarının toplanması için çalışmaktadır.

2014 YILI FAALİYETLERİMİZ
ATIKLARIN TOPLANMASI
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz daha temiz bir çevre için görsel kirliliği önlemek amacıyla ilçemiz merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklardan eski tip çöp bidonu ve konteynırları kaldırmış ve çöp poşeti uygulaması ile
atıkların gece toplanması uygulamasına geçilmiş bu kapsamda akşam 22.30’dan sabah 06.30’a kadar 5 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ile günlük ikişer aktarma yapılarak çöpler gece toplanmaya başlamıştır. Ayrıca İlçemiz
park, bahçe ve site önlerine yerleştirilen daha modern ve estetik bir görünüme sahip yeni yer altı konteynırlarımızda
toplanan atıklar her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında 2 adet sıkıştırmalı vinç çöp toplama kamyonumuz ve tüm
evsel atıklar ile resmi kurumlar, okullar ve büyük marketlerin çöpleri 3 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonumuzla
düzenli olarak toplanmaktadır. Bunların dışında İlçemizde oluşan çöp dışındaki her türlü atıklar 3 adet hafriyat aracımızla her gün toplanmakta ve İlçemiz genelinde günlük ortalama 130 ton çöp ve atık toplanarak Karacaören transfer
istasyonu vasıtasıyla Müdürlüğümüze bağlı çekici treylere yüklenerek Mamak katı atık entegre tesislerine dökümü
yapılmakta, böylelikle atıkların toprakla teması önlenerek hiçbir şekilde çevresel kirliliğe izin verilmemektedir.
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Aktarma istasyonumuz belirli aralıklarla kepçe vasıtasıyla temizlenip düzeltilerek hem oluşabilecek her türlü kirliliğin önüne geçilmekte hem de araçlarımızın daha rahat çalışmaları sağlanmaktadır.
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Tüm bu çalışmalar kapsamında Müdürlüğümüz 2014 yılında 50 adet yeni yer altı çöp konteyneri daha yaptırarak İlçemiz merkezinde belirlenen noktalara yerleştirmiştir.
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2014 yılında taşeron firmanın sözleşmesinin dolması nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğünün isteği ve
Belediye Başkanlığımız onayı ile 7 adet yeni model sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 2 adet yeni model sıkıştırmalı
vinçli çöp toplama kamyonu.
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2 adet yeni Azura süpürge aracı.

1 adet çekici treyler alınarak, Müdürlüğümüz araç filosuna dahil edildi.
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KONTEYNIR VE ÇÖP BİDONLARININ TAMİR VE BAKIMI
İlçemiz sınırlarında bulunan metal konteynırlarda oluşan arıza ve yıpranmalar gerek yerinde gerekse iç
atölyemizde tamir edilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilmiştir.
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Ayrıca tüm konteynırlarımız belirli aralıklarla ekiplerimiz tarafından yıkanarak temizlikleri sağlanmakta ve
daha temiz bir çevre oluşturulmaktadır.
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ATIK EŞYA, MOLOZ VE SOBA KÜLLERİNİN TEMİZLİĞİ
İlçemiz genelinde boş arsalara cadde ve sokak kenarlarına bırakılan moloz atıkları, ev eşyaları ve muhtelif
atıklar ile kış mevsiminde dökülen soba külleri hafriyat araçlarımızla saat 08.00 – 17.00 arası toplanmaktadır. Ayrıca
müdürlüğümüzü arayarak moloz atıklarının alınmasını isteyen vatandaşlarımız Belediyemize ücretini yatırmaları
karşılığında kepçe ve hafriyat araçlarımızla toplanmaktadır. Bu şekilde Belediyemize gelir de sağlanmaktadır.
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PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ
İlçemizde kurulan semt Pazar yerleri kurulduğu günün bitiminde tüm atıkları çöp arabası ile toplanarak ertesi
günün sabahında süpürülüp deterjanlı su ile yıkanarak ince temizliği yapılmakta ve her türlü kirlilik ve kötü koku
oluşumu engellenmektedir.
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GERİ DÖNÜŞÜM
Belediyemizin 2013 yılında başlatmış olduğu geri dönüşüm projesi 2014 yılında da devam ettirilmiş ve daha
önceden yerleştirilen geri dönüşüm konteynırlarının sayısı arttırılarak cam, kâğıt, karton, kompozit ve plastik atıklar
geri dönüşüm merkezinde toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır.
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EV EŞYALARI VE ATIK PİLLERİN TOPLANMASI
Pursaklar Belediyesi sakinlerinin Müdürlüğümüzden talepleri doğrultusunda İlçemiz genelinde ev eşyalarının toplanarak özellikle elektronik eşyaların toprakla teması önlenmekte geri dönüşüme katkı sağlanmaktadır.

		

194

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
Ayrıca Belediyemiz tarafından başlatılan atık pillerin toplanması kampanyası da tüm hızı ile devam etmektedir.Bu konudaki duyarlılığından dolayı Pursaklar İlçesi sakinlerine ve esnafımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Ayrıca Müdürlüğümüz ve Çevko Vakfı ortaklığında Pursaklar İlçesi genelinde kapıdan kapıya halkın geri
dönüşüm ve çevre bilinci konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmıştır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevko Vakfı işbirliği ile Selçuklu Kongre Merkezinde 1200 kişilik İlköğretim
öğrencisine geri dönüşüm ve çevre bilinci ile ilgili müzikli çocuk oyunu gösterisi sergilenmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız gelecek yıllarda da devam edecektir.
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OKUL BAHÇELERİ İLE KAMU BİNALARININ BAHÇE VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİ
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumları ve Kamu kuruluşlarının bahçelerinin temizliği
süpürge elemanları ve araçları ile düzenli olarak yapılmaktadır.
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MEZARLIK ALANLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ
Pursaklar İlçesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanlarının temizliği de Müdürlüğümüz ekipleri tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.
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CAMİLERİN TEMİZLİĞİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçemiz genelinde bulunan Cami ve Mescitlerin temizliği periyodik olarak yapılarak halkımızın daha temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarımız
sürdürülmektedir.
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ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE MINTIKA
İlçemiz bulvar ve caddeleri ile kaldırımlarda, boş arsa ve arazilerde periyodik aralıklarla Müdürlüğümüz
ekipleri tarafından geniş çaplı mıntıka temizliği yapılarak bulvar ve caddelerdeki direk ve duvarlara yapıştırılan her
türlü afiş, ilan ve reklam yazıları temizlenmekte, boş arsa ve arazilere atılan çöp, eski eşya, inşaat malzemesi kalıntıları gibi atıklar toplanmakta ve İlçemizin daha temiz görünüme kavuşması sağlanmakta çevresel ve görsel kirlilik
önlenmektedir.
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BULVAR, CADDE VE KALDIRIMLARIN YIKANMASI
Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle oluşan tozlanma ve çöp sularının akması sebebiyle kirlenen cadde ve
kaldırımlar yıkanmakta, yağmurlu havalarda bulvar ve caddelerde oluşan su birikintileri süpürülmekte ve temizlikleri
yapılmaktadır.
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KAR VE BUZLARIN TEMİZLİĞİ
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının kaldırımlarda ve yollarda oluşturduğu kar ve buz
kalıntıları ekiplerimiz tarafından temizlenerek özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı otobüs durakları,
okul önleri, kamu kurumları, sosyal tesisler, cami ve mescitlerin çevresi ile alışveriş merkezleri önleri ivedilikle kar
ve buzlardan arındırılmış halkımızın mağdur olamaması için çalışılmaktadır.
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ARAÇLARIMIZIN BAKIM VE ONARIMLARI
Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan araçlarımızın arızaları ile periyodik bakımları Müdürlüğümüz bünyesinde kademe birimimizde yapılarak araçlarımız tekrar en seri şekilde hizmete hazır hale gelmesi
sağlanmakta, bu sayede hem zamandan hem de dışarıya ödenecek bakım ücretlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
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İŞÇİLERİMİZİN KIYAFETLERİ
Müdürlüğümüze bağlı personelimize daha rahat koşullarda çalışabilmeleri için mevsimlik kıyafet alımı ve
dağıtımı yapılmakta ve ekiplerimizin daha verimli çalışmaları için Müdürlüğümüz tarafından tüm şartlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda Aralık ayında ekiplerimize yeni kışlık kıyafetleri Temizlik İşleri Müdürümüz M.Fatih Yılmaz
tarafından bizzat personelimize teslim edilmiştir.
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GENEL BİLGİLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ
İLÇENİN DÜZENI VE ESENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
1.

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.

2.

Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3.

Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri
görmek.

5.

Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak
asılmasını sağlamak.

6.

Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7.

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara
aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8.

2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak
çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9.

Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre
korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca
özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10. 28.4.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa
zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri
yapmak.
11. 25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.7.2006 tarihli ve
25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara
verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12. 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal,
ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere
verilen görevleri yerine getirmek.
13. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın
yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca
varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
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14. 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve
11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma
muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15. 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak,
işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16. 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin
tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17. 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan
Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara
mani olmak.
18. 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli
tedbirleri almak.
19. 11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki
belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini
kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20. 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21. 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele,
köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere
teslim etmek.
22. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23. 13.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
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İMAR İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
1. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2. 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan
sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan
kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli
tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz
yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri
almak.
4. 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
SAĞLIK İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
1. 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların
Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde
görevli personele yardımcı olmak.
2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi
uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını
denetlemek.
4. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları
men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri
yapmak.
6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen
gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak
üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda
sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8. 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar
veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri,
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atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9. 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde
hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken
hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin
nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve
et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11. 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde
verilen yetkileri kullanmak.
12. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık
şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını
kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
TRAFİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ
      1.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içe
risindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen ele		
manları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2.

Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis
ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetle		
mek.

3. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve ben
zeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yü-		
rütmek,
5.

Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6.

Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7.

Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, 		
uymayanlara tutanak düzenlemek.

YARDIM GÖREVLERİ
      1.
2.

Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine veri
len görevleri yerine getirmek.

3. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ ALANI

MADDE 11 – Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği
görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
1. Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
2. Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
3. Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
4. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
5. Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
6. Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri
ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
7. Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını
önler,
8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap,
kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat
yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını
engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
9. Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve
çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
10. Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike
yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
11. Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve
gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SORUMLULUĞU
MADDE 12 – Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri
bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine
yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerince ilçe
sınırları dâhilinde yetkilidir.
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, halka, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 22 memur, 1 sözleşmeli personel bulunmaktadır.

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Zabıta Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
miştir.
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DENETİM FAALİYETLERİ
FAALİYET 1
GENEL DENETİMLER
5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi doğrultusunda denetimler yapılmıştır. Bu denetimlerde, umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus yerler ile bu yerlerde satılan ve
kullanılan ürün ve eşyaların temizliğine, toplum sağlığının uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat edilmiş olup, ruhsat
ve eklerde belirtilen şartlara uyulup, uyulmadığı kontrol edilmiştir.
İŞYERİ DENETİMLERİ
2014 yılı içerisinde ilçemiz sınırları içerisinde yapılan denetimlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve
Belediye Meclisinin 07.01.2010 tarih ve 2010/11 sayıyla kabul edilen Pursaklar Zabıta Uygulama Yönetmeliğinde
belirtilen yaptırımlar uygulanmıştır. Esnafımıza eğitici ve öğretici bir yaklaşımla denetimler yapılmış cezai işlem en
son yaptırım olarak düşünülmüştür.
01.01.2014-31.12.2014
YAPILAN ESNAF ve İŞYERİ KONTROLLERİ

Rutin Kontroller

İhtar Edilen

3.274

577

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden; işyerlerinin tabela, reklam, çevre temizlik vb. vergilerinin Mali
Hizmetler birimince tahakkukları sağlanmıştır. 5326 sayılı kabahatler kanununa göre kabahat işleyen gerçek ve tüzel
kişilere idari yaptırımlar uygulanmıştır. Belediyemize ait mali imkânlarının daha yüksek düzeye çıkarılması için rutin
işyeri denetim ve kontrolleri devam etmiştir.
İŞLEMİN DAYANAĞI
2464 Say Kan. 15.Mad.
2464 Say. Kan. 44 Mad.

