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•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)
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SUNUM
Saygıdeğer Meclis Üyeleri, kıymetli hemşehrilerim;
Pursaklar Belediyemizin kurumsal geleneği ve sorumluluğu olan 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile bir kez daha
huzurlarınızdayız. Hep birlikte büyük gayretlerle çalıştığımız, ilçemiz ve hemşerilerimiz adına büyük başarılara
imza attığımız 2015 yılını geride bıraktık. Ülkemiz adına sevinci ve kederi birlikte yaşadık. Bu duygularımızı
birlikte paylaştık.
2014 yılından beri hizmet kalitemizi arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun 2015 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 bir kitap halinde sunuyoruz. Tebessüm Şehrimizde yaptıklarımızı anlatma fırsatı bulduğumuz bu faaliyet raporunun sadece
kitaplık raflarında veya kütüphanelerimizin köşesinde saklanacak bir kitap olmasını istemiyoruz. Elimizdeki
kitabın, 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.
Pursaklar Belediyesi olarak Başkent Ankara’da hayata geçirdiğimiz özgün projelerimizi devam ettirip, Selçuklu
ve Türk mimarisi ile tasarladığımız geleneksel mimari yapılarımızda milli ve manevi değerlerimizi yaşatan hizmetlere imza attık. Bunun haklı gururu hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, devlet büyüklerimizin konuşmalarında övgüyle bahsedilerek teyit edilmiş oluyor.
Bu çalışmalarımızdan sadece birkaçına burada değinmek istiyorum. Çünkü 2015 Yılı Faaliyet Raporumuzda
yaptığımız çalışmalar detaylı bir şekilde sizlere takdim edildi. İlçemizin en önemli ihtiyacı olan Pursaklar Devlet
Hastanesinin temel çalışmaları 2015 yılı Kasım ayında başladı. Hamdolsun ilçemize bunu da kazandırdık.
Ankara’da ilk belediye sineması olan Tebessüm Sinemasını hayata geçirdik. Pursaklar merkezde yeni bir Kreşimizin temelini attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemize spor kompleksi
ve gençlik merkezi projesi kazandırdık. Saray Mahallemize Erkek Spor Salonu açtık. Pursaklar Belediyesi Birinci
Bahar Şenlikleri’ni düzenledik.
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. Ve
bu Tebessüm Şehri sıfatı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek resmiyet kazandı. Böylece yeni bir şehir
kimliği oluşturduk.

8

Bizler, yapacağımız her işi tefekkür edip istişare yöntemiyle projelendirip ortaya özgün, ihtiyaçlara cevap veren
eserlerin çıkmasını sağladık. Hızlı bir gelişim gösteren Pursaklar için geçmişte öngörülemeyen birçok hizmeti,
bizler yeni imar planlarımız, eğitim, kültür, sanat ve spor politikalarımızla hayata geçiriyoruz. Hamdolsun biz,
yaptığımız plan değişiklikleriyle ilçemizin bu ihtiyacını karşılayacak tedbirleri aldık. İnsan doğal özelliklere sahip
olan tabiatın bu özelliklerini bozmadan onunla aynı istikamette yeryüzünü imar etmekle görevli bir varlıktır.
Bizler de tabiata ve fıtri olana yöneldik. Bu bakımdan, bugün 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, 8,2 m² yaptık.
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. Doğumdan başlayan “Hoş Geldin Küçük Hemşehrim” kampanyamız, çocuklar için “Nezaket Okulları”, gençler için “Erdemli Gençlik Merkezleri”, hanımlar için “Hanım
evleri”, ihtiyarlar için “Dede ve 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.
Tüm bu yaptığımız çalışmalarla Pursaklar, geçmişle bağını koparmadan, geleceğe uyum sağlamakta sıkıntı yaşamadan, kendine özgülüğü, yaşam biçimini, kültürel yapısını, yerel değerlerini korumayı başarmıştır. Hayata
geçirilen çalışmalar, yeniden yaşatılan geleneksel Türk mimarisi, kaybolmayan yerel değerler, çeşitlenen kültür
ve sanat faaliyetleri, elde edilen sportif başarılar, sahip çıkılan manevi miraslar ilçemize Tebessüm Şehri kimliği
kazandırmış, hemşehrilerimizin mutlu bir şekilde yaşamasına vesile olmuştur.
İnanıyorum ki bu Tebessüm Şehri kimliği ve markası, ilçemizi, siz kıymetli hemşerilerimi daha iyi yerlerde temsil edecektir.
Sevgi ve saygılarımla…

Selçuk ÇETİN
Belediye Başkanı
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İÇİNDEKİLER
1.GENEL BİLGİLER
Kurumsal Kimlik Bildirimi

9-10

Fiziksel Yapı

11-12

Teşkilat Şeması

13

İnsan Kaynakları Genel Bilgiler

15-18

Mali Bilgiler

19-23

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Özel Kalem Müdürlüğü

25-40

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

41-51

Bilgi İşleri Müdürlüğü

53-67

Yazı İşleri Müdürlüğü

69-95

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

97-127

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

129-135

Fen İşleri Müdürlüğü

137-179

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

181-193

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

195-218

Mali Hizmetler Müdürlüğü

219-231

Temizlik İşleri Müdürlüğü

233-267

Zabıta Müdürlüğü

269-293

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

295-325

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

327-333

Etüd ve Proje Müdürlüğü

335-343

Stratejik Amaç ve Hedefler
Güvence Beyanları

10

345-351
352
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MİSYONUMUZ
Pursaklar Belediyesi, Hemşehrilerine 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.
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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.

FİZİKSEL YAPI
1) Pursaklar Belediyesi; Merkez Mahallesi Belediye Caddesi 3 No’lu Merkez Hizmet Binası, Tevfik İleri Mahallesi 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 ile hizmet vermektedir.
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 Hizmet Binamızda; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma ofisleri ve İş Makinesi garajımız bulunmaktadır.
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2015 YILI KİRADA BULUNAN MEVCUT İŞ YERLERİ,
HALI SAHALAR VE SAĞLIK MERKEZLERİ

SIRA NO

KİRAYA VERİLEN MEVCUT İŞ YERLERİ

KİRALIK İŞYERİ
SAYISI (ADET)

1

SEMT POLİKLİNİĞİ

1

2

TEVFİK İLERİ KÜLTÜR MERKEZİ VE PAZAR YERİ OTO YIKAMA

1

3

SARAY CUMHURİYET PARKI ÇAY BAHÇESİ

1

4

MUHSİN YAZICIOĞLU MEYDANI KAFETERYA

1

5

MEHMET AKİF ERSOY PARKI SOSYAL TESİSLER

1

6

ABDURRAHİM KARAKOÇ KÜLTÜR MERKEZİ DÜĞÜN SALONU

1

7

ŞEHİT SALİM AKGÜL CADDESİ İLE GÜLYAZ CADDESİ KESİŞİMİ ATM YERLERİ

6

8

SUN SOKAKTA BULUNAN ATM YERLERİ

2

9

SARAYDA BULUNAN ATM YERLERİ

4

HALI SAHA

1

10

14

15

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN
YARDIMCISI

İNSANKAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN
YARDIMCISI

BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER
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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2015 YILI PERSONEL CİNSİYET DURUMU

2015 YILI MEMUR VE İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU

18

2015 YILI PERSONEL İSTİHDAM DURUMU

2015 YILI PERSONEL YAŞ DURUMU

PERSONEL HİZMET YILI DAĞILIMI

19

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ
PERSONELİN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

20

21

22

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

23

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 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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2015 YILI BELEDİYEMİZ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BÜTÇE GELİR - GİDER KARŞILARTIRMA TABLOSU

PERSONEL HARCAMALARI

25

26

27

MİSYON
Adil yönetim anlayışıyla halkın memnuniyetini esas alan çözüm odaklı yaklaşımlar sunarak hizmet
kalitesini arttırmak ve konukları misafirperverlik ilkesiyle ağırlamak.