İŞLEM SAYISI(Adet)
7
25

TOPLAM

32

Kaymakamlığımız Olur’u ile belli sürelerde kapaması uygun görülen, kumar oynandığı tespit edilen 1 adet
kahvehane işyerinin kapaması tarafımızca yapılmış ve Kaymakamlık Makamına bilgi verilmiştir. Pursaklar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence işyerlerinde yapılan
denetimler sonucu; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa aykırı hareket eden toplam 2 adet işyerine
tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
Söz konusu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen tutanaklar Encümene havale edilmiş ve belediye
Encümenimizce toplam 4.110,00 TL para cezası verilmiştir.
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KAYMAKAMLIKTAN GELEN TALİMATLARA GÖRE PARA CEZASI VERİLEN İŞYERLERİ

İŞLEMİN DAYANAĞI
2559 Sayılı Yasa

SAYISI(Adet)
2

MİKTARI(TL)
2.887,00

1608 Sayılı Yasa

7

1.223,00

Toplam

4.110,00

4207 Sayılı “Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında İlçe Tütün
ve Kontrol Kurulu ile birlikte 1631 adet işyeri/kamu kurumu denetlenmiş ve 6 adet işyeri hakkında sigara içildiği
tespit edildiğinden yasal işlem yapılmıştır. Tütün mamullari içildiği tespit edilen işyerleri hakkında tanzim edilen
tutanaklar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından işleme konulmuştur. Söz konusu işyerleri ve kamu kurumları hakkında izleme formları tanzim edilmiştir.
İŞLEMİN DAYANAĞI

TOPLAM DENETLENEN İŞYERİ SAYISI(Adet)

4207 Sayılı Yasa

1.631

YASAL İŞLEM
UYGULANAN İŞYERİ SAYISI(Adet)
6

Tütün ürünleri paket açılarak adet şeklinde satış yapan 1 adet işyeri tespit edilmiş ve Kaymakamlık Makamı
ile gerekli yazışmalar yapılarak ‘Tütün Satış Belgesi’’ iptal olunmuştur.
SEYYAR SATICI, DİLENCİ, İŞGALİYE DENETİMLERİ
İlçemiz sınırları içerisinde seyyar satıcılara müsaade edilmemektedir. Düzenli olarak cadde ve sokaklar, cami
önleri kontrol edilerek seyyar, işgaliye ve dilencilere mani olunmaya çalışılmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na
istinaden Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince kesilen idari para cezaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SEYYAR-DİLENCİ- İŞGALİYE
MÜDAHALE
EDİLEN SEYYAR
SATICI

GÜRÜLTÜ

Yapılan İşlem Sayısı

39

6

Kesilen Para Cezası

3.549,00

11.573,00 TL

Müsadere Edilen Cihaz
Sayısı

26 Terazi 61 Anons

-

-

-

Zimmete Geçirilen Para

-

-

-

-
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DİLENCİ ÇALIŞMALARI

48

-
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-
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SEMT PAZARLARI DENETİMİ
Pursaklar sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında etiketsiz ürün satışına engel olunarak, tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemiştir. Kurallara uymayan esnaflar hakkında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılmıştır.

Denetimlerimizde ağırlık, iş gömleği olmayan, yaka kartı olmayan, etiket bulundurmayan, bağırarak satış
yapan ve de saç ve sakal tıraşı olmadan satış yapan tezgâhlar vb. konularda denetlenmiş, gerektiğinde terazi ve fatura
kontrolü yapılarak, eksikliği tespit edilen pazar esnafına gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Pazarcı esnaflarının tümü
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kayıt altına alınarak, her pazarcı için bir bilgi dosyası (ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı)
oluşturulmuştur. Kayıt altına alınan pazarcı esnafı, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılarak
işgaliye tahakkukuna bağlanmaları sağlanmıştır.
İLÇEMİZDE KURULAN SEMT PAZARLARI
S.N
1
2
3
4
5
6
7

Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

Adres
Merkez Mahallesi Yunus Emre Caddesi Havuz Sokak
Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi
Merkez Mahallesi Yavuz Bulvarı
Altınova Mevkii Alpaslan Bulvarı
Saray Mevkii Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi
Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi
Ayyıldız Mahallesi Yunus Emre Sokak

Pazar yerleri ile ilgili yapılan düzenli kontroller neticesinde Pazar yerlerimiz sağlıklı bir düzene kavuşturulmuştur. Bütün pazar yerlerimize vatandaşların alış-veriş yaparak tereddüt ettiği ağırlıkta bizzat kendileri tarafından
tartılması için elektronik teraziler konulmuştur. Halkı rahatsız edecek şekilde satış yapan ve tezgâh kuran esnaflar
uyarılarak, pazarın nizam ve intizamı sağlanmıştır ve çalışmalarımız devam etmektedir.
FAALİYET 2
RUHSATLI VE RUHSATSIZ İŞYERLERİNİN DENETİMİ
Zabıta Müdürlüğü tarafından 2014 faaliyet yılı içerisinde toplam 1784 adet işyerine ruhsat denetimi yapılmıştır. Ruhsatsız faaliyet gösteren 243 adet işyerine Belediye Encümenimiz tarafından kapatma cezası verilmiş ve
bu kararlar doğrultusunda işyerleri kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Kapatılan işyerlerinin ruhsat alması veya
tahliye beyanı sonucu, işyerleri açılmıştır.
DENETİM FAALİYETLERİ
YAPILAN İŞİN NEVİ

SAYISI(ADET)

Denetlenen İşyeri Sayısı
Kapatma Cezası Verilen İşyeri
Kapalı İşyeri Sayısı
Toplam

1.784
243
2
2.029

FAALİYET 3
İNŞAAT VE KAÇAK YAPI DENETİMLERİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte İlçemiz sınırları dâhilinde mevcut olan inşaatların 2014 yılı içerisinde rutin kontrolleri yapılmıştır. İlçemizde çarpık ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için 775 sayılı Gecekondu
Kanunu Uygulama Yönetmeliğince kaçak inşaatların yapımı durdurulmuştur. Kaçak yapılaşma ile mücadele edilerek
37 adet yapı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve İmar mevzuatı çerçevesinde yapı tatil zaptı ve tespit tutanağı tanzim edilmiştir. 2 adet yapının ise yıkımı sağlanmıştır. İşyeri önünde izinsiz sundurma ve tente yapan
işletmelerin çalışmaları durdurularak işlemler başlatılmıştır.
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FAALİYET 4
BÜRO HİZMETLERİ
Kaymakamlık, Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar ile Belediyemiz bünyesindeki
tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, havalesi, dağıtımı, çıkışı, dosyalama ve arşivleme işlemleri zabıta kalemimizde görevlendirilen zabıta memurlarımız tarafından yapılmaktadır.
2014 yılı içerisinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne 249 adet dilekçe, 536 adet evrak gelmiş ve toplamda
785 adet evrak işleme alınmıştır. Söz konusu evraklar incelenerek, gerekli denetimlerin yapılması sağlanmış, ilgili
kurum ve kişiler bilgilendirilmiştir.
FAALİYET 5
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ HİZMETLERİMİZ
İlçe kurban Hizmetleri komisyonu tarafından kurban satış yeri olarak belirlenen adrese getirilen büyükbaş ve
küçükbaş kurbanlık hayvanların kesim öncesi sağlık kontrollerinin Veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak
yapılmakta ve sağlık raporları kontrol edilmektedir. Kurban satışı için 80 çadır tahsis edilmiş ve bu alanda ihtiyaçları
karşılanmak üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çadırlara getirilen 1.044 adet büyükbaş ve 1.153 adet küçükbaş
hayvanın pasaportları kontrol edilerek, toplanmış ve İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Yaşı küçük
hayvanların pazara alınması engellenmiştir.Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlarımız için üzeri kapalı 5 adet semt Pazar yerimiz geçici kurban kesim yeri olarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
FAALİYET 6
ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeni Kamu Hizmet Standartlarına uygun olarak; telefon, dilekçe ve internet aracılığıyla gelen şikâyetler
2014 yılı içerisinde kayıt altına alınmış ve ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılmıştır.
Müdürlüğümüze telefon, e-posta, tebessüm masası ve dilekçe yoluyla gelen 1.113 adet her türlü şikayet
değerlendirilmiş ve sonuçlarından vatandaşlara bilgi verilmiştir.
2014 YILI ŞİKAYET SAYISI

1.113  ADET

FAALİYET 7
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
2014 yılında zabıta personelimizin verimliliğini artırmak için, Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen
“Zabıta Mevzuatı” kapsamlı eğitim programlarına zabıta personellerimizin bir kısmının katılımı sağlanarak, 48 saat
meslek içi eğitim verilmiştir.
FAALİYET 8
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden Zabıta Müdürlüğümüz Ekiplerince çevreyi kirleten, kaçak olarak hafriyat dökümü yapan, 12 tüzel ve gerçek kişiye işlem yapılmış ve toplamda 6.112,00 TL para cezası kesilmiştir.
İlçemiz sınırları dâhilinde yol kenarlarına, muhtelif sahalara dökülen sanayi ve inşaat atıkları takibi yapılmakta olup,
tespit edilen hafriyat dökümü sonucunda gerekli cezai işlemler yapılmıştır.
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FAALİYET 9

RESMİ ve ÖZEL GÜNLERDE YAPILAN FAALİYETLER
Resmi bayramlar ve törenlerde, tören alanında nizam ve intizam tarafımızca sağlanmış, bütün programlara
iştirak edilmiştir. İlçemize gelen devlet erkânını karşılama törenlerine katılım sağlanmıştır. 1-7 Eylül tarihleri arasında; Zabıta Teşkilatının 188. Kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediyemiz ve İlçe Belediyelerinin katılımı ile protokol ziyaretleri, kan bağışı, esnaf ziyaretleri, panel, futbol turnuvası
vb. moral etkinliklerinde bulunulmuştur.

FAALİYET 10
KAÇAK İLAN VE REKLAM DENETİMLERİ
Belediyemizden izin almadan asılan ve şehrin estetiğini bozan bez afiş, pano, kâğıt afiş ve ilanlar 5216 Sayılı
Kanun ve Belediye Meclisimizin 05.06.2013 tarih ve 2013/123 sayılı kararı ile kabul edilen Ticari Tanıtım Tabela
Yönetmeliği ile ilgili prosedür normlarına uygun olmayan reklam unsurları ekiplerimiz tarafından kaldırılmıştır.
İŞİN NEVİ

YAPILAN YASAL
İŞL. SAYISI

KESİLEN PARA CEZASI

YASAL İŞL. DAYANAĞI

4

756,00 TL

5326 S.y. Kan.

İzinsiz Asılan Afişlerin
Kontrolü
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FAALİYET 11
RUHSAT ve DENETİM HİZMETLERİMİZ
Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Küşat Birimimizce 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu’na
istinaden, işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Küşat Birimimize ruhsat başvurusu için gelen
işyeri sahiplerinin dosyaları incelenerek küşat müracaatları kabul edilmiş, beyanları üzerine ruhsatları verilmiştir.
Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerine verilen ruhsatlar, bir ay içerisinde “Küşat Heyeti” tarafından kontrolü yapılması sağlanarak kesinleştirilmiştir.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KÜŞAT BİRİMİNCE VERİLEN RUHSAT VE İZİN BELGESİ
S.N
1
2
3
4

Belge Adı

Miktarı

İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı
Hafta Tatili İzin Belgesi
Ruhsat Suret
Esnaf Teftiş Defteri
TOPLAM

415
282
10
439
1146

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 1146 adet işyerine; ruhsat, hafta tatili izin belgesi vb. belgeler
düzenlenmiş olup, ruhsat harcı ve basılı evrak harcı olarak toplam 292.590,00 TL tahsil edilmiştir.    
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT BİRİMİNCE TAHAKKUK ETTİRİLEN HARÇLAR
S.N
1
2
3
4

Belge Adı
İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı
Hafta Tatili İzin Belgesi
Ruhsat Suret
Esnaf Teftiş Defteri
TOPLAM

2014
166.310,00 TL
112.110,00 TL
1.000,00 TL
13.170,00 TL
292.590,00 TL

221

PURSAKLAR BELEDİYESİ
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞKOLLARINA GÖRE VERİLEN RUHSAT SAYISI
Yıl içerisinde verilen ruhsat ve izin belgesi sayısı, gelirlerin toplamı ve işkollarına göre dağılımı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETİMİ
Sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese açmak için müracaatta bulunacak işyeri sahipleri, küşat
birimine başvuruda bulunmuş ve ilk evrak incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonucu gerekli evraklar tamam ise işyeri
açma izin harcının yatırılması sağlanmıştır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek, tüketici haklarını korumak,
halkımızın daha kaliteli, hijyenik, güvenli tüketimin sağlanması amacıyla denetimlerimiz devam etmiştir.
Faaliyet
Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı
Verilen Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı
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2013
241
-

2014
376
32
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UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETİMLERİ

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Küşat Birimince 2559 sayılı PVSK Kanunu’na göre umuma açık işyerlerine
işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açmak için müracaatta bulunan işyeri sahibinin dosyası incelendikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İl Sağlık Müdürlüğüne görüş yazısı yazılarak, gelen sonuçlara ve küşat
heyeti incelemesi sonrasında işyeri uygunsa gerekli rapor yazılarak işyerine ruhsat verilmiştir.
İlçemizde yaşayan halkımızın tek veya toplu olarak eğlenmesi gereken alanların sundukları hizmetlerin kalite odaklı olmasını sağlamak amacıyla söz konusu işyerleri denetlenmeye devam edilmiştir.
Faaliyet
Verilen Umuma Açık İst.Eğl. Ruhsatı

2013
6

2014
7

HAFTA SONU AÇILACAK YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETİMLERİ
İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerine 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre “hafta tatili ruhsatı”
verilmiştir. Hafta sonu tatili almayan işyerleri tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.
Faaliyet
Verilen Hafta Tatili İzin Belgesi

2013
232

2014
282

GIDA İMALAT VE SATIŞ İŞYERLERİNİN DENETİMLERİ
Gıda satışı ve üretimi yapan işyerleri; genel hijyen kuralları, çalışanların sağlık raporları ve hijyen belgeleri,
satılan ürünlerin genel kalitesi, depolama şartları, üretim yerlerinin kullandığı hammadde, ürünlerin son tüketim
tarihi, satışı gerçekleştirilen ürünlerin üretim izin belgesine sahip olup olmadığı vb. kriterler doğrultusunda denetlenmiş olup; tespit edilen eksikliklere istinaden gerekli uyarılar yapılmıştır.
Akabinde yapılan denetimlerde eksikliklerini gidermeyenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.
Aynı zamanda rutin aralıklarla semt pazarlarında satışa sunulan su ürünleri denetimleri yapılmıştır.
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YAPILAN YASAL

İŞİN NEVİ

İŞL. SAYISI

Gıda ve Hijyen Kontrolü

16

KESİLEN PARA CEZASI

YASAL İŞL.DAYANAĞI

3.024,00 TL

1608/1 S.Y.KAN

Yapılan denetimler sonucunda 54 adet gıda işyerine ruhsatsızlıktan işlem yapılarak Encümene havale edilmiştir. Diğer işyerlerine eksiklikleri karşısında gerekli uyarılar yapılarak giderilmesi için bilumum süreler verilmiştir. 15 adet işyerine yapılan uyarılar sonucu eksiklikleri gidermediği için idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek
Belediyemiz Encümenine havalesi yapılmıştır. 12 adet ekmek, gramajı düşük olduğundan tutanak tanzim edilerek
müsadere altına alınmıştır.

                                                              

GIDA DENETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNİN SAYISI
İŞYERİ ÇEŞİDİ
MİKTARI
FIRIN DENETİMİ
96
PİKNİK İŞYERİ VE LOKANTA
126
OKUL KANTİNİ
60
TAVUK, KASAP, BALIK
128
BAKKAL, MARKET
187
LOKMAN HEKİM, KURUYEMİŞ
61
PASTANE, UNLU MAMULLER, DONDURMA
181
BELEDİYE YEMEKHANESİ DENETİMİ
1
TOPLAM
840
İşyeri sahiplerinin beyanları ile Küşat Birimimizce ruhsatlandırılan 131 adet işyerine bir ay içerisinde
denetim yapılarak tarafımızca onay verilmiştir.

RUHSAT ONAYI İÇİN GİDİLEN GIDA İŞYERLERİ SAYISI
İŞYERİ ÇEŞİDİ
FIRIN
PASTANE, DONDURMA
LOKANTA, PİKNİK, ÇİĞKÖFTE
OKUL KANTİNİ
TAVUK, KASAP, BALIK, YUMURTA SATIŞI
BAKKAL, MARKET, KURUYEMİŞ,
LOKMAN HEKİM
TOPLAM
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MİKTARI
3
14
32
7
8
65
2
131
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ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİN KONTROL VE DAMGALANMASI
Müdürlüğümüz tarafından 70 adet beyanname alınmış olup, alınan beyannamelerdeki mevcut terazi sayısı
103’tür. Terazilere 2014 yılını ibraz eden uygunluk damgası yapılmıştır.
Alınan
Beyanname Adet
Sayısı
114
70

YIL
2013
2014

Damgalanan
Beyan Adet
Sayısı
75
-

Alınan
Beyannamede
Terazi Sayısı
143
103

Damgası
Yapılan Terazi
Sayısı
75
-

Tamir Sevk
4
-

İşi gereği ölçü ve tartı aleti bulundurmayan 1 adet işyeri tespit edilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır.
İŞİN NEVİ

YAPILAN YASAL
İŞL. SAYISI

Ölçü ve Tartı Aleti
kontrolü

1

KESİLEN PARA CEZASI

YASAL İŞL. DAYANAĞI

189,00 TL

1608/1 S.Y.KAN

2014 yılı içinde Zabıta Müdürlümüzce iş takibi yapılarak; ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde tabloda
belirtilen şekliyle ceza, ücret, harçların tahakkuk ve tahsilâtları sağlanmıştır.
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOPLAM

İŞLEM
5326 Kabahatler Kanunu
1608 /1 Sayılı Kanun
2559 Sayılı P.V.S. Kanunu
Ölçü ve Tartı Muayene Ücreti
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Ücreti
Hafta Tatili İzin Belgesi Ücreti
Ruhsat Suret Ücreti
Esnaf Teftiş Defteri
İşgaliye

ADET
87
29
2
20
415
282
10
439
23.645
24.928

MİKTAR(TL)
27.380,00
5.481,00
2.887,00
300,00
166.310,00
112.110,00
1.000,00
13.170,00
199.400,00
528.038,00
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PURSAKLAR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1:
Kurum içi personele yönelik hizmet içi eğitim uygulamalarında yeterli sayıda nitelikli personel çalıştırarak
işgücü verimliliğini arttırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlamak suretiyle etkili ve verimli hizmet
sunmak.
HEDEF 1.1:
2014 yılı sonuna kadar, mevcut çalışanların tamamına mesleki ve teknik yerliliklerini arttırmalarını sağlayacak eğitim programları düzenlemek.
FAALİYET:
1.1.1: Pursaklar Belediye çalışanlarına 2014 yılı sonuna kadar her yıl ortalama 15 saatlik hizmet içi eğitim
vermek.
1.1.2: 2011 yılı sonuna kadar Pursaklar Belediyesinin teknik çalışanlarına her yıl ortalama 20 saat teknik ve
mesleki eğitimi vermek.
STRATEJİK AMAÇ 2:
Halkın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mesleki gelişmelerine katkıda bulunarak pasif ve
tüketici olmaktan çıkarıp, aktif üretici kılmak ve metropolde yaşamak konusunda donanımlı hale getirmek, bilgi ve
becerilerini geliştirmek.
HEDEF 2.1:
2014 yılı sonuna kadar tüm ilçe genelinde mesleki eğitim ve öğretim kursları açmak.
STRATEJİK AMAÇ 3:
Etkin, şeffaf ve kaliteli bir halkla ilişkiler hizmeti sunmak, yapılan başvuru ve önerilerin en iyi ve en hızlı
şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
HEDEF 3.1:
Pursaklar Belediyesi faaliyetlerini 2011 yılı sonuna kadar halka duyurmak amacıyla çeşitliliğini ve katılımcı
sayısını arttırmak.
HEDEF 3.2:
2014 yılı sonuna kadar vatandaşların belediye ile olan iletişim yollarının çeşitliliğini artırarak ve kolaylaştırarak, Belediye’ye en kısa sürede ulaşılmasını; yapılan başvuru ve önerilerin en hızlı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
FAALİYET:
3.2.1: 2014 yılı sonuna tek sicil uygulamasının oluşturulması.
3.2.2: 2014 yılı sonuna Halkla İlişkiler hizmeti veren personele her yıl hizmet içi eğitim vermek.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Kurumda yeterli sayıda nitelikli personel çalıştırarak zamanında, etkili ve verimli hizmet sunmak.
HEDEF 4.1:
2014 yılı sonuna kadar verimliliği arttırmak amacıyla Pursaklar Belediyesi bünyesinde çalışan sözleşmeli
personel sayısını arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 5:
Belediye kaynaklarının etkili-verimli kullanımını sağlayarak; planlı, kaliteli hizmet üretimi ve denetimini
gerçekleştirecek istemleri geliştirmek.
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HEDEF 5.1:
2014 yılı sonuna kadar, çocuk ve gençlerin bilime ilgilerini arttırmak; çocuk ve gençleri teknolojinin temel
kavramlarından ve güncel kazanımlarından haberdar etmek; çocuk ve gençlerin uygulama pratiklerini geliştirmelerini sağlamak.
FAALİYET:
5.1.1: 2014 yılı sonuna kadar, yüksek standartlarda bir bilim merkezi kurmak.
HEDEF 5.2:
2014 yılı sonuna kadar, belediye yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi anlayışının altyapısını oluşturmak ve
bu istikamette sürekli gelişmenin bir aracı olan yüksek standartta bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına geçmek.
FAALİYET:
5.2.1: 2014 yılı sonuna kadar, Pursaklar Belediyesi birimlerinin tümünde süreçleri analiz edilerek tanımlanması, tasarlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını tamamlamak.
STRATEJİK AMAÇ 6:
Depolama işlemlerinin, işletmecilik anlayışına uygun olacak ve ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanmasını
mümkün kılacak şekilde düzenlenmesini sağlamak.
HEDEF 6.1:
2012 yılı sonuna kadar ambarlarda bulundurulacak taşınırların standardını oluşturmak ve uygulanabilirliğini
sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 7:
Şeffaf bir yönetim sistemi anlayışıyla, tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kuruluşların
erişimini sağlamak.
HEDEF 7.1:
2014 yılı sonuna kadar, arşiv ve güncel tüm meclis kararlarını elektronik ortama aktarmak ve bunları internet
üzerinden paylaşıma açmak.
FAALİYET:
7.1.1: 2014 yılında meclis üyelerine, Pursaklar Belediye yöneticilerine meclis gündemi, komisyon raporları
ve karar özetlerini elektronik ortamda ulaştırmak.
STRATEJİK AMAÇ 8:
Belediye birimlerinde üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini yapmak, elektronik ortamda değerlendirmek ve modern kurum arşiv sistemini kurmak.
HEDEF 8.1:
mak.

Pursaklar Belediyesi birimlerinde geçmişe yönelik üretilen belgelerin tasnif ve düzenlemelerini tamamlaSTRATEJİK AMAÇ 9:

Yönetim anlayışının gereği olarak, alınan bütün ihale ve kararların, erişimi kolaylaştırmak ve halkın belediyeden yazılı talebine gerek kalmaksızın bilgi edinebilmesini sağlamak.
HEDEF 9.1:
2014 yılı sonuna kadar, ihale kararlarını internet üzerinden paylaşıma açmak.
FAALİYET:
9.1.1:2014 yılı sonuna kadar, encümen ve ihale kararlarını ( encümen tarafından alınan) elektronik ortama
aktarmak.
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STRATEJİK AMAÇ 10:

Mali kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve kaynakları sektörel önceliklerine göre tahsis etmek için
bütçe çalışması yapmak.
HEDEF 10.1:
Bütçenin gerçekleşme oranının, sürdürülebilir şekilde her yıl %95 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.
HEDEF 10.2:
2014 yılı sonuna kadar gider tahminlerini Pursaklar Belediyesi Stratejik Planı ile uyumlu hale getirmek.
HEDEF 10.3:
Gayrimenkul envanterini 2012 yılı sonuna kadar emlak kamulaştırma sisteminin içerisine almak.
HEDEF 10.4:
Taşınır mal envanterini 2012 yılı sonuna kadar muhasebe sisteminin içerisine almak.
STRATEJİK AMAÇ 11:
Belediye gelirlerinin tahsil ve takibinde sonuca yönelik sistem kurarak, tahsilatı arttırma ve mükelleflerin
ödemelerini kolaylaştırmak.
HEDEF 11.1:
2014 yılına kadar internet üzerinden tahsilat imkânını oluşturacak sistemin kurulması.
STRATEJİK AMAÇ 12:
mak.