VİZYONUMUZ
       Vatandaşlar, Başkanlık Makamı, Yönetim Birimleri ve Müdürlükler arasında köprü oluşturmak, sorunlarına çözüm aramak ve sonuca ulaştırmak, yasaların uygun gördüğü çerçevede yürütmektir. Herkesin
görmek istediği hizmete ulaştığı ve güzel bir şekilde karşılandığı, vatandaşların bilgilendirildiği ve sorunlarının çözümü yönünde yönlendirildiği bir Özel Kalem Müdürlüğü olmaktır. Pursakları yaşanan, Pursakları
yaşatan bir Belediye olmak.

Görev ve Hizmetlerin İcrası
1.Görevin planlanması
Özel Kalem Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
2.Görevin yürütülmesi
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon
1.Müdürlük birimleri arasında işbirliği
Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.  
2.Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler,
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL ÇALIŞMALARI
1.Belediyenin, katılımcı, şeffaf ve halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak
2. Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak
3.İlçe halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imkan
sağlamak
4.İlçe halkının katılımını sağlamak üzere, mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi konusunda
mahalle halklarıyla iletişimi sağlamak
5.İlçe sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini tespit amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak
6.Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak
üzere kurum içi toplantılar organize etmek
7.Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları
gibi örgütlerle diyalogunu sağlamak
8.Başkanlığın çalışma gündemini oluşturmak
9.Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına, halka
duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlamak
10.Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak
11.Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgi
lendiren yayınları izlemek, gerekli olanları Başkanlık Makamına sunmak
12.Resmi ve özel günlerde ve ilçenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye Başkanı
ile halkın bütünleşmesini sağlamak
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13.Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek
14.Şikayet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak
15.İlçe halkının, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim ortamı oluşmasına katkıda bulunmak
16.Temsil yeteneği olan ve ilçeyi iyi tanıyan, özellikle bayan elemanların danışma memuru olarak çalışmaları için organizasyon yapmak
17.Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa sunmak
18.İlçe halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak
19.Basın sözcülüğü ünitesinin oluşumunu sağlamak ve yönlendirmek
20.Mahalle ve gençlik konseyleri oluşumuna, konseylerin etkinliğine, Başkanlıkla diyaloguna katkıda bulunmak
21.Belediye Başkanı’nın vatandaşlar ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum
ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmeleri sağlamak
22.Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
23.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

İDARİ İŞLERLE İLGİLİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
1.Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek
2.Özel Kalem organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek
3.Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları
satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak
4.Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak
5.Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek
6.Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Müdürlük içindeki İşbirliği müdürün denetimi ve gözetimi altında 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 çalışmaları ve verimli çalışma ortamının oluşturulması müdürün yetki ve sorumluluğundadır.
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İDAREYE İLİŞKİN
BİLGİLER

TEŞKİLAT YAPISI
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PERSONEL YAPISI
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri toplam 8 personelle yürütülmektedir. Müdürlüğümüzde 2
memur ve 6 işçi görev yapmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin eğitim durumu aşağıdaki grafik ile gösterilmiştir.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL YAŞ DURUMU

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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EVRAK AKIŞI
Müdürlüğümüze gelen resmi yazışmalar, dilekçeler ve email işleme alınarak, en kısa zamanda
cevaplanması ve çözüme ulaşması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
EVRAK AKIŞI

MÜRACAATLAR
Müdürlüğümüze e-mail, telefon, şahsen ve randevu yoluyla müracaat eden hemşehrilerimizin
dilek, istek ve önerileri işleme alınarak çözüme kavuşturulması sağlanmıştır.
MÜRACAATLARIN KONU BAŞLIKLARI
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Müdürlüğümüzce 2015 yılı içerisinde 1.588
adet randevu talebi işleme alınmıştır.

Sayın Başkanımız 2015 yılı içerisinde toplam
1264 kişiyi Makamın da ağırlamışlardır.

Müdürlüğümüzce Sayın Başkanımız ile
görüşmek isteyen 1.264 kurum, kuruluşa ve
vatandaşlarımıza randevu verilmiştir.

Sayın Başkanımıza 2015 yılı içerisinde 141 adet plaket
takdim edilmiştir.(Gençlik ve Spor Konfederasyonu
tarafından sayın Başkanımıza Teşekkür ve Onur ödülü)

Müdürlüğümüzce 2015 yılı içerisinde 1.300 adet telefona cevap
verilmiştir.
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Başkanımız Hoşgeldin Küçük Hemşehrim
projesi kapsamın da 2.213 ailemizin evlerine ziyarette bulunmuşlardır

Sayın Başkanımız sünnet olan 206 çocuğa
bisiklet hediye ederek ev ziyaretlerin de
bulunmuşlardır.

Başkanımız ilçe esnaflarımız ile bir araya
gelerek 75 kahvaltı programına katılmıştır.

Sayın Başkanımız 2015 yılı içerisinde 223
çiftin düğün merasimine katılım sağlayarak,
57 çiftin nikâhını kıymıştır.

Belediye Başkanımız 2015 yılı içerisinde 67
ev ziyaretlerinde bulunmuşlardır.

Başkanımız ilçemizdeki okullara periyodik
aralıklarla ziyaretlerini gerçekleştirmiştir.

Belediye Başkanımız 139 açılışa katılarak
hemşehrilerimizle bir araya gelmiştir.
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Sayın Başkanımız çeşitli Radyo ve TV programlarına
katılım sağlayarak ilçemiz ile ilgili faaliyet ve yatırımları
medya aracılığı ile hemşehrilerimizle paylaşmışlardır.

Yurtdışından gelen konuklarımız ağırlanıp
makamda kabulleri gerçekleştirildi.

Başkanımızın 2015 yılı Nezaket
Okullarımızın karne törenlerine
katılımları gerçekleştirilmiştir.
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Başkanımız 2015 yılı içerisinde dernek, vakıf ve
STK’ların yapmış olduğu 103 davete iştirak etmiştir.
(Uluslararası Radyocular Birliği 7.Alkışı Hak Edenler
Ödül Töreni)

Kamu ve kuruluşlara Başkanımız tarafından ziyaretler
gerçekleştirilmiştir ( Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü ARSLAN beye Başkanımızın ziyareti (08.08.2015)

Sayın Başkanımız hemşehrilerimiz ile bir
araya gelerek iftar organizasyonlarına katılımları gerçekleştirmiştir.

Sayın Bakanımız Nabi AVCI beyefendinin ilçemizde bulunan okullarımıza ziyaretleri Saray İlkokulu kuru üzüm dağıtım (26.05.2015)

Sayın Başkanımız Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut GÜNEY beyi makamında ağırlamışlardır.(10.03.2015)

Başkanımızın dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının
özel gün ve gecelerine iştiraki sağlanmıştır.(Başkanımızın
Engelliler Haftası münasebetiyle engelli hemşehrilerimize
tekerlekli sandalye hediye takdimi 14.05.2015)

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ
beyin ve Başkanımızın Medine İmam Hatip
Ortaokulunu ziyaretleri.

Kent Konseyi Toplantılarına iştirak edilmiştir.(Pursaklar ) Kent
Konseyi Güz dönemi genel Kurulu Ak Parti Ankara Milletvekili
Emrullah İŞLER beyin katılımları ile gerçekleşmiştir. (09.10.2015)

Her ayın ilk haftası ilçe Belediye Meclisi ve
ikinci haftası Büyükşehir Belediye Meclisi
Toplantısına iştirak sağlanmıştır.
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Sayın Başkanımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz
tarafından organize edilen 1.Bahar Şenliği organizasyonuna katılım sağlamışlardır. (30.05.2015)

Başkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama
törenine katılımları sağlanmıştır.