Belediye gayrimenkullerinin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan mali faydayı sağlaHEDEF 12.1:

Belediye mülklerinde yeterli faydayı sağlayabilmek için 2010-2014 yılları arasında elde edilecek bütçe gelirleri toplamını arttırmak.
FAALİYET:
12.1.1: Mevcut kira her yıl enflasyon farkı üzerinden reel olarak %10 oranında arttırmak.
12.1.2: 2012 yılı sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olup belediyemiz projelerinin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gayri menkullerin belediyemiz adına devrini sağlamak.
12.1.3: 2014 yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla belediyemizin sahip olduğu gayrimenkulleri üzerinde yatırım projeleri gerçekleştirmek.
STRATEJİK AMAÇ 13:
Kurum içinde Kurum dışında etkin bir iletişimin sağlanması.
HEDEF 13.1:
Birim içi ve birimler arası koordinasyonunu ve iletişimi geliştirmek.
FAALİYET:
13.1.1: Birim müdürleri ve birim elemanları arasında toplantı yapılması
13.1.2: Belediye Başkanı’nın da katıldığı belediye personeli ile genel değerlendirme toplantısı yapılması.
HEDEF 13.2:
Hemşerilerimize yönelik iletişimde internet imkânlarını daha fazla kullanmak.
FAALİYET:
13.2.1: Belediye hizmetlerini duyurmak için web sitesini geliştirmek.
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13.2.2: Özel ve önemli günlerde e-mail ile halkla iletişim sağlamak.
HEDEF 13.3:
Görsel ve yazılı medya kuruluşlarından maksimum seviyede yararlanmak.
FAALİYET:
ması.

13.3.1: Belediye hizmetlerinin tanıtımında yerel ve ulusal gazetelerden yararlanmak için çalışmalar yapıl13.3.2: Belediye hizmetlerinin duyurulmasında ulusal ve yerel TV’lerde programların düzenlenmesi.
İMAR PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME
STRATEJİK AMAÇ 1:

lamak.

Pursaklar halkının kentsel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sosyal, kentsel, teknik alt ve üst yapıları planHEDEF 1.1:

2011 yılı sonuna kadar plan revizyonu ve imar planlarını yaparak, 2014 yılına kadar imar planının amacı
doğrultusunda uygulanma çalışmalarını sağlamak.
HEDEF 1.2:
Yapılacak revizyon ve yeni imar planı çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemlerini beş yıl içerisinde tamamlamak.
HEDEF 1.2:
Pursakların bazı bölgelerinde semt pazarı düzenleme çalışmaları yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 2:
mak.

Pursaklar ilçesinin planlanmasında eğitim ve sağlık merkezlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapHEDEF 2.1:

2011 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan planlama çalışmalarında spor ve eğitim alanlarını kentin vizyonuna uygun olarak belirlenip yeniden düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ 3:
İlçemizdeki düzensiz yapılaşmanın önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütmek.
HEDEF 3.1:
İmar planına aykırı ruhsatsız kaçak yapılaşmayı önlemek için, 2014 yılı sonuna kadar ruhsat ve eklerine
aykırı yapıların günlük denetimlerini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 4:
İlçemizin 3. derece deprem bölgesinde kalması nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
HEDEF 4.1:
2010 yılı sonuna kadar tüm şehrin jeofizik ve jeoteknik rapor ve haritalarını hazırlamak.
STRATEJİK AMAÇ 5:
Pursaklar halkına yaşanabilir ve yeşil bir çevre oluşturmak amacıyla planlama çalışmaları yapmak.
HEDEF 5.1:
2011 yılı sonuna kadar yapılacak imar planında yeşil alanların tespit eve proje çalışmaları tamamlanarak
kamulaştırma işlemlerini tamamlamak.
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STRATEJİK AMAÇ 6:

Pursaklar Belediyesinin planlama ve altyapı çalışmalarında etkili ve kaliteli hizmet üretilmesinin sağlanması
için çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretilerek buna yönelik sistemler geliştirmek.
HEDEF 6.1:
Pursaklar’ın tamamında cadde, sokak, bulvar, meydan ve kapı numaralarını isimlendirme işlemlerinin yapılması ve bu çalışma ile ilgili olarak bilgisayar ortamında güncelleme işlemlerinin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 7:
İlçenin gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yerleşim yerlerinin ve bu yerlerdeki
yapılaşmaların oluşturulan planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak.
HEDEF 7.1:
Pursaklar’da inşaat halinde ve yapılacak olan yapısal çalışmalarda kontrol ve inceleme çalışmalarının düzenli yapılabilmesi için teknik ekibi oluşturmak.
FAALİYET:
7.1.1: 2011 yılı sonuna kadar tanzim edilen yapı ruhsatlarını kodlamak suretiyle kimliklendirerek sürdürülebilir Kent Bilgi Sisteminin alt yapısını oluşturmak.
7.1.2: 2014 yılı sonuna kadar her yıl Pursaklar’ın tamamındaki ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit
edilen yapıların tamamı hakkında yasal işlem yapmak.
HEDEF 7.2:
2014 yılı sonuna kadar 2009 yılından itibaren yapı ruhsat belgesi bulunan binalardan tamamlanmış olanların
yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenme oranını %80 e çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 8:
Pursaklar’ın tamamının plan çalışmalarının yapılarak güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara
sahip olmasını sağlamak.
HEDEF 8.1:
Pursaklar’ın hazırlanacak olan üst ölçekli planları doğrultusunda yapılacak olan plan çalışmalarının Büyükşehir Belediyesine sunularak 1/500 ölçekli Nazım İmar Planlarını, gerektiğinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planlarını hazırlamak.
FAALİYET:
8.1.1: Pursaklar’ın yaşam kalitesi yüksek alanlara sahip bir ilçe olabilmesi amacıyla Nazım İmar Planlarında
donatı standartlarını sağlamak.
8.1.2: Plan, tadilat ve ilgili işlemler ila dosyalama, arşiv sisteminin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir hale getirilmesi işini 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak.
STRATEJİK AMAÇ 9:
Pursaklar’da yapılan inşaatlara imar planlarına uygun olarak imar durumu ve röleveleri tanzim etmek; hazırlanan projelere mevzuata uygun olarak ruhsat vermek, bu inşaatları yapım aşamasında denetlemek ve uygun olarak
bitirilenlerine ise yapı kullanma izin belgesi tanzim etmek. Daha önceden ruhsat verilen binaları kamu yararı doğrultusunda projesine uygunluğu açısından denetlemek ve bu binalardaki kanun dışı uygulamaları engellemek, yıkım
veya ıslah edilmesini sağlamak.
HEDEF 9.1:
2011 yılı sonuna kadar ilçenin imar durumunun imar ve planlama gereklerine göre uygun seviyeye çıkaracak
önlemlerin alınması.
FAALİYET:
9.1.1: Her yıl ruhsat verilen inşaatların tamamını ciddi anlamda denetlemek. Ruhsat ve proje harici yapılaş232
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maya, bina değişikliklerine meydan vermemek.
9.1.2: Her yıl denetlenen inşaatlarda ruhsatına aykırı faaliyetleri azaltmak.
9.1.3: İlçe sınırları içindeki mevcut yapı varlığının depreme ve diğer afetlere karşı dayanıklılık tespitini %75
oranında bitirmiş olmak.
9.1.4: Pursaklar’ın deprem haritasını çıkarmak ve imar faaliyetlerinin tamamını bu haritaya uygun olarak
yürütmek.
HEDEF 9.2:
Sirkeli ’de kaldırım ve bordür çalışmalarının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 10:
İlçenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ihtiyaca cevap verecek şekilde yeşil alan, ilçenin ihtiyacını
karşılayacak şekilde okul alanı, cami alanı, park yeri gibi kamu alanlarının ayrılmasını, gerekli revizyonları ve
düzenlemeleri yaparak sağlamak. Bu açıdan sadece 5-10 yılı değil ilçenin gelecekteki 50 yılını planlamak.
HEDEF 10.1:
yapmak.

İmar uygulama planında ilçede yaşanabilir kent ortamları oluşturacak şekilde ihtiyaç duyulacak revizyonları

FAALİYET:
10.1.1: Uygulama imar planı bilgilerini bilgisayarda coğrafi bilgi sistemi yazılımı ile sayısal ortama aktarmak
ve tamamını kullanabilir hale getirmek
10.1.2: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul, yeşil alan, park yeri, cami için ayrılan kamu yerlerini
belirli oranlarda oranında artırarak kamuoyuna ilan etmek.
STRATEJİK AMAÇ 11:
Pursaklar ilçesinde yerleşim yerlerinin belirli bir plan çerçevesinde önümüzdeki 20 yıl içinde estetik, kültürel
ve sosyal donatı alanlarıyla cazibe merkezi olmasını sağlayacak dönüşümleri ve tasarım düzenlemelerini gerçekleştirmek.
HEDEF 11.1:
2014 yılına kadar ilçemizi cazibe merkezi projeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir merkez haline getirmek.
FAALİYET :
11.1.1: 2014 yılı sonuna kadar ilçedeki ana caddelerde bulunan binalara cephe estetiği uygulatmak.
STRATEJİK AMAÇ 12:
Pursaklar İlçe Merkezinin yeniden düzenlenmesi ile yeni alt merkezlerin meydana getirilmesi.
HEDEF 12.1:
Yerleşim alanlarının, uydu kentler şeklinde gelişmesini sağlamak
FAALİYET
12.1.1: 1/5000 Nazım İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesine yaptırılması ve 1/1000 hesaplaması
12.1.2: Konut ihtiyacını yeni yerleşim alanlarına yönlendirmek ve bununla beraber alt merkezler oluşturmak
12.1.3: Jeolojik zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması
12.1.4: Deprem master planlarının hazırlanarak risk bölgelerinin saptanması
12.1.5: İlçede bulunan arazilere yönelik proje çalışmalarının yapılması
12.1.6:Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi
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HEDEF 12.2:
Sektörel dağılımlar ile alt merkezler oluşturmak.
FAALİYET:
12.2.1: TÜİK ile işbirliği yaparak gerekli verileri toplamak
12.2.2: Sektör temsilcileri ile toplantılar düzenlemek
12.2.3: STK ve meslek odaları ile görüşmelerin yapılması
12.2.4: İlçe dışında toplu işyeri siteleri yapımı.
STRATEJİK AMAÇ 13:
Plan Tercihleri Doğrultusunda İmar çalışmalarının organize edilmesini ve Denetlenmesini Gerçekleştirmek.
HEDEF 13.1:
Kentsel Dönüşüm Alanları için gerekli plan ve projelendirme çalışmaları yapmak.
FAALİYET:
13.1.1: Hali hazır haritaların yaptırılması ve güncellenmesi
13.1.2:Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti
13.1.3: Mülkiyet durumlarının tespiti
13.1.4: Kamulaştırma yapılması
HEDEF 13.2:
Alt yapısının tümü tamamlanmış toplu konut alanları üretmek.
FAALİYET 13.2.1:
Gerekli revizyon-imar planlarını yapmak ve uygulamak
HEDEF 13.3:
Kaçak yapı ve gecekonduyla etkin mücadele.
FAALİYET:
13.3.1: İşgal alanlarının tespiti
13.3.2: Caydırıcı denetim ve kontrol ekiplerini oluşturmak.
ALTYAPI VE ULAŞIM
STRATEJİK AMAÇ 1:
Altyapının planlanması ve koordinasyonun sağlanması
HEDEF 1.1:
Modern bir kent için gerekli altyapının tamamlanması
FAALİYET:
1.1.1: Altyapı ile ilgili çalışmaların AYKOME toplantılarında görüşülerek değerlendirilmesi.
1.1.2: Altyapı hizmetlerini arttırarak tüm altyapı hizmetlerinin koordinesini sağlamak.

1.1.3: Aynı bölgede veya güzergâhta yapılması gereken çalışmaların birleştirilerek tek bir program haline
getirilmesi
1.1.4: Diğer ilçe belediyeleri ile altyapı konusunda işbirliği yapmak
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HEDEF 1.2:
mak

Yeni yollar açmak, kavşak, refüj ve tretuvar çalışmalarını programlayıp uygulamalarının yapılmasını sağlaFAALİYET:
1.2.1: Belediyemiz sınırlarındaki yeni açılacak yolların tespiti
1.2.2. Yeni açılacak yolların öncelik sırasına göre programa alınması
1.2.3: Açılacak olan yol sınırları içerisinde kalan mülkiyet problemlerinin çözülmesi

1.2.4: Mülkiyet problemi çözülmüş yolların hazırlanan projelerle program dahilinde yapım çalışmalarının
başlatılması.
1.2.5: İmar planı esasına göre açılan yollarda kaldırım, orta refüj ve kavşak çalışmalarının yapılması.
1.2.6: Yeni yapılacak yollarda altyapı hatlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve yol yapımına paralel altyapı çalışmasının yapılması
HEDEF 1.3:
Yol konforunun teknik standartlara uygun olarak sağlanması
FAALİYET:
1.3.1: Mevcut baca ve ızgaraların yol kotuna getirilmesi
1.3.2: Bozulmuş olan kaplamaların yenilenmesi
1.3.3: Yağmursuyu drenaj kanallarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
1.3.4: Drenaj hatlarının bağlantılarının yapılması
1.3.5: Yol çizim çalışmalarının yapılması
STRATEJİK AMAÇ 2:
Prestij projeleri
HEDEF 2.1:
Prestij projelerinin belirlenmesi ve uygulanması
FAALİYET:
2.1.1: Gençlik ve Kültür merkezlerinin yapımı
2.1.2: Spor merkezlerinin oluşturulması
2.1.3: Yeni kent stadyumunun yapılması
2.1.4: Yeni kapalı spor salonunun yapılması
2.1.5: Yeni kent merkezlerinin oluşturulması
2.1.6: Sağlık turizmi için bölge ve ihtisas hastanelerinin alt yapısını oluşturacak plan çalışmaları yapmak.
2.1.7: Çekim merkezleri oluşturmak için prestij parklar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 3.
Pursaklar’daki mevcut yolları imar planları doğrultusunda genişleterek ilçe içindeki trafik akışını rahatlatmak ve trafiği hızlandırmak.
HEDEF 3.1:
İlçenin ulaşım ve yol sorunlarının azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak.
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FAALİYET:
3.1.1: 2014 yılı sonuna kadar merkezi caddeleri imar planlarındaki genişliğe çıkarmak.
3.1.2: İlçe genelinde cadde ve sokak levhalarının montaj çalışmalarının yapılması
3.1.3: İlçe genelinde yön levhalarının montaj çalışmalarının yapılması

3.1.4: Yollardaki mevcut sinyalizasyon sisteminin, işaret, ikaz levhalarının bakımı ve ihtiyaç halinde yenilenmesi için çalışmaların yapılması.
3.1.5: Resmi günler, törenler ve yol çalışmalarında alternatif güzergâhların tespiti ve çalışma öncesi halka
duyurulması.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Pursaklar’daki yolların asfaltlama işlerinin örnek gösterilecek şekilde kaliteli, bakımlı ve düzgün olmasını
sağlamak
HEDEF 4.1:
İlçedeki cadde ve sokakları asfaltlı, bakımlı ve onarımı yapılmış hale getirmek.
FAALİYET:
4.1.1: Cadde ve sokaklarda tespit edilen çatlama, oluklama, çökme ve soyulma nedeniyle oluşan alanların
gerekli onarımlarının yapılması
HEDEF 4.2:
Pursaklar Saray arası altyapı ve yol çalışmalarının yapılması
HEDEF 4.3:
Kösrelik Kızığı Camiinde abdesthane, wc, gasil hane ve morg yapımı çalışması.
HEDEF 4.4:
Mire camiinde abdesthane ve wc yapımı çalışması
HEDEF 4.5:
Sirkeli ’deki eğitim kurumlarının tadilat çalışmalarının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 5:
Pursaklar’daki kaldırım ve bordürlerin tamamını bakımlı, estetik ve kaliteli olacak şekilde düzenlemek.
HEDEF 5.1:
mak.

Her yıl bordür, parke ve tretuvarları gözden geçirerek, büyük bir kısmının bakımlı ve estetik olmasını sağlaFAALİYET:

5.1.1: 2012 yılı sonuna kadar cadde ve asfaltlarda yapılan çalışmalar sonunda tespit edilen bordür ihtiyacının
tespit edilip giderilmesi
5.1.2: Prestij cadde ve sokak oluşturmak için andezit taşı gibi üst standartta doğal taşlarla döşemek.
STRATEJİK AMAÇ 6:
Parke ve beton yol yapılacak yerleri belirlemek
HEDEF 6.1:
İlçedeki bir kısım sokakları parke ve beton yol olarak düzenlemek.
FAALİYET:
6.1.1: Altyapısı tamamlanmış bazı sokakların taş malzeme ile kaplanması
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HEDEF 6.2:
Sirkeli ‘de kaldırım ve bordür çalışmalarının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 7:
İlçenin otopark ihtiyacını azaltmak ve özellikle prestij caddelerinde yol kenarlarına park eden araçları
engellemek.
HEDEF 7.1:
2014 yılı sonuna kadar ilçenin kapalı ve açık araç otopark kapasitesini arttırmak.
FAALİYET:
7.1.1: Yeni otoparkların yapılması için projelerin hazırlanması ve uygulanması
mak.

7.1.2: 2014 yılı sonuna kadar ilçenin kapalı ve açık araç otopark kapasitesini 200 araçtan 1000 araca çıkar7.1.3: 2014 yılı sonuna kadar ilçede altı otopark üstü yeşil alan sayısını 2’ye çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 8:

Pursaklar Belediyesi sınırları içinde ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ana arterler dışında, ızgaraların sayısını tam olarak tespit etmek ve bunları belirli bir program dahilinde temizlemek ve işler durumda tutmak. Ana arterlerde de temizlik çalışmalarının yapılması için ASKİ ile sürekli irtibat halinde bulunmak.
HEDEF 8.1.
Her yıl ızgara ve mazgalların tamamının etkili bir şekilde temizlenmesi.
FAALİYET:
8.1.1: Izgaraların tamamının ayda bir kez temizliğinin yapmak
8.1.2. Eskiyen ve çöken ızgaraların tamamının yenilenmesi
STRATEJİK AMAÇ 9:
Pursaklar Belediyesi sınırları içinde halkın bayramlar, etkinlikler ve şölenler için toplanmasına imkân verecek yeni meydanlar oluşturmak, mevcut meydanların sınırlarını geliştirmek, kalitesini yükseltmek, meydanları
kültür, sanat ve bilim merkezleri haline getirmek.
HEDEF 9.1:
İlçenin meyden yeterliliğini 2014 yılı sonuna kadar arttırmak
FAALİYET:
9.1.1: Pursaklar’da halkın gezi ihtiyacını karşılayacak bir adet yeni meydan alanı oluşturmak ve projelendirme çalışmasını yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 10:
Pursaklar Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğundaki yol ve meydanların alt-üst yapısı ile tüm yaya geçitlerinin bakım ve onarımını yapmak. Kar, buzlanma ve göllenmeye karşı yapılacak olan çalışmalar ile sürücü ve yayaların
kullanımını kolaylaştırarak trafik akışını kusursuz bir şekilde sağlamak.
HEDEF 10.1.
Yol kullanım kalitesini arttırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacı ile 2010 yılı sonuna kadar sathı bozuk
olan yolların onarımını gerçekleştirmek.
HEDEF 10.2:
Pursaklar genelindeki yaya alanlarını engellilerin kullanımına uygun hale getirerek yaya alanlarının kullanım
kalitesini arttırmak.
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HEDEF 10.3:

Yaya ve araç trafiğinin güven içerisinde seyretmesi amacı ile kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli
tedbirleri alarak yolların açık tutulmasını sağlamak.
HEDEF 10.4:
Ekonomik kayıpların en aza indirilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, yol alt-üst
çalışmalarının zamanında tamamlanması, araç ve yaya yollarında kullanın malzeme bütünlüğünün sağlanması için
müdürlük ve diğer yatırımcı birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi.
STRATEJİK AMAÇ 11.
Pursaklar Belediyesi’nin belirlemiş olduğu Misyon ve Vizyona uygun faaliyetlerin sunulacağı tesislerin, teknik donanımların fiziki yapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
HEDEF 11.1:
Altyapı çalışmaları için hizmet binalarını geliştirmek.
FAALİYET:
11.1.1: Malzeme alımlarının toplu yapılması için çalışmaların yapılması
11.1.2: Mevcut belediye bina ve hizmet tesislerinin geliştirilmesi ve bakımının yapılması
11.1.3: Yaya bölgeleri ve park alanlarındaki aydınlatma gruplarının kontrol ve takibini yapan bir ekibin kurulması.
STRATEJİK AMAÇ12:
ması.

Pursaklar’ın her alanda modern bir şehir seviyesine ulaşabilmesi için sürdürülebilir bir alt yapıya sahip olHEDEF 12.1:
Alt yapı çalışmalarında modern bir seviyeye ulaşmak.
FAALİYET:

12.1.1: Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte altyapı düzenlemeleri ile ilgili ortak projeler geliştirmek,
protokoller yapmak.
12.1.2: Mevcut yollardaki geometrik düzenin sağlanması için gerekli koordine ve çalışmaların yapılması.
12.1.3: Mevcut ve yapılacak yolların hazırlanmasında farklı araç türlerinin göz önünde bulundurulacak şekilde uygulama projelerinin hazırlanması.
STRATEJİK AMAÇ 13:
Pursaklar’da yeşil alan oluşturulması için ihtiyaç duyulan arazi düzenleme ve kazı dolgu işlerinin etkin olarak yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 14:
Belediyenin mevcut araçlarının kontrolünü etkin bir şekilde yapmak.
HEDEF 14.1:
2011 yılı sonuna kadar “araç takip sistemi” kurularak araçların anlık takip edilmesini sağlamak.
HEDEF 14.2:
Araçların 6 ayda bir düzenli bakımlarının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 15:
Pursaklar’da yaşayan hemşerilerimizin cenaze işlemleriyle ilgili gerekli çalışmaları hızlı ve etkin olarak
yerine getirmek.
238

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
HEDEF 15.1:
2011 yılı sonuna kadar cenaze işleri ile ilgili olarak tüm ihtiyaçların giderilerek defnedilebilmesi için gerekli
olan ekipmanlardan kurulu bir araç-gereç parkı oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ 16.
Mezarlıkların fiziki ve peyzaj düzenlenmelerinin yapılarak Pursaklar halkına daha nitelikli ve kaliteli hizmet
sunulmasını sağlamak.
HEDEF 16.1:
2014 yılı sonuna kadar mezarlıklar içerisinde yürüyüş yapılabilecek ve araçların geçebileceği ana ve ara
yollar açmak.
HEDEF 16.2:
2014 yılı sonuna kadar mezarlık sahalarını ada ve parsellere ayırarak düzenli definlere hazırlamak.
HEDEF 16.3:
2014 yılı sonuna kadar duvar ile çevrili bulunmayan mezarlıkların çevre duvarlarını yaptırmak.
HEDEF 16.4:
Mezarlıkların bakım, onarım, temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması.
HEDEF 16.5:
2011 yılı sonuna kadar tüm mezarlıkların yeşillendirilmesi amacıyla 3.000 adet çam ve geniş yapraklı ağaçlar
dikilmesini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 17:
Mezarlığın manevi havasının korunması ve güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
HEDEF 17.1:
Kurulacak ses sistemleri ile 2010 yılı sonuna kadar faal mezarlıklarda, defin yapılan günlerde ve dini bayramlarda Kur’an okunmasını sağlamak
HEDEF 17.2:
2010 yılı sonuna kadar her bir faal mezarlığa ayet, hadis ve güzel sözlerden oluşan iki adet pano hazırlayarak
hizmete sunmak.
TEMİZLİK
STRATEJİK AMAÇ 1:
İlçe temizliğinin standartlarını yükselterek, hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını
sağlamak.
HEDEF 1.1:
Genel temizlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılması
FAALİYET:
1.1.1: Genel temizlik hizmetlerinin satın alınması
STRATEJİK AMAÇ 2:
Özelleştirilen temizlik hizmetlerinin, şartnameye uygun olarak, zamanında, kesintisiz ve etkin olarak yürütülmesi için gerekli kontrolleri yapmak.
HEDEF 2.1:
İlçe genelinde bulunan mahallelerin denetimlerinin günde bir kez olmak üzere eksiksiz olarak yapılması.
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STRATEJİK AMAÇ 3:

Pursaklarda muhtarlar, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların ilgili yöneticileri, apartman yöneticileri
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde kentin temiz kalması, çöplerin ayrıştırılmasını teşvik edici bilgilendirme
ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.
HEDEF 3.1:
İlgili kurum ve kuruluşlarla yılda iki kez düzenli toplantılar yaparak bilgi alışverişinde bulunmak
HEDEF 3.2:
Kent konseyi ile koordineli çalışılarak, yılda en az iki kez konsey toplantılarında ilçemizin temizliğine ilişkin
sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin tartışılması ve belirlenmesi.
HEDEF 3.3:
Pursaklarda çöplerin ayrıştırılması konusunda apartman ve site sakinleri ile toplantıların düzenlenmesi 2010
yılında bir pilot mahallede çöplerin ayrıştırılmasına başlanması.
ÇEVRE
STRATEJİK AMAÇ 1:
Sağlıklı bir kent için çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.
HEDEF 1.1:
Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmaları yapmak.
FAALİYET:
1.1.1: Site ve apartman yöneticilerine katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasına yönelik broşürler dağıtmak.
1.1.2: 2011 yılı sonuna kadar, basılı doküman hazırlatarak, Pursaklar’daki ilk ve orta öğretim kurumlarına
dağıtmak.
11.3: İlçe genelinde belli aralıklarla anket çalışması yapmak.
HEDEF 1.2:
Kent halkının çevre konusunda ihtiyaç ve eğilimlerinin belirlenmesi.
FAALİYET:
1.2.1: Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevrenin korunmasına yönelik eğitim dökümanları hazırlamak.
HEDEF 1.3:
İlçemizin gelişim süreci içerisinde su, toprak ve hava kirliliğinin düşürülerek sağlıklı bir ilçenin oluşumunu
sağlamak.
FAALİYET:
1.3.1 Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin düşürülmesi.
1.3.2: Kömür kullanımında gerekli kontrollerin yapılması
1.3.3: Hayvan çiftliklerinin ilçe merkezi dışına çıkarılması
1.3.4: Sokak hayvanlarının toplanması ve kısırlaştırılması işlemlerinin yapılması.
1.3.5: Katı atıkların düzenli toplanması ve taşınması
1.3.6: Haşere ve sinekle mücadele edilmesi.
1.3.7: Tabela kirliliğinin kaldırılması için uygulamaların yapılması.
1.3.8: Hafriyat atıklarının düzenli depolanmasının sağlanması
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STRATEJİK AMAÇ 2:
Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması
HEDEF 2.1:
Hava kalitesinin standardını yükseltmek
FAALİYET:
2.1.1: Doğal gazın kullanımının yaygınlaşması
2.1.2: İlçe girişlerinde kamyon kontrol noktalarının tespiti
2.1.3: Yakıt kullanımında standardın belirlenmesi.
HEDEF 2.2:
Sağlıklı bir kent için toprak kalitesinin iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi.
FAALİYET:
2.2.1: Tarımsal ilaç-gübre atık ve ambalaj malzemelerinin bertarafının kontrol ve denetimi
STRATEJİK AMAÇ 3:
Pursakları, yaşanmaktan görülmekten keyif alınan yeşiller içinde bir ilçeye dönüştürmek için, aktif yeşil
alanların ( park, bahçe vb.) standartlarını nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek.
HEDEF 3.1:
2014 yılı sonuna kadar Pursaklar genelinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, dünya standartlarına
çıkarmak.
FAALİYET:
3.1.1: Planlı yeşil alanların projelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılması
3.1.2: Yeşil alanların peyzaj proje çalışmalarının hizmet alımları ile temin edilmesi.
3.1.3: Yeterli hizmet alımı yapılarak peyzaj bakım hizmetlerinin yürütülmesi
3.1.4: Belediyenin bakım sorumluluğunda bululan parkların tamamındaki yeşil alan aydınlatma çalışmalarını
tamamlamak.
3.1.5: Her yıl bir adet prestij park alanı projelendirerek uygulama çalışmalarının başlatılması.
HEDEF 3.2:
İlçemize ait rekreasyon ihtiyaçlarını tespit etmek ve Pursaklar Halkında ağaç sevgisini yerleştirmek amacıyla
ağaçlandırmaya hız vermek ve mevcut ormanları kent ormanları haline getirmek.
FAALİYET:
3.2.1: Ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırıp 2014 yılına kadar tamamı formlu, yetişkin
12.000 ağaç dikmek.

(8-10 yaşında )

3.2.2: Her yıl dikilecek ağaçların en az %10’nunu Pursaklar iklimine uyum sağlayabilecek çiçek açan ağaçlardan oluşturmak.
HEDEF 3.3:
Huzuru ve güveni sağlamak amacıyla belediyenin sorumluluğundaki park ve bahçelerde %100 güvenliği
sağlamak.
FAALİYET:
3.3.1: 2010 yılı sonuna kadar parklarda hizmet alımı ile güvenlik ihtiyacını gidermek.
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HEDEF 3.4:

pılması.

Yavuz Bulvarı, Eskiköy Cad. Belediye Cad. Yunus Emre Cad. peyzaj yapımı ve sulama çalışmalarının yaHEDEF 3.5
Ilıca sokak da park ve oyun alanları çalışmalarının yapılması
HEDEF 3.6
Yavuz bulvarında park ve oyun alanları çalışmalarının yapılması
HEDEF 3.7:
Mire camiinde çevre duvarı ve meydan yapımı çalışmalarının yapılması.
HEDEF 3.8:
Sirkeli ‘deki eğitim kurumlarının çevre düzenleme çalışmalarının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 4:

Pursakları modern bir seviyeye çıkarmak ve toplum refahının olumsuz yönde etkilenmesine engel olabilmek
için gerekli çalışmaları yapmak.
HEDEF 4.1:
Çevre bilincini oluşturarak toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi.
FAALİYET:
4.1.1: İlçemiz sınırları içerisinde olumsuzluk oluşturan unsurların belirlenerek temizliğin sağlanması.
4.1.2: Evsel atıkların belirlenen saatlerde toplanmasının sağlanması.
4.1.3: İlçe sınırlarında bulunan cadde-sokakların temiz ve güzel görünümünün sürekli sağlanması.
4.1.4: İlçe halkının ortak varlığı olan çevrenin, tertip ve düzenine önem verilmesi.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
STRATEJİK AMAÇ 1:
Görsel ve yazılı medya aracılığı ile hemşerilerimizin eğitim seviyeleri yükseltilerek, oluşacak olan birikimlerin
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
HEDEF 1.1:
Yaşam seviyesini yükseltecek bilgilendirme, tanıtma, sempozyum ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi
FAALİYET:
1.1.1: Sigara, alkol, kumar, uyuşturucu alışkanlıklarını önlemek için gerekli çalışmaların yapılması.
1.1.2: Halkı spor yapmaya teşvik etmek için gerekli çalışmaların yapılması
1.1.3: Gençlerin kendilerini geliştirecek ve başarıya ulaştıracak etkinliklerde bulunmalarını sağlayıcı çalışmaları yapılması
1.1.4: İlçemizdeki sanayi bölgesiyle ortak mesleki eğitim çalışmalar programlanarak yerel bazda iş istihdamını oluşturacak iş birliğinin yapılması
1.1.5: Kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını ve benimsenmesini sağlayıcı çalışmaların yapılması
STRATEJİK AMAÇ 2:
Yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla şehircilik bilincinin arttırılması ve eğitim seminer organizasyon
çalışmalarının yapılması
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HEDEF 2.1.
Organizasyonu yapılacak olan eğitim seminer çalışmalarının tanıtımının yapılması ve katılımın sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ 3:
Pursaklar ilçesinde halktan gelen taleplere ve yapılan tespitlere gör Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak
özel okuma yazma kursları düzenlemek ve böylece halkın genel kültür seviyesini arttırmak.
HEDEF 3.1
2014 yılı sonuna kadar ilçede yaşayan hemşerilerimizden okur yazar olmayanların sayısını azaltmak
HEDEF 3.2:
2014 yılı sonuna kadar tüm ilçe genelinde okuma yazma eğitimi vermek.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Eğitimde yüksek oranda başarıya ulaşabilmek için, fırsat eşitliğinin sağlanması
HEDEF 4.1:
Eğitimde ihtiyaç duyulan fiziki koşulların sağlanması
HEDEF 4.2.
İstihdam ve ara eleman ihtiyacının giderilmesi için mesleki eğitimin desteklenmesi
HEDEF 4.3:
Dar gelirli ailelere eğitime yönelik desteğin arttırılması
HEDEF 4.4:
Özel teşebbüs ve STK’larla eğitime yönelik işbirliği toplantılarının yapılması
STRATEJİK AMAÇ 5:
İlçedeki okulların bakım ve onarım giderleriyle okul ihtiyacı malzemelerinin giderilmesine yönelik olarak
gerekli destekleri vermek ve böylece okul öğrencilerinin daha iyi yetişmelerine imkan sağlamak
HEDEF 5.1:
İlçedeki okulların ihtiyaçlarına her yıl belli oranda destek vermek.
FAALİYET:
5.1.1: İhtiyacı olan eğitim-öğretim kurumlarına boya malzemesi vermek
5.1.2: İhtiyacı olan okul bahçelerinin peyzaj çalışmalarına yardımcı olmak.
5.1.3: İhtiyacı olan eğitim-öğretim kurumlarına oturma bankı vb. malzeme ihtiyacında yardımcı olmak.
STRATEJİK AMAÇ 6:
İlçede sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere öğrenci kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapmak.
HEDEF 6.1:
Belirlenen bütçe içinde ilçedeki yoksul öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapmak.
FAALİYET:
6.1.1: Sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapmak.
6.1.2: Sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza kırtasiye yardımı yapmak.
6.1.3: Öğrenci kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılan aileleri bir veri tabanında takip ederek bir sonraki yılda
durumlarındaki gelişmeleri yakından izlemek ve bu ailelere imkân ve fırsatlar sağlayarak sosyal desteğe muhtaç
konumundan çıkarmak.
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STRATEJİK AMAÇ 7:

pılması.

Pursaklar ilçesinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenler gününde hatırlanması ve kutlama törenleri yaHEDEF 7.1.

Her yıl velilerinde katılacağı öğretmenler kutlama programı düzenlenmesi ve programa katılımın olmasının
sağlanması.
SOSYAL HİZMETLER
STRATEJİK AMAÇ 1:
Pursaklar’da yaşayan hemşerilerimiz arasındaki yardıma muhtaç kesimlerin problemlerini azaltarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanması
HEDEF 1.1:
Sosyal Dayanışma Faaliyetlerinde Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği Yapmak Ve Koordinasyon
Sağlamak
FAALİYET
1.1.1:Sosyal dayanışma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi.
1.1.2: Sivil toplum kuruluşları ile yapılacak ortak çalışma şartlarının belirlenmesi
1.1.3: Sosyal dayanışma kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile gündemli toplantıların yapılması
1.1.4: Ortak çalışma ile şehrimizin yardıma muhtaç hemşerilerimiz için veri tablolarının oluşturulması
rilmesi

1.1.5: Tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre yardımların gerçekleştiHEDEF 1.2:

Çeşitli nedenlerle engelli durumuna düşmüş hemşerilerimizin yaşam kalitelerinin yükseltilerek topluma
kazandırılmasını sağlamak İçin Kamu, Kurum ve Özel Kuruluşlarla işbirliği İçinde olmak.
FAALİYET:
1.2.1: Engelli hemşerilerimizin durumlarının tespit edilerek veri bankasının oluşturulması
1.2.2: Engelli ailelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak
1.2.3: Engelli hemşerilerimize yönelik psikolojik destek sağlanması
1.2.4: Engelli ve düşkün hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktaki fiziki engellerinin tespit edilmesi ve
iyileştirici çalışmalar yapılması.
1.2.5: Engelli hemşerilerimize yönelik park ve oyun alanlarının geliştirilerek sayısının artması için çalışmalar
yapılması
1.2.6: Engelli hemşerilerimiz için sosyal projelere destek olmak.
HEDEF 1.3:
Hizmet desteğine ihtiyaç duyan hemşerilerimiz için tesis, teknik ve moral destek sağlamak
FAALİYET:
1.3.1: Desteğe muhtaç hemşerilerimize yönelik olarak kurulmuş olan aşevleri, poliklinikler, sağlık ocakları
gibi tesislerin hizmet çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yapılması
1.3.2: Yasaların elverdiği ölçüde halka sağlık hizmeti verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
STRATEJİK AMAÇ 2:
Korunmasız ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlara, çocuklara ve gençlere kültürel, ekonomik ve sosyal faydalar
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sunarak ilçe yasamı ile barışık olmalarını, sağlıklı, güvenli yasam koşulları oluşturarak sosyal dengeyi sağlamak.
HEDEF 2.1:
2014 yılı sonuna kadar Pursaklar’da ekonomik destek verilerek eğitim gören öğrenci sayısını %100 oranında
artırmak.
HEDEF 2.2:
Pursaklar’da ikamet eden yardıma muhtaç ailelerin tamamını tespit etmek, yardıma muhtaç ailelere yardımlar yapmak.
FAALİYET:
2.2.1: 2010 yılı sonuna kadar, Pursaklar’da yasayan muhtaç kişilere yardımda bulunan tüm kamu kurum,
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantıların kurularak yardıma muhtaç olanların tespitini yapmak; yardımların doğru, hızlı ve adil bir şekilde dağıtımını sağlayacak alt yapıyı kurmak.
HEDEF 2.3:
Kadın ve aileye yönelik yoksulluğu giderici çalışmalar yaparak, kadınların yaşadıkları zorluklara yönelik
çözümler üretecek şekilde kadın ve aileyi güçlendirmek.
FAALİYET
2.3.1: 2010 yılı sonuna kadar, toplam 300 aileye temel ihtiyaç ve barınmalarındaki sorunlarını gidermeleri
amacıyla yardımlarda bulunmak.
2.3.2: 2010 yılı sonuna kadar, kadın ve aileye yönelik toplam 5 adet seminer, konferans veya sergi düzenleyerek kültürel anlamda katkı sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 3:
Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi.
HEDEF 3.1:
İlçemizde iç göçünde tetiklediği farklı toplumsal mozaiğin güçlü bağlarla bağlanması için başta STK’lar
olmak üzere diğer kurumlarla ve gönüllülerle işbirliğine dayalı çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.
FAALİYET:
3.1.1: STK’larla işbirliği.
3.1.2: Sosyal faaliyetlerde bütünleşmenin sağlanması.
3.1.3: Sosyal desteğe gereksinim duyan hemşerilerimizin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
3.1.4: Çocuklara, gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Sosyal refahın ve yaşama sevincinin arttırılması
HEDEF 4.1:
Temel insanı ihtiyaçların karşılanması konusunda ulaşılmadık hemşerimizi bırakmamak.
FAALİYET:
4.1.1: Yardıma muhtaç hemşerilerimizin ihtiyaçlarına göre belli bir programa bağlı olarak önceliklendirme
çalışmasının yapılması.
4.1.2: Hayırseverleri teşvik edilmesi ve yardımlara destek kampanyalarının açılması.
4.1.3: Sosyal proje çalışmalarının yapılması.
4.1.4: İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespitinin yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması.
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4.1.5: Aile Danışma Birimi kurmak
4.1.6: Sosyal amaçlı kadın merkezleri ve sığınma evlerinin açılması.
4.1.7: Okul öncesi eğitime destek amacıyla bakıma muhtaç, kimsesizler için çocuk ve anne eğitimi vermek.
HEDEF 4.2:
Hemşerilerimizin kullanabileceği semt konaklarının yapılması
FAALİYET:
4.2.1: Semt konaklarının inşaat çalışmalarının yapılması.
4.2.2: Konaklarda topluma yönelik her türlü sosyal aktivitelerin sağlanması.
4.2.3: Okul öncesi eğitim ve öğrencilere etüt çalışması yaptırmak.
KÜLTÜR
STRATEJİK AMAÇ 1:

Pursaklar halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis,
alan ve diğer destek unsurları yaygınlaştırmak.
HEDEF 1.1:
2014 yılı sonuna kadar, Pursaklarda kültürel programlarda içeriği halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda
sunarak katılımcı sayısını %100’e çıkarmak.
FAALİYET:
1.1.1: Pursakların kültür ve sanat etkinliklerinin Pursaklar ve Ankara geneline duyurulması amacı ile 2012
yılı sonuna kadar önemli meydanlarda, A.V.M.’lerde dev ekran projelerini faaliyete geçirmek.
HEDEF 1.2:
2014 sonuna kadar mevcut kültürel tesis ve destek unsurların sayısını ve kapasitesini %100 arttırmak.
FAALİYET:
1.2.1: 2014 yılı sonuna kadar var olan 1 adet kültür merkezi sayısını 3’e çıkarmak.
1.2.2: 2014 yılı sonuna kadar 1 adet kütüphane açmak.
HEDEF 1.3:
Eğitim-Öğretim kurumları ve Kültür Merkezlerinde mevcut olan kütüphanelerdeki yayın çeşitliliğini
arttırmak, okuyucuların gereksinimlerini karşılamak için yayın sayısını %50 oranında arttırmak.
FAALİYET:
lemek.

1.3.1: 2012 yılına kadar her yıl, 10.000 yeni kitabı okuyucularla buluşturmak ve tanıtım programları düzenHEDEF 1.4:
Saray Belediye Binasının Saray Kültür Merkezi olarak tanzim ve donanımının yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 2:

Pursaklar İlçesinin sosyal bir kent olma özelliği geliştirilerek kültür, sanat ve bilim alanındaki gelişmelere
önem verilmesi.
HEDEF 2.1:
İlçemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtılması ve desteklenmesi.
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FAALİYET:
2.1.1: Belediyemiz tarafından şenliklerin, festivallerin programlanması ve uygulanması.
HEDEF 2.2:
Bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerin teşvik edilmesi
FAALİYET:
2.2.1: Bilgisayar vb. dallarda yaz okulu açılması ve meslek edinme kurslarının açılması ile katılımın sağlanması için tanıtım organizasyonlarının yapılması.
2.2.2: Önemli günlerde belediye konserlerinin organize edilmesi.
2.2.3: Bilimsel sanatsal yarışmaların düzenlenmesi
2.2.4: Pursaklar Halkının yaşam standardının arttırılmasına dönük panel, şehircilik sempozyumu ve konferansların düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale getirilmesi.
STRATEJİK AMAÇ 3:
Yerel ve küresel değerlerin verimli bir şekilde bütünleşmesinin sağlandığı, kültür-sanat zenginliğine sahip
bir kent oluşturmak.
HEDEF 3.1:
Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak.
FAALİYET:
3.1.1: Kültürel tesisleşmeye ağırlık verilmesi
3.1.2: Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.
3.1.3: STK ‘larla birlikte çalışılması
3.1.4: Uluslar arası etkinliklerin düzenlenmesi.
3.1.5: Hobi kurslarının yaygınlaştırılması
STRATEJİK AMAÇ 4:
Kültür ve sanat alanında yapılacak faaliyetlerle halkın yaşam standartlarının arttırılmasını sağlamak.
HEDEF 4.1:
Kentin kültür ve sanat alanında gelişimini arttırmak.
FAALİYET:
4.1.1: El sanatları fuarı açmak.
4.1.2: Türk müziği şöleni düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ 5:
Pursaklar’da turizmi çeşitlendirmek.
HEDEF 5.1
Kentimizde bulunan mevcut alternatif turizm mekânlarını araştırmak ve kullanıma geçirilmesini sağlamak.
FAALİYET:
5.1.1: Araştırmalar sonucu tespit edilen spor branşları için uygun alanların oluşturularak spor turizminin
geliştirilmesi.
5.1.2: Alternatif turizm projeleri yarışması düzenlemek.
5.1.3: Yapılacak olan kültür merkezleri, kongre merkezleri ile kongre turizmi oluşturmak.
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5.1.4: Kurulacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile sağlık turizmini teşvik etmek.
STRATEJİK AMAÇ 6:
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirmek.
HEDEF 6.1:
İlçemizi Türkiye’ye ve Ankara’ya en iyi şekilde tanıtmak.
FAALİYET:

6.1.1: Belediyemizce yapılan çalışmaların düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını sağlayarak yazılı ve
görsel malzemelerin hazırlanması.
6.1.2: Belediye olarak yapılacak gezi, gözlem ve arşiv taramalarında gerekli alt yapıyı hazırlamak.
6.1.3: Düzenlenen bütün sempozyumlardaki bildirileri, kitap ve makaleleri basılı hale getirerek kültür yayını
adı altında halka dağıtmak.
6.1.4: Ülkemizin tanınmış sanatçı ve basın mensuplarını ilçemize davet ederek tanıtıma katkı yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 7:
Halkın eğitim ve kültür seviyesini arttıracak, yaşamdan zevk almalarını sağlayacak şekilde özel günlerde,
aylarda, bayramlarda, yıldönümlerinde, mevsim hareketlerinde Eğitim kurumlarının başlaması veya bitişlerinde kültürel etkinlikler ve festivaller düzenleyerek Halkın düzenlenen etkinliklere katılımını sağlamak.
HEDEF 7.1:
Halkın yapılacak olan etkinliklerden verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamak.
FAALİYET:
7.1.1: Kültürel etkinliklerle ilgili anket çalışmalarının yapılması
7.1.2: Düzenlenen kültürel etkinliklerin yılın farklı günlerinde çok sayıda medyada yer almasını sağlayarak,
yılda en az 5 farklı etkinlik için medyada haber olup bir etkinliğin ortalama olarak en az 3 ulusal gazetede yayımlanmasının sağlanması.
7.1.3: Yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir biçimde yılda en az bir adet ortak kültürel etkinlik düzenlenmesi.
7.1.4: Yılda en az bir kez engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kültürel etkinliğin düzenlenmesi.
7.1.5: Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında anneler gününün düzenlenmesi.
7.1.6: Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi.
7.1.7: Bahar şenliklerinin düzenlenmesi.
VETERİNERLİK
STRATEJİK AMAÇ 1:
Pursaklar halkının rahat, huzurlu ve güvenilir bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi, ilçede haşereyle mücadele konusunda gerekli ve etkin önlemlerin uygulanması.
HEDEF 1.1:
Halk sağlığını korumak amacıyla ilçede her türlü haşereden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
FAALİYET:
1.1.1: 2010 yılı sonuna kadar tüm sivrisinek ve diğer haşerelere yönelik her türlü suni ve doğal yöntemlerle
mücadele etmek.
1.1.2: Talep karşılığında kapalı alanların haşere ilaçlamasını yapmak ve bu alanda Pursaklar halkının bilinçlendirilmesi ile ilgili, apartman, kamu kurum ve kuruşlarının ilgili yöneticileri ile yılda bir kez toplantı yapmak.
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1.1.3: 2010 yılı sonuna kadar Pursaklar Belediyesi sınırları dahilindeki tüm noktalarda kemirgenle mücadele
çalışmalarını yürütmek.
1.1.4: Denetim faaliyeti yapan ekip sayısını 1’den 2’ye çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 2:
İlçede sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimlerini ve satışlarını kontrol altında tutmaya yönelik çalışmalar
yapmak.
HEDEF 2.1:
Pursaklar’daki hayvan satış ve kesim işlemlerinin yerleşim merkezlerinin dışında, sıhhi altyapısı olan tesislerde yapılmasını sağlamak.
HEDEF 2.2:
2011 yılı sonuna kadar, hayvan satışı ve kesimi için 2 adet sıhhi altyapıya sahip tesis kurmak.
HEDEF 2.3:
Kurban bayramlarında sağlıklı ve hijyenik kurban kesimini sağlamak amacıyla kentin 2 yerinde kurban kesim merkezleri oluşturmak.
HEDEF 2.4:
Et ve et ürünleri satışı yapan işletmelerin haftada bir gün zabıta denetimine tabi tutulması
HEDEF 2.5:
Şahısların özel hayvan kesimlerinde istemeleri halinde kesilen hayvanların et muayenelerini yapmak
STRATEJİK AMAÇ 3:
İlçede başıboş sokak hayvanları ile mücadele etmek.
HEDEF 3.1:
Her yıl başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmalarının yapılması
STRATEJİK AMAÇ 4:
İlçede yaşayan hayvanların sağlıklarıyla etkili bir şekilde ilgilenmek.
HEDEF 4.1:
İlçede yaşayan hayvanların sağlığını iyileştirmek.
FAALİYET:
4.1.1: Hayvanlara yönelik klinik hizmetlerini yaygınlaştırmak, bu konuda STK’larla işbirliği yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 5:
İlçe genelinde etkili bir kuduz mücadelesi gerçekleştirerek vaka çıkmasını önleyici çalışmaların yapılması
HEDEF 5.1:
Her yıl kuduzla mücadele kapsamında ilçedeki hayvanların %90’ının aşılanmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 6:
İlçe içindeki başıboş köpekleri denetim ve kontrol altında bulundurma
HEDEF 6.1:
Her yıl başıboş dolaşan köpeklerden dişi olanların %60’ının kısırlaştırılması.
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STRATEJİK AMAÇ 7:

Gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan işyerlerini periyodik aralıklarla kontrol edip denetleyerek ilçede sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesini sağlamak.
HEDEF 7.1:
lamak.