Başkanımız’ın 9.Dedeler Neneler 2.Bahara Koşuyor Organizasyonuna katılımları sağlanmıştır.
(30.05.2015)

Başkanımız belediyemizce düzenlenen Bahar Konserine katılım sağlayarak hemşerilerimiz ile bir araya
gelmişlerdir. (Uğur IŞILAK Konseri )

Pursaklar Belediyesi hayvan sevgisine ödül projesi
kapsamında Belediyemizce 4 üncüsü düzenlenen
Kedi Güzellik Yarışmasına katılım sağlamışlardır. Yarışmacılara ödüllerini takdim etmişlerdir.
(21.11.2015)
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Belediyemizce düzenlenen Ömer DÖNGELOĞLU ile Asr-ı Saadet Sohbet Programına
Başkanımızın Katılımları ve hediye takdimi

Ramazan etkinliklerimiz kapsamında sahne
alan Zekai TUNCA beye Sayın Başkanımızın
hediye takdimi.

Ankara Milletvekilimiz Sayın Cemil ÇİÇEK
beyefendi ve Belediye Başkanımızın ilçe
esnaflarımıza ziyaretleri (19.10.2015)

Belediye Başkanımız belediyemizce hizmet veren Dede Torun evlerine ziyaretler
gerçekleştirmişlerdir.

Belediyemiz tarafından düzenlenen Dursun Ali ERZİNCANLI ile kutlu doğum haftası programına Başkanımızın katılımları ve hediye takdimi ( 25.04.2015 )

Belediye Başkanımız ilçemizdeki muhtarlarımıza ziyaretler gerçekleştirmişlerdir.

Belediye Başkanımız ilçemizdeki parklarımıza ziyaretlerini gerçekleştirerek hemşehrilerimiz ve çocuklar ile bir araya gelmişlerdir.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı
Habil TÜLÜCÜ Sayın Başkanımızı makamında ziyaret
etmiştir.

Belediye Başkanımızın Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY)Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV’u
ziyaretleri

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 92.Yıl
dönümünde Belediye Başkanımızın ilçemizdeki
şehitlik ziyaretleri (29.11.2015)

Milli Bayramlarda ilçemizde resmi tören ve geçitlere Başkanımızın katılımları sağlanmıştır.

Diğer Sunulan Hizmetler
•İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız belediyemiz faaliyetleri ve programları hakkında SMS, MMS, ve mail
vasıtası ile düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir.
•Devlet ve vakıf üniversitelerinde Başkanlığımız ve Belediyemiz faaliyetleri hakkında çeşitli bilgilendirme
seminer ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.
•İlçemizde ikamet eden hemşehrilerimizin düğün, sünnet ve açılış törenlerine 184 adet çiçek gönderilmiştir.

40

•Yaklaşık 1.834 adet elektronik posta ile doğrudan istek şikayet ve teşekkür içeren mesajlar Başkanımıza arz edilerek değerlendirilmiştir.

•Başkanımız Makamında Öğretmenler Günü tebriklerini kabul etmişlerdir.
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PERSONEL DAĞILIMI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye hizmet binası (Başkanlık Konağı) 1.katta birleşik
iki odada hizmet vermekte olup, 4 memur personel ile hizmetler yürütülmektedir.
PERSONEL DAĞILIMI

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin eğitim durumu aşağıdaki grafik ile gösterilmiştir.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL YAŞ DURUMU

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yetki

Belediye Meclisimizin 04.06.2009 tarih ve 33 sayılı (Değişik 03.06.2013 tarih ve 112 sayılı) Kararı ile kabul edilmiş, 29.06.2009 tarihinde kurucu müdür olarak Ayhan BÜKE atanarak müdürlük fiilen
oluşturulmuştur.

Görevler
•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.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYETLERİ
GENEL PERSONEL İŞLERİ:
1-22.02.2007 tarih ve 29314 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 02.04.2015 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, 31.12.2015 tarihi itibariyle 245 memur ve 93 işçi kadrosu olmak
üzere toplam 338 kadro mevcuttur.
2-Belediye Başkanımızın izinli ve görevli olduğu sürelerde yerine vekalet işlemleri yapılmış, tüm birimlere
ve Kaymakamlığa bildirilmiştir. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları ve birim Müdürlerinin de aynı şekilde
görevleri başında bulunmadıkları sürelerde yerlerine vekalet işlemlerine ilişkin tüm işlemler yerine getirilmiştir.  
3-Müdürlüklerin ihtiyacı ve teklifleri doğrultusunda birimler arası personel görevlendirilmesi ve personel
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nakli ile diğer görevlendirme işlemleri yapılmıştır.
4- Pursaklar Kaymakamlığına, 2015 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- 2014 yılında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 2015 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.

KURUM DIŞINDAN ÇALIŞTIRILANLAR:
1- Başkanlığımızda avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Kurumumuz ile 3 Avukatla yapılan
01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan sözleşme Başkanlık Makamının OLUR’u ile uygun görülmüş olup, Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilmiştir.
2- Başkanlığımızda 2014 yılında işyeri hekimi olarak çalıştırılmakta olan 1 İşyeri hekiminin Belediyemizce
2015 yılı için de işyeri hekimi olarak çalıştırılmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderilmiştir.
3- Türkiye Belediyeler Birliğinde Avukat olarak görev yapan 1 kişi, SGK’da Başmüfettiş olarak görev yapan
1 kişi, Kurumumuzda geçici görevle görevlendirilmişlerdir.
4- Adalet Bakanlığından Denetim Planı (DP) doğrultusunda Kamu Hizmetinde Ücretsiz Çalışma projesi
neticesinde Kurumumuzda kamu hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere 53 (2 kişi gelmemiş, 2 kişi cezaevine tekrar girmiş ve 3 kişide sigortalı işe başlamıştır) Hükümlü kişinin ismi gelmiş ve 46 Hükümlü kişi
kurumuzda ücretsiz olarak çalışarak yükümlülüklerini tamamlamışlardır.
5- Türkiye İş Kurumu ile Kurumumuz arasında imzalanan sözleşme gereğince Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında haziran ayında 50, Kasım ayında ise 40 kişi olmak üzere toplamda 101 kişi çevre
temizliği alanında personel, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce gerekli görülen yerlerde çalıştırılmak üzere
istihdam edilmiş olup, söz konusu sözleşme gereği 50 kişilik grubun, süresi dolduğu için çıkış işlemleri
yapılmıştır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ:
1- Yıl içerisinde verilmesi düşünülen eğitim konularının sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi yönünde tüm birimlerden öncelikli talep edilen eğitim konuları istenilmiş olup, bu doğrultuda tüm müdürlüklerden cevabi
yazı gelmiş ve eğitim planlamamız bu yönde gerçekleştirilmiştir.
2- Belediyemizce yürütülen hizmetlerin daha etkin ve düzenli olarak yürütülmesi, yasal değişikliklere uyum
ve birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla “Belediye Muhasebe Mevzuatı ve Uygulamaları”
hakkında Belediyemiz Hizmet Binası (Tebessüm Konağında) Sayıştay Başkanlığı Uzmanları tarafından ilgili
personelimize eğitim verilmiştir.
3- Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen BİMER
ve Alo 150 Uygulamaları ile Anket Uygulaması konularını kapsayan eğitime kurumumuzdan 1 personelin
katılımı sağlanmıştır.
4- HUAWEI Telekomünikasyon tarafından düzenlenen “Server, Stroge, Network ve Datacenter” konularını
kapsayan eğitime Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 personelimizin katılımı sağlanmıştır.
5- Kurumumuzun, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, İç Kontrol Sistemine
ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek yöntemlerin belirlenmesi, İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi, iş tanımı ve süreçleri ile iş akış şemalarının belirlenmesi
yönünde, Belediyemiz Hizmet Binası (Tebessüm Konağında) Sayıştay Başkanlığı Uzmanları tarafından ilgili
personele eğitim verilmiştir.
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6- Belediyemizce yürütülen hizmetlerin daha etkin ve düzenli olarak yürütülmesi, yasal değişikliklere uyum
ve birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla “6552 sayılı (Torba) Kanun ve Yönetmeliğinin alt
işverenlerce çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarına ilişkin maddelerin uygulanması” hakkında Belediyemiz Hizmet Binası (Tebessüm Konağında) SGK Başmüfettişleri tarafından ilgili personele eğitim verilmiştir.

7- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu maddesi kapsamında göreve girenlerle ilgili yapılması
gereken iş ve işlemeler” konulu eğitime Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden 1 personelin katılımı sağlanmıştır.
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8- Türkiye Belediyeler Birliğince Belediye Akademisi Eğitim Programları kapsamında “sigortalılık, fiili hizmet süresi hesabı, hizmet birleştirme, sigortalılık başlangıcı, zaman aşımı, ihya, aylıksız izin, isteğe bağlı
sigortalılık, borçlanma ve kesenek prim işlemleri” konulu SGK Hizmet Takip Programı (HİTAP) eğitimine
Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden 1 personelin katılımı sağlanmıştır.

9- İnsanlığa geçmişten geleceğe ışık tutmak, ecdadımızın kültür mirasını rahatlıkla okuyup anlayabilmek ve
aktarabilmek için personelimize yönelik Kurumumuzca açılan Osmanlıca Kursunu personelimiz başarıyla
tamamlamış olup, kursiyer personelimize Kurs Bitirme Belgeleri takdim edilmiştir.
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SENDİKAL FAALİYETLER:

1- Başkanlığımızda görev yapan memur personeli temsilen Bem-Bir-Sen ile Kurumumuz arasında yapılan
görüşmeler neticesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştır.

2- Kamu kurumlarında her yıl yeniden belirlenen sendika üye tespit toplantısı Belediyemizde de yapılmış
olup, tutulan tutanaklar Pursaklar Kaymakamlığına, Ankara Valiliğine ve ilgili sendikalara gönderilmiştir.
3- Başkanlığımızda çalışmakta iken değişik nedenlerle kurumumuzdan ayrılan 2 kişinin, EK-4 Formları,
Bem-Bir-Sen’e üyelikleri kabul edilen 4 personelin üye kabul EK-1 formlarına müteakiben gerekli işlemler
yapılmıştır.
4- Yıl içerisinde ilgili sendikalarla gerekli görüşmeler yapılmış ve gerekli yazışmalar yerine getirilmiştir.
KURUM İÇİ VE KURUMLARARASI  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 Müdürlüğüne Kuruluş Brifingine ilişkin bilgiler hazırlanarak
gönderilmiştir.
4- İlçe Brifingine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden temin edilerek dosya halinde Pursaklar Kaymakamlığına
gönderilmiştir.
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5- Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı ve 2014 yılı faaliyet raporu hazırlanarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne gönderilmiştir.
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2016 yılına ilişkin bütçe çağrısı yazısı gereği süresi içinde Müdürlüğümüz bütçesi hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne birime gönderilmiştir.
7- Müdürlüğümüzün İç Kontrol Standartları Eylem Planı tamamlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
8- 2016 yılına ait Performans Programı birimimizce hazırlanarak Hizmetler Müdürlüğüne 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
hazırlanarak Meclis Başkanlığına gönderilmiştir.
11- A) Yıl içinde Belediye Meclisine,
a) Kadro İptal İhdasları,
b) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,
c) Avukatlık Hizmeti,
d) İşyeri Hekimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği,
e) Başkan Yardımcısı Ödeneği,
f) Müdürlük Teşkilat Yönetmeliği,
g) Performans Yönetmeliği,
      B) 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- 109 kişi Atanma talebinde ve 600 kişi iş talebinde bulunmuş olup, iş talebinde bulunanların durumlarına göre genel bilgilendirme yapılmış ve 284 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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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 2 memur ve 1 işçi personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve hizmet alımı personelin cinsiyet durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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A- 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 sağlamak 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.
Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerini, Pursaklar Belediyesi Merkez hizmet binasında yürütmektedir. Merkez hizmet binası ve tebessüm konağı hizmet binasında olmak üzere 1 sistem odası, 1 müdür odası ve 2 personel
hizmet odası ve 1 depo mevcuttur.

B-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.
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2. Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanma, analizi, bakım ve işletilmesini
sağlamaktan sorumludur.
3. Programcılar tarafından hazırlanacak programlar hakkında ön bilgi 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 yapar.
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.

C-BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1-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
şikayet, 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.
2-Teknolojik Altyapı
Belediyemizin sistem odasının standartlara kavuşması için hem lokasyon değişimi sağlanmış bu esnada
tüm gerek ISO 9001,27001 ve TİER II standartlarında ve bu sertifikaları hak edebilecek bir sistem salonu
tasarlanmıştır.
•Ana güç beslemesi kendi içinde ve harici yedekleme.
•Yeni nesil aerosol gaz ünitesi ile 4 farklı çapraz zone yangın söndürme sistemi.
•Çift UPS ile yedeklilik.
•Çift servis sağlayıcı yedekliliği.
•Yükseltilmiş zemin ve standartlara uygun kablo düzeneği.
•Hassas klima ve iklimlendirme.
•Güvenlik için parmak okuyucu manyetik giriş sistemi.
•Acil yangın duman boşalma sistemi.
•Depreme dayanıklı Rack kabin.
•Network sisteminde Backbone kullanımı.
•Isı yalıtımı için strafor ve ısı cam kullanımı.
Sistem odasının ilk yapımı ve aşamaları aşağıda resmedilmiştir.
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Kablolama ve Kabin Montajı

Elektrik Sistemi
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İklimlendirme Sistemi Kuruldu
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Yangın Sistemi Kuruldu
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•2015 yılı yeni alım yapılarak kullanılmaya başlanan Veri Depolama Sisteminde kapasite artırımına gidilerek RAİD 6 ile veri güvenliği ve hız artırımı sağlanmıştır.
•Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 3 adet fiziksel sunucu ve 1’er adet NAS mevcuttur. Bu sunucuların günlük, haftalık ve aylık yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.
•Belediyemizin hizmet binaları arasında TTVPN ile kapalı devre ağ mevcuttur. Merkez hizmet binamızda
50 Mbps Superonline 15 Mbps Türk Telekom yedekli Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Diğer
hizmet binalarımıza Merkezden fiber ile dağıtım yapılarak internete çıkış yapılmaktadır.
•Yapılan alt yapı çalışmalarına ilişkin resimler;
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•Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının
kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir.
Belediyemize ait hizmet binaları, şantiyeler ve diğer binalar TTVPN ile tek merkezden internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da güvenli bir şekilde bağlanarak internet ve otomasyon sistemini
kullanmaktadırlar.
•TTVPN hizmetine geçiş sonrasında network ün 6 birimin birleşmesiyle wireless alt yapısını tamamen değişimi mümkün kılınmıştır. Wireless cihazları tek bir nokta üzerinden acsess control ile yönetimi kolay hale
getirmiştir. Bu sayede farklı birbirinden ayrı VLAN’ lar ile misafir ağına HOTSPOT misafir ağı çözümü ile
hem personel hem hemşehrilerimize belediye binaları içerinde ücretsiz internet hizmeti sağlanmıştır.
Aşağıda yapılan çalışmalarla ilgili bir takım resimler yer almaktadır.
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•eSight yazılımı sayesinde tüm switch, router, storage, server, wireless vb cihazların tek bir nokta üzerinden
hem ayarları hem de durumları monitör edilmektedir.
•Türk Telekom ile yapılan anlaşma ile analog santralden IP santral e geçiş işlemleri başlatılmış bu sayede
tasarrufa gidilerek hizmet binaları arası aktarma, hizmet binaları arası ücretsiz görüşme sağlanmış, hemşehrilerimize bütün hizmet binalarına tek numara üzerinden ulaşım hizmeti ve direk problem çözme odaklı
çağrı merkezi hizmeti sağlanmaktadır.
•Konak binası ile Merkez bina arasında Türk Telekom omurgası haricinde ek yedek devre olarak radyolink tesis edilmiştir. Bu yedekleme sistemi 1 Gbps hızlarına ulaşmaktadır.

E-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SUNMUŞ OLDUĞU HİZMETLER:
1-Müdürlüklere Yapılan Hizmetler:
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. Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanması, analizi, bakım ve işletilmesi sağlanmaktadır.

66

2-Yedekleme ve Sanallaştırma Çalışmaları:
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 2 adet sunucu ile Hyper-V yazılımından vmware geçiş
yapılmış olup, kullanılan kaynak sarfiyatı minimuma indirgenmesi sağlanmıştır. Bu değişiklik sayesinde 2
adet yönetim sunucusu, 1 adet sunucu Otomasyon sistemi sunucusu olarak kullanılmaktadır. Belediyemizin ileriye dönük ihtiyaçları doğrultusunda yeni alınan stroage ile verilerin daha güvenilir ve hızlı erişimi
sağlanmıştır. Bu sayede yıl içinde yeni alınan yazılımlarda sanallaştırılarak devreye alınmıştır. 2015 yılında
kurulan sanal sunucu sayısı 15 olmuştur.

3-Donanım Bakımı Ve Onarımı:

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.
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4-Domain Sistemi Çalışmaları:

Belediyemizde 2015 yılında mevcut domain yapısını aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir.
Hizmet binalarımızdaki tüm kullanıcılar domain sistemine alınarak gerekli yetkilendirmeler yapılarak sistem
güvenliği sağlanmaktadır. Domain kullanıcılarının belirli periyotlarla düzenli olarak şifrelerini değiştirmeleri ve güvenli şifre kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca bilgisayarlarına izinsiz program yüklemeleri ve
sistem ayarlarıyla oynamaları engellenmektedir.

5-Yazılım Lisanslama Ve Güncelleme Çalışmaları:

Belediyemizde kullanılan yazılımlar için 2015 yılında yeni lisans alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Güvenlik Duvarı, log toplama yazılımlarının, Anti Virüs ve işletim sistemi yazılımlarının güncelleştirmeleri
düzenli olarak yapılarak güncel yazılım kullanımı sağlanmıştır.

6-Eğitim Çalışmaları:

Bilgi işlem Müdürlüğümüzün 3 personeli Server & Stroage ve Network eğitimi almıştır. Belediye
başkan yardımcısı sekreterlerine ip telefon eğitimi verilmiştir.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 6 memur, 1 işçi ve 1 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

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

73

A-GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Genel Evrak Kayıt İşleri, Arşiv,
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.

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1-Fiziki Yapı:

Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini, Merkez hizmet binasında yürütmektedir. Müdürlüğümüze
ait Oda Nikah Salonu, Saray Nikah Salonu ve 1 adet hizmet aracı mevcuttur.

Belediye Oda Nikâh Salonu
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Saray Nikâh Salonu
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C-SUNULAN HİZMETLER:
1-Belediye Meclisi:

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı ve 25 Ak Parti ile 6 MHP’li üye olmak üzere 31 üyeden
oluşmaktadır.

Belediye Meclis Toplantısı (2015)
a) Meclis Kararları

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.
2015 yılı içerisinde 75 Olağan toplantı yaparak 2015 yılında toplam 247 Karar alınmıştır. Olağanüstü
toplantı yapılmamıştır.
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Meclis çalışmalarında toplantı tutanak özetleri, önergeler ve meclis karar defteri kanuna ve yönetmeliğe
uygun olarak hazırlanmıştır. Meclis evrakları her ay düzenli olarak arşivlenmiştir.

b) İhtisas Komisyonları:

Belediye Meclisi 01.04.2015 tarih ve 61 nolu kararı ile mevcut komisyonlara ilave olarak, Halkla İlişkiler Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Kadın ve Aile Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma
Komisyonu kurularak 11 adet komisyon ile çalışmalarına devam etmiştir. Müdürlüklerimizden Belediye
Başkanının OLUR’u ile havale edilen konular ve meclis üyelerinin sunduğu önergeleri raporlayarak karara
bağlanmak üzere Meclis Başkanlığına sunmuştur.
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2-Belediye Encümeni:
Belediye Encümenimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin “a” bendine göre; Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 60 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 İmar ve Şehircilik Müdürü olmak üzere 1 başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günü Saat 09.00’da Toplantı Salonumuzda toplanmaktadır.
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a-) Encümen Kararları
Belediye Encümenimiz 2015 yılında toplam 44 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda Ocak ayında
33, Şubat ayında 29, Mart ayında 57, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 22, Haziran ayında 25, Temmuz
ayında 62, Ağustos Ayında 35, Eylül ayında 46, Ekim ayında 39, Kasım ayında 84, Aralık ayında 97 olmak
üzere toplam 439 adet karar almıştır.

Belediye Encümenimiz 2015 yılında Zabıta Müdürlüğünden 308 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 195 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 8 adet, Fen İşleri Müdürlüğünden 1 adet, Emlak İstimlak Müdürlüğünden 43 adet ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünden 4 adet olmak üzere toplam 559 adet
evrakı görüşerek karara bağlamıştır. Alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir.
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3-Kent Konseyi
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.

a-)Kent Konseyi Meclisleri:
- Tecrübeliler Meclisi: 62 üyeden oluşmaktadır.
- Hanımlar Meclisi: 38 üyeden oluşmaktadır.
- Gençlik Meclisi: 60 üyeden oluşmaktadır.
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Pursaklar Kent Konseyi 2015 yılı I. Olağan Genel Kurulu 50 kişinin katılımıyla, II. Olağan Genel
Kurulu ise 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında yıl içinde 3 kez toplantı yapılmıştır. Bu
toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmıştır;
*Kent Konseyi internet sitesinin düzenlenmesi,
*Pursaklar’ı tanıtmak için organizasyonlar yapılması,
*Pursaklar’daki aktif dernek ve vakıfların birlikte hareket etmelerini sağlamak üzere Kent
Konseyi’nin öncülük etmesi,
*İlçe oluşumumuzun ödüllerle kutlanması,
*Gençlerin eğitimi için Milli Eğitim, Müftülük ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bir çalışma başlatılması,
*İlçenin tanıtımı için prestij ödüller verilmesi,
*Kendi alanına giren siyasi, sosyal, kültürel ve ilmi alanlarda toplantılar tertip etmesi,
*Ankara’da çalışan üst düzey bürokratların ziyaret edilerek Pursaklar’a katkı sağlamalarının sağlanması,
*Pursaklar’da geleneksel mimariye ait sayma yapılması,
*Pursaklar’ da orta ölçekli sanayi ve işyerlerinin kurulmasına öncülük edilmesi,
*Karacaören’in Pursaklar’ a katılımı için çalışma başlatılması,
*Engelliler için meclis ve çalışma gruplarının oluşturulması,
*Tabii üyeler ve Meclis üyelerinin Konya, Bursa, Çanakkale gibi şehirlere ziyaretlerinin
sağlanması.
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Pursaklar Kent Konseyi 2015 Yılı I. Olağan Genel Kurul Toplantısı
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Pursaklar Kent Konseyi ile Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediği
Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN’in katılımıyla “Şehir ve Medeniyet Tasavvuru” konulu konferans
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Pursaklar Kent Konseyi, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet DOĞAN’ın
katılımıyla gerçekleştirilen ‘Ömrüm Ankara’ İsimli Konferans.
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Pursaklar Kent Konseyi 2015 Yılı II. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Pursaklar Kent Konseyi ile Pursaklar Müftülüğü ’nün ortaklaşa düzenlediği ‘İmam-ı Azam
Ebu Hanife’yi Tanımak’ isimli konferans (2015)
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Pursaklar Kent Konseyi’ nin öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini aldığı Pursaklar Belediyesi
Merkez Dede Torun Evi’nde Gençlik Meclisini oluşturmak üzere düzenlenen toplantı.
(2015)

Pursaklar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlık Seçimi Toplantısı (2015)
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4-) Genel Evrak İşlemleri:
Belediyemize, kurum ve kuruluşlar ile kişilerden 4636 adet dilekçe, 4543 adet gelen evrak ve
6902 adet giden evrak olmak üzere toplam 16081 adet Genel Evrak, ilgili müdürlüklere kayıt, havale
ve zimmet işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir.
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a-) Dilekçe:
Belediyemize, kişi kurum ve kuruluşlardan toplam 4636 adet dilekçe kaydı alınmış olup, birim bazında havalesi yapılarak, dağıtımı yapılmıştır. Bu dilekçelerden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
79 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 111 adet, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 6 adet, Emlak
ve İstimlak Müdürlüğüne 55 adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 257 adet, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 6 adet,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 2421 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 203 adet, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğüne 24 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 1134 adet, Özel Kalem Müdürlüğüne
12 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 71, Yazı İşleri Müdürlüğü 16 adet, Zabıta Müdürlüğüne 241 adet
dilekçe havale ve zimmet işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir

b-) Gelen Evrak:
Belediyemize, kurum ve kuruluşlar ile kişilerden toplam 4543 adet gelen evrak, gününde kaydı
yapılmış olup, birim bazında havale edilerek, zimmeti yapılmıştır. Bu evraklardan Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğüne 194 adet, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 20 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne
85 adet, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 321 adet, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 222 adet, Etüd Proje
Müdürlüğüne 16 adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 503 adet, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 265 adet, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğüne 1199 adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 392 adet, Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğüne 93 adet, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 404 adet, Özel Kalem Müdürlüğüne 61 adet,
Temizlik İşleri Müdürlüğüne 39 adet, Yazı İşleri Müdürlüğü 73 adet, Zabıta Müdürlüğüne 656 adet havale
ve zimmet işlemleri yapılarak gününde teslim edilmiştir.
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c-) Giden Evrak:
Belediyemizden, 6902 adet giden evrak çıkışı yapılmış olup, bunlardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 78 adet, Bilgi İşlem Müdürlüğü 6 adet, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 44 adet,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 384 adet, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 207 adet, Etüd Proje Müdürlüğü 22
adet, Fen İşleri Müdürlüğü 278 adet, Hukuk İşleri Müdürlüğü 35 adet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3019
adet, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 360 adet, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 16 adet, Mali
Hizmetler Müdürlüğü 1711 adet, Özel Kalem Müdürlüğü 3 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğü 73 adet, Yazı
İşleri Müdürlüğü 83 adet Zabıta Müdürlüğü 583 adet giden evrak hazırlamış olup gerekli zimmet işlemleri
yapılarak müdürlüğümüz tarafından ilgili kişi ya da kurumlara elden ve posta yolu ile gününde teslim edilmiştir.
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d-)Posta
Belediyemiz tarafından kişi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, emlak vergi borç bildirgeleri
vb. olmak üzere toplam 3971 adet posta gönderilmiştir.

5-) Arşiv İşlemleri:
Belediye arşivimizde ilgili kanun ve yönetmelik gereği arşiv malzemelerinin tespit edilmesi, herhangi
bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar halinde korunmalarının temini ve milli
menfaatlere uygun olarak devletin gerçek ve tüzel kişilerin hizmetinde değerlendirilmelerini ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerin ayıklama ve imhasına dair çalışmalar başlatılmıştır. İmha ayıklama
çalışmaları ile ilgili olarak başkanlık oluru alınmış, Ayıklama ve İmha Komisyonu kurulmuştur. Başbakanlık
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilerek koordineli olarak imha ve ayıklama çalışmaları
devam etmektedir.
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Ayıklama ve İmha İşlemleri (2015)
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6-) Evlendirme İşlemleri:
Belediyemiz Evlendirme memurluğunda 1093 çiftimizin nikâh akitleri gerçekleştirilerek, mutluluklarına şahit olunmuştur. Ayrıca talepleri üzerine nikâh akitlerini diğer evlendirme memurluklarında gerçekleştirmek isteyen 50 çiftimize ise, gerekli olan evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir.

Nikâh akdi gerçekleşen 1093 adet çiftimizin Evlenme Mernisleri (Bildirimleri) düzenlenerek tescil
edilmek üzere Pursaklar Nüfus Müdürlüğüne zimmet ile teslim edilmiştir. Memurluğumuzda kalan diğer
evraklar dosyalanarak arşivlenmiştir.
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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 Hediye
Edilmektedir.

95

Evlenen Çiftlerimize Nikah Sırasında Çekilen Video Cd’si Hediye Edilmektedir.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüz 9 memur personel ile hizmet vermektedir.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR
BİRİMLERİMİZ
A-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.

Basın-Yayın Bürosunun Görevleri:
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 sebelerle 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.
6-Pursaklar Belediyesi Resmi internet Sitesinde bulunan haber, fotoğraf, görüntü ve duyuruları güncellemek.

Rutin Çalışmalar:
Rapor kapsamında olan 2015 yılı içerisinde Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin’in çalışmaları, müdürlüklerimizin yapmış olduğu çalışmalar başta olmak üzere etkinliklerin haberlerinin yapılması,
fotoğrafların çekilmesi, görüntülü haberlerin yapılması ve bu dokümanların arşivlenmesi yapılmıştır. Kendi

102

yayın organlarımız olan Pursaklar Hemşehri Bilgilendirme Bülteni, resmi internet sitemiz, hazırladığımız
özel dergiler ve diğer basın yayın kuruluşları aracılığı ile yapılan faaliyetler, kamuoyuna en iyi şekilde duyurulmuştur.
Oluşturduğumuz toplu mail sistemi ile hem gazetelere hem TV’lere hem de internet sitelerine, belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar haber formatı şeklinde servis edilerek, bunların kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.
Pursaklar Hemşeri Bilgilendirme Bülteni yeni mizanpajı ile ilçe sakinlerine sunulmuştur. Her bir sayıda 10 bin adet basım yapılarak bunlar ücretsiz olarak hemşerilerimize dağıtılmıştır.  Önemli etkinlikler
öncesi (Dedeler ve Neneler Koşusu, Dede-Torun Evi etkinlikleri, Nezaket Okulu, Ramazan Şenlikleri, konferanslar, geceler, konserler, seminerler, bahar şenlikleri, yağlı güreş müsabakaları, Ankara Kedisi Güzellik Yarışmaları vs. ) davetiye, e-posta ve telefon aracılığı ile basın mensupları davet edilmiştir. Bu çalışmalar
neticesinde Pursaklar Belediyesi’nin orijinal etkinliklerine basın yayın kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği bir
kez daha tespit edilmiştir.
Etkinliklerde çekilen fotoğraflar, video kayıtları istenildiği takdirde ilgili kurum ve kuruluşlara CD
ortamında teslim edilmiştir. Belediyemiz tarafından ilçemizin hava görüntüleri çekilerek bunlar tanıtım filmleri şeklinde gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyada, internet sitemizde ve birimlerimizde sinevizyon
olarak yer almıştır.
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, STK’lar gibi birçok kurum, bizlerden temin ettikleri materyalleri kendi sunumlarında, faaliyet raporlarında ve tanıtım filmlerinde kullanabilmiştir. Bu tür kurumlar iznimiz dâhilinde gerekli dokümanları bizlerden temin edip kullanabilmektedirler.
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1- Medyada Pursaklar:
2015 yılı içerisinde yazılı basında (gazetelerde) Pursaklar Belediyesi ile ilgili yayımlanan haber sayısı
3 bin 959 adettir. (2015 yılında yerel gazetelerin birleşmesiyle gazete sayısı azalmış, gazetelerde yer alan
haber sayısı da geçen yıla oranla doğal olarak bir düşüş yaşamıştır).
2015 yılı içerisinde internet sitelerinde Pursaklar ile ilgili yayımlanan haberler 18 bin 936 kez yayımlanmıştır.  
2015 yılı içerisinde TV’lerde yayınlanan Pursaklar ile ilgili haber ve program sayısının 118 olduğu
tespit edilmiştir.
Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin büyük bir kısmının Pursaklar Belediyesi’nin faaliyetleri
ile ilgili haberler olduğu tespit edilmiştir. Toplam haber sayısı 23 bin 13 adettir.
Pursaklar ile ilgili yayınlanan görüntülü haberlerin toplam süresinin 28 saat 4 dakika, 7 saniye olduğu tespit edilmiştir.
Takip sistemindeki verilere göre 2015 yılı içerisinde Pursaklar Belediyesi ile ilgili gazete, TV ve internet sitelerinde toplam 23 bin 13 ayrı yerde haber yayınlandığı görülmüştür.
Gazete ve TV’ler tarafından Medya Takip Sistemi’ne bildirilen reklam birim fiyatları ile yapılan değerlendirme sonucu sadece Pursaklar Belediyesi’nin yer aldığı gazete haberlerinin reklam eşdeğer fiyatı
2.897.963 $ (Dolar) ve sadece Pursaklar Belediyesi’nin yer aldığı haberlerin TV reklam eşdeğer fiyatı
1.492.063 $ (Dolar) olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu rakamlara tekabül eden haberler tamamen ücretsiz
olarak yayımlanmıştır.
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2-Pursaklar Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
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 küpürleri 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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3-Sosyal Medya
Belediyemizin çalışmaları Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya aracılığıyla takipçilerimize ve kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan haberler, düzenlenen programlar, hayata geçirilen projeler anlık
olarak paylaşılmıştır. Bu veriler Medya Takip Merkezi’nden alınan bilgilere dayanarak oluşturulmuştur. Raporda yer alan sayısal veriler, sadece Medya Takip Merkezi’nin takip ettiği basın-yayın organlarının işlediği
haberleri göstermektedir. Bunun dışında bizlerin takip ettiği arama motorları ile birçok haberin özellikle
internet sitelerinde yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu yüzden Pursaklar ile ilgili yayımlanan haberlerin oranı
bu sayıların çok daha üzerinde olduğu bilinmektedir.

B-HALKLA İLİŞKİLER:
Sunulan Hizmetler:
1.9. Dedeler Neneler spor etkinliğimiz yapıldı. Etkinliğimize katılan 1500’un üzerindeki dede ve nenelerimize eşofman takımları ve spor ayakkabıları dağıtıldı.
2.Koşu sonucunda dereceye giren 2 çiftimiz umreye gönderildi.100 hemşehrimiz eşleri ve torunları ile
birlikte Kızılcahamam`a Termal Tesislere 1 hafta tatile gönderildi.
3.Belediyemiz tarafından 4.Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda dereceye giren 1. Kedi sahibi İtalya turu, 2. Kedi sahibi Akdeniz Tatili, 3. Kedi sahibi ise Karadeniz Turu’na gönderildi.
4.Tekvando, Voleybol, Futbol, Basketbol dallarında gerçekleşen yaz okulumuza 1500 `ün üzerinde öğrencimizin kaydı yapıldı. Piknik ve bahar şenlikleri organizasyonu düzenlendi.
5.Belediyemizin Kültür gezileri kapsamında Pursaklar’da ikamet eden 500 hemşehrimizi uçak ile Şanlıurfa’ya
götürdük.
6.Pursaklar`lı hemşerilerimizden ve öğrencilerimizden 1 yıl içerisinde 1500 kişiye Tiyatro programları düzenlendi.
7.Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezi’ndeki sinema salonunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden birbirinden güzel filmler izleyicilerle buluştu. 2015 yılı içerisinde 23.025 hemşehrimiz
Tebessüm Sinema Salonu’nda film izledi.
8.‘’Hz. Mevlana’nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri ’ne ‘’Pursaklar`lı hemşerimizden
150 kişi Konya’ya götürüldü.
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Pursaklar Belediyesi Kültür Gezileri Programı içerisinde İstanbul, Bursa,  Çankırı,  Amasra, Amasya,  Konya, Çanakkale,  Kızılcahamam, Kalecik, Bolu, Eskişehir illerine 3000 hemşerimiz götürüldü.
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C-TEBESSÜM MASASI:
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın belediye hizmetleri ile ilgili görüş, düşüncelerini, taleplerini,
istek ve şikâyetlerine en hızlı şekilde cevap verebilmek, ilgili müdürlüklere anında bilgileri iletmek ve gerektiğinde santral telefonunu yönlendirme işlerini yapmakla görevlidir.
İnternet üzerinden ve telefonla Tebessüm Masasına 326, BİMER 236, Alo153’den 397 Toplam 959 talep,
istek, görüş, şikâyet alınmış ve cevaplandırılmıştır.

D-CENAZE İŞLERİ
Yasal Dayanak:
5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 01.07.1931 tarihli Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname, 12.03.1942 tarihli Mezarlıklar Talimatnamesi, İçişleri Bakanlığı’nın
21.02.2005 tarih ve 80442 sayılı genelgesi ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanunun
ilgili maddeleri ile Mezarlıklar ve Ölü Defni Hakkındaki Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
01.05.2000 tarih ve 5853 G: 2000/42 sayılı genelgesi ile diğer ilgili kanun, genelge, talimatname ve
mevzuat hükümleri yasal dayanaklardır.

Cenaze İşlerinin Görev ve Yetkileri:
1.Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak
2.Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için, gerekli tedbirleri aldırtmak
3.Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak
4.Cenaze nakil otoları ve levazımat’ın temin edilmesini sağlamak
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5.Mahallinde hizmet verebilmek için, gasilhane ve morg tesislerini hizmete hazır bekletmek
6.Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek
7.Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak
8.1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik
bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları
dâhilinde yaptırmak
9.Yıllık faaliyet raporlarını tanzim ettirmek ve istendiğinde Başkanlığa bildirmek
10.Yönetmelik şartları dâhilinde, yazışmaları takip ettirmek
11.Mezar yerlerinin tespitini yapmak
12.Mezar yeri tecavüzlerini yerinde tespit ederek rapor düzenlemek
13.Mezarlık ve Müdürlük binalarının yangından korunması ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak
14.Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin
yapılmasını sağlamak
15.Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak
16.Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat işlemlerini yürütmek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak
17.Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve
cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulması çalışmalarını yürütmek
18.Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarım yapılması gerekenleri tespit etmek
ve yapılması için amirine teklifte bulunmak
19.Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılması için önerilerde
bulunmak, yapılmasını sağlamak

Amacı:
İlçemizdeki cenaze defin ve nakil işlemleri kanunlara göre 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza kesintisiz
hizmet vermektedir. Cenazenin getirilmesi, yıkanması, kefenlenmesi ve defnin yapılması hizmetleri belediye
ekiplerimizce itina ile yapmak. Hanımlar için ise ihtiyaca göre hizmet alımı yapılarak görevi yerine getirmek.
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Fiziki Yapı:
Cenaze hizmetleri büro, gasılhane, morg, 14 adet defin bölgesi(mezarlık), 4 adet cenaze aracı ve
1 adet hasta nakil aracı ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler:
1-İlçe genelinde mezarlıklarımıza 2015 yılında cenaze defin ve nakil işlemleri toplam 763 dur.
2-Belediyemiz tarafından 398 cenaze yakınına baş sağlığı ziyaretlerinde bulunulmuş ve cenaze evlerine gül
suyu ve lokum götürülmüştür.   
3-Hasta nakil aracımız ile talepler doğrultusunda 633 hastamıza hizmet verilmiştir.
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E-SATIN ALMA BİRİMİ:		
Birimin Önemi:
Her işletmede olduğu gibi kamu hizmeti üreten Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde de amaç olan
çıktıyı yani hizmeti elde edebilmek için en önemli girdilerin (mal, enerji, hizmet, personel, vb) büyük bir kısmının temini birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bundan başka 4734 sayılı K.İ.K.’nu 01.01.2003
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Kamu Kuruluşlarında – özel işletmelerde de önemli olan- satın alma
ve ihale işlemleri daha çok önem arz etmiş bulunmakta kurum ve kuruluşların işletmesinde ve hizmet sunumunda esas omurgayı oluşturmuş bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde de gelişen ve değişen mevzuata hızla
uyum sağlayan bir oluşum için birimimiz nicelik ve nitelik olarak, geliştirilmiş ve devamlı olarak kendini
yenileyen ve geliştiren bir bünyeye kavuşturulmuştur.

Birimin Görevleri:
Birimin temel görevi Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık
hizmet alımları ile yapım işlerini Belediye ve Müdürlükler Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir. Bu
bağlamda Birimimiz 4734 sayılı K.İ.K. hükümlerine göre kurulan ihale komisyonları ve doğrudan temin
görevlilerine sekretarya hizmeti sunmaktadır. Bunun için birçok pazar araştırma ve satın alma işlemleri başlangıçtan muayene ve kabul aşamasına kadar birim tarafından yerine getirilmektedir. Bu işlemler sırasıyla;

1.İhtiyacın tespit edilmesi: Her yıl olağan olarak gerçekleştirilen alımların ihtiyacının birime zamanında
ulaşılmasının sağlanması için ilgili diğer birimlerle iletişime geçilmektedir. Bunun dışında çeşitli birimlerden
gelen ihtiyaç talepleri toplanarak birleştirilebilinenler birleştirilmekte ve böylece daha büyük alımlara çıkılması sağlanarak daha uygun alımlar gerçekleştirilmektedir.

2.İhtiyacın niteliklerinin belirlenmesi: Talep edilen ihtiyaçların nitelikleri ihtiyaç talep eden birimlerden Teknik Şartname alınarak veya talep edilenin piyasadaki çeşitleri ihtiyaç birimine sunularak ihtiyaca uygun niteliklerin tespitine olanak sağlanmaktadır. Bazı olağan ihtiyaçların teknik şartnamesi birim tarafından
direkt olarak tespit edilmektedir. Bu amaçla Teknik Şartname hazırlamak için görevlendirilen komisyonlara
birimimizce destek hizmeti verilmekte bazen birim personeli bu komisyonlarda görevlendirilmektedir.

3.İhtiyacın niteliklerine göre niceliğinin güncellenmesi: İhtiyacın belirlenen niteliklerine göre miktarında değişiklik gerekmesi durumunda miktar tekrar güncellenmektedir.

4.İhtiyacın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi: 4734 sayılı K.İ.K.’na ve ikincil mevzuata göre nitelikleri ve niceliği belirlenen ihtiyaçların yaklaşık maliyetinin tespiti için alım yapan diğer kurumlardan, bu
konuda görevli kurumlardan (Borsalar, Ticaret ve Sanayi odaları gibi), idarenin önceki alımlarından ve
tedarikçilerden elde edilen verilere göre yaklaşık maliyetin tespiti için gerekli işlemler yapılmakta ve/veya
bu konuda sekretarya hizmeti verilmektedir.

5.İhtiyacın tedarik usulünün tespiti: Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra yaklaşık maliyet tutarına
göre ihtiyacın tedariğinin; doğrudan temin (22/d), 21/f pazarlık usulü veya diğer ihale usullerinden hangisiyle yapılacağı tespit edilmekte ve buna göre alım işlemlerine başlanmaktadır. Ayrıca Yaklaşık maliyete
göre ilan süreleri ve ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmaması tespiti yapılmaktadır.
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6.Satın alma usulleri:
oAçık İhale (K.İ.K. md19)
oBelli İstekliler Arasında İhale (K.İ.K. md 20)

7.İhale hazırlıkları: Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra alım usulü belirlenerek onay belgesi düzenlenmekte ve doküman hazırlıklarına ve ilan hazırlığına başlanmaktadır. Bu hazırlıklar içinde Teknik Şartnamenin hazırlanması veya gözden geçirilmesi, İdari Şartname hazırlanması, Sözleşme Tasarısı hazırlanması,
Standart Formların hazırlanması, plan, proje vs hazırlanması bulunmaktadır. Bu hazırlıklar ya birim personelince yapılmakta ya da bu amaçla görevlendirilenlere birim personeli tarafından destek hizmeti sunulmaktadır. Bundan başka hazırlanan bu dokümanlar ihale dokümanı olarak aday veya isteklilere satılmak
üzere onaylı olarak çoğaltılmaktadır. Bunlardan başka İhale Başkanı ve Üyelerine vermek için İhale İşlem
dosyaları onaylı olarak çoğaltılmaktadır.

8.İhalenin duyurulması: Yaklaşık maliyete göre tespit edilen ve alım usulüne göre düzenlenen Onay
Belgesindeki usule uygun olarak alım veya yapım duyurulmaktadır. Bu duyuru doğrudan teminde Birimimiz
Kayıtlarındaki tedarikçilerden, piyasadan tedarikçi olabileceklerden, diğer kamu kuruluşlarının tedarikçilerinden uygun olanlara (yeterli sayıda adaya) telefon, e-posta, faks, posta ile duyurulmakta ve en uygun
alım gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
İlanı zorunlu olmayan pazarlık ihalelerinde ise ihaleye davet yazısı ile ihale uygun sayıda adaya duyurulmaktadır. İlanı zorunlu pazarlık ihalelerinde ve açık ihalelerde mevzuata göre yerel gazete, Kamu İhale
Bülteni veya hem yerel gazete hem Kamu İhale Bülteninde olmak üzere standardına uygun olarak ve mevzuattaki sürelere uyularak ilanla ihale duyurulmaktadır.

9.Komisyonların tespiti: Müdürlük Makamınca yedekleriyle birlikte tespit edilen İhale komisyonu üyelerine durum tebliği edilmektedir. Bu tebligatla birlikte bu üyelere İhale işlem dosyasının onaylı bir kopyası
verilmektedir.

10.İhale dokümanının datılması: Hazırlanan İhale Dokümanı isteyenlere bedeli karşılığında onaylı bir
sureti satılmaktadır.

11.İhalenin yapılması: İhale şartnamesinde ve ihale ilanında belirtilen yer, zaman ve usulde yapılır.
İhale aşamasında istenen belgeler var yok listesinde belirtilir ve teklif edilen bedeller açıklanır. Tespit edilen
yaklaşık maliyet katılımcılara açıklanır.  

12.Tekliflerin incelenmesi: İhale günü ihale saatinde idareye sunulan teklif zarfları ihale komisyonuna
teslim edilmekte ve ihale oturumu sırasında da gerekli kayıtların tutulması için komisyona destek hizmeti
verilmektedir. Bu aşamada yapılan İtirazlara verilecek cevaplara dayanak teşkil