Her yıl gıda ve hayvansal ürün üreten ve satan işyerlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygun olmasını sağFAALİYET:
7.1.1: Söz konusu işyerlerini her yıl denetleme faaliyetlerinin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 8:

etmek.

Kurban kesim işleminin belirlenen kurallar, sistemler ve yönergeler doğrultusunda gerçekleşmesini temin
HEDEF 8.1:
Her yıl ilçede kurban kesecek kasapların eğitimli ve belgeli olmasını sağlamak.
HEDEF 8.2:

mek

Her yıl kurban bayramında vatandaşların kendilerine gösterilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini temin etSTRATEJİK AMAÇ 9:
Halkımızın bedensel ve ruhsal sağlığını en iyi hele getirmek
HEDEF 9.1:
Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak.
FAALİYET:
9.1.1: Veteriner kliniği konusunda bilgilendirme broşürleri bastırmak ve dağıtmak.
9.1.2: Ev hayvanlarının kayıt altına alınması ve takip işlemlerinin yapılması.
HEDEF 9.2:
Halkımızın başıboş sokak hayvanlarından zarar görmesini engellemek
FAALİYET:
9.2.1: Hayvan barınağımızın eksikleri belirlenerek, kapasitesinin arttırılması
9.2.2: Hayvan yakalama aparatı alınması.
SPOR
STRATEJİK AMAÇ 1:

Pursaklar ilçesinde mevcut spor tesislerine ilave yeni tesisler açmak, tesis sayısını ve mevcut kapasitelerini
arttırmak.
HEDEF 1.1:
2014 Yılı sonuna kadar halkın ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda spor kompleksi inşa etmek.
FAALİYET 1.1.1:
2014 yılı sonuna kadar 1 kapalı yüzme havuzu, 1 kapalı spor salonu, 1 adet suni çim futbol sahası, 2 adet
basketbol, 2 adet voleybol, 2 adet tenis kortu yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 2:
Sağlıklı nesiller yetiştirmek.
250

PURSAKLAR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU
HEDEF 2.1:
Gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, ruh ve beden sağlığının en iyi şekilde
gelişmesinin sağlanması, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirerek spor alışkanlıkları edinmelerinin sağlanması ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek sportif etkinliklerin sayısını arttırarak sporu seven, sportif
etkinliklere katılan bir kamuoyu oluşturulması.
FAALİYET:
2.1.1: Gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmak.
2.1.2: İlçe sınırları dahilindeki amatör spor kulüplerini tesis ve donanım açısından desteklemek.
2.1.3: Okul çağındaki çocuklara spor alışkanlığı edindirmek amacıyla kurslar düzenlemek.
pılması.

2.1.4: Yaz okulları düzenleyerek, bu okullara katılımın teşvik edilmesi ve gerekli duyuru çalışmalarının ya-

2.1.5: Her yıl düzenli olarak sokak basketbol, futbol ve masa tenisi turnuvası düzenlemek ve halktan bu etkinliklerin her birine en az 200 kişinin katılımını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 3:
İlçede kişisel olarak, profesyonel ve amatör kulüpler bünyesinde ve ya lisanslı olarak spor yapan kişi sayısını
arttırmak.
HEDEF 3.1:
2014 yılı sonuna kadar mevcut lisanslı sporcu sayısını arttıracak çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların
tanıtımının yapılarak katılımın arttırılması.
STRATEJİK AMAÇ 4:
İlçede düzenlenen sportif karşılaşmaları, etkinlikleri ve yarışmalar izlemeye gelen vatandaş sayısını sürekli
arttırmak.
HEDEF 4.1:
2012 sonuna kadar ilçede spora ilgi duyan ve sportif karşılaşmaları izlemeye gelen kişi sayısının her yıl ortalama bin kişi olmasını sağlamak.
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK
STRATEJİK AMAÇ 1:
Belediye sınırları içerisinde kentin düzenini, halkın sağlık ve refahını korumak, belediye mevzuatına aykırı
hareket edenleri önlemek, yetkili organların bu amaçla alacakları karar ve önlemlerin sürdürülmesini etkin olarak
sağlamak.
HEDEF 1.1:
Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterin ve ruhsatı olmayan iş yerlerinin tamamının 2014 yılı sonuna
kadar ruhsat almalarını sağlamak.
HEDEF 1.2:
Şehrimizdeki faaliyet gösteren sıhhi, gayrı sıhhi ve umuma açık işyerlerinin program çerçevesinde tamamının
genel denetimi sağlanacak şekilde çalışmalar yapmak.
HEDEF 1.3:
Şehrimizdeki işyerlerinin tamamının sınıf, unvan ve adreslerini, sınıflarına göre 2014 yılı sonuna kadar
bilgisayar ortamına aktarmak ve denetlemekle yükümlü olunan iş yerlerinin kent haritası üzerine işlenmesini
sağlamak.
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STRATEJİK AMAÇ 2:
Zabıtanın halkla ilişkilerde imajını iyileştirerek performansını en verimli düzeye ulaştırmak.
HEDEF 2.1:
Esnaflarla diyaloğun güçlendirilesi için 2014 yılı sonuna kadar sekiz adet toplantı düzenlemek.
HEDEF 2.2:
İmar planında yol olarak görünmesine rağmen şu an kapalı olan bazı yolları trafiğe açmak.
STRATEJİK AMAÇ 3:

Kent içi ulaşımı sağlayan ticari araçları yasalar çerçevesinde denetimlerini yapmak ve trafik düzenlemelerini
sağlamak
HEDEF 3.1:
2012 yılı sonuna kadar şehir merkezinde bulanan ticari taksilerin durak yerlerini ve sayılarını belirlemek.
HEDEF 3.2:
20012 yılı sonuna kadar parkların bir kısmına trafik eğitim alanları yapmak
HEDEF 3.3:
2011 yılı sonuna kadar mevcut 15 okulun önüne yaya geçidi, trafik işaretleri ve yol çizgileri çizmek.
STRATEJİK AMAÇ 4:
Şehir merkezinde çirkin görüntü oluşturan iş makineleri ve tarım makinelerini şehir dışına taşımak amacıyla
garaj oluşturmak.
HEDEF 4.1:
2010 yılı sonuna kadar Pursaklar Belediyesine ait iki noktayı açık otopark yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 5:
Birim personelinin mesleki, teknik ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler ve
toplantılar düzenlemek.
HEDEF 5.1:
Personelin denetim mekanizmasının daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi için belli alanlarda uzmanlaşmasını
sağlamak. Bu amaçla ayda bir kez olmak üzere düzenli toplantılar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 6:
Halkın ortak kullanım alanlarından daha yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar grubun önüne geçmek için gerekli tedbir ve
önlemleri almak.
HEDEF 6.1:
2011 yılı sonuna kadar ana cadde ve prestij caddelerine cephesi olan görsel kirlilik unsurlarının tespitini
sağlamak.
HEDEF 6.2:
2010 yılı sonuna kadar, kentin prestij meydanlarının seyyar satıcılardan arındırılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 7:
Zabıta hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
HEDEF 7.1:
Zabıta hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla; yapılacak olan hizmet binalarında da kullanılmak üzere ulaşımda ve iletişimde gerekli olan araç gereçlerin temin edilmesi, teknik donanımların sağlanması.
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FAALİYET:
7.1.1: Zabıta birimlerinde kullanılmak üzere teknik donanımın sağlanması, daha etkin hizmet verebilmek
üzere araç temin edilmesi.
7.1.2: Daha uygun koşullarda ve daha etkin denetim hizmetleri sunabilmesi amacıyla; 2010 yılında Zabıta
Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılması, yeni hizmet yöntem ve projeleri geliştirilerek, bazı bölgelere yeni zabıta
noktaları yapılması.
HEDEF 7.2:
Yeni bir ilçe olmanın standartlarına ulaşmak ve tertemiz gürültüsüz halkın huzurunu güvenliğini ve esenliğini
sağlamak
HEDEF 7.3:
Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, inşaat malzemelerini, odun, kömür ve hurda depolama alanları
ve satış yerlerini belirlemek; bu yerlerde çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
HEDEF 7.4:
Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bez afiş, pano tabela v.b. tanıtım araçlarının izinsiz kullanılmasını
sağlamak.
HEDEF 7.5:
Çevreye zarar veren kişi ya da kuruluşların takibi yapılarak, yaptırımlar uygulayacak ekiplerin kurulması.
HEDEF 7.6:
mesi.

Zabıta müdürlüğünde çalışan personelin motivasyonu için aylık performansı başarılı olanların ödüllendirilHEDEF 7.7:
Kurban satış ve kesim yerlerinin düzenlenerek AB standartlarına uygun hizmet kalitesinin sağlanması.
HEDEF 7.8:

Zabıta birim elamanlarının semt pazar alanlarında esnaf, gıda vb. denetimlerini yapmaları ve tahsilat çalışmalarını yapmalarını, terazi ölçü-ayarlarının kontrolünün sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ 8:
Hemşerilerimizin Pursaklar ilçesi içinde rahat bir şekilde gezebilmesi, sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi huzur ve refahının sağlanması için gerekli olan kontrol ve denetimleri yasalar ve hukuki mevzuata uygun hareket ederek
esnafı da gereğinden fazla rahatsız etmeyecek bir şekilde yapmak
HEDEF 8.1:
Zabıta müdürlüğünün belirlenen faaliyetler açısından başarıya ulaşma ve etkili olma yeterliliğini artırarak
ilçe halkına sunulan hizmetin seviyesini yükseltmek.
FAALİYETLER
8.1.1: 2014 yılı sonuna kadar ana caddeler üzerinde bulunan kaldırım işgallerini %60’lar düzeyinden %20
düzeyine düşürmek.
8.1.2: 2011 yılı sonuna kadar caddeler dışındaki diğer sokaklarda %50’lar düzeyindeki kaldırım işgalini
%10’lar düzeyine düşürmek.
8.1.3: Kahvehane ve internet kafelerin iyileştirilmelerinin sağlanması.
8.1.4: Her yıl ilçenin değişik yerlerinde izinsiz satış yapan seyyar satıcı olay sayısını azaltmak.
STRATEJİK AMAÇ  9:
Pursaklar Belediyesinin herhangi bir afet olayından önce gerekli tedbirleri almasını sağlamak; herhangi bir
afet olayında ise olayın genişliği ve kapsamına göre İl Kriz Merkezi, İlçe Kriz Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi
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Afetten Korunma Merkezi ile işbirliği yaparak gerekli müdahaleyi zamanında göstermek, kayıp ve zararları en aza
indirecek çalışmaları yapmak.
HEDEF 9.1:
İlçenin afet yeterliliğini sağlamak için Zabıta Birimi sorumluluğunda diğer birimlerinde katılımıyla sivil
savunma ekibi kurmak ve eğitim toplantıları düzenlemek
FAALİYET:
9.1.1:Her yıl ilçe afet planı gereğince oluşturulan Arama Kurtarma ekibine yılda 20 saat hizmet içi eğitim
vermek.
9.1.2: İlçedeki vatandaşlara her yıl afet ve korunma yolları konusunda bir konferans düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ 10:
İlçe sınırlarımızda güvenli ve huzurlu bir kent ortamı sağlamak.
HEDEF 10.1:
Emniyet Güçlerine ilçe güvenliği konusunda yardımcı olmak.
FAALİYET:
10.1.1: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun gereği hizmet satın alınması.
10.1.2: Hizmet satın alınacak cadde, sokak ve park güvenliğinin sağlanması
10.1.3: Halka açık olan ziyaret ve dinlenme yerlerinin güvenliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 11:
Belediyenin tüm sorumluluk alanlarında gerekli zabıta hizmetlerini sunmak
HEDEF 11.1:
Zabıta hizmetlerinin kalite düzeyini, zabıta personelinin mesleki bilgisini ve ekip sayısını arttırmak.
FAALİYET:
11.1.1: Zabıta personelini hizmet içi eğitime tabi tutmak
11.1.2:Tam donanımlı 2 adet ilave karakol kurmak
11.1.3: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılan araçların GPS sisteminin kurulması ve hızlı olay takibinin
yapılması
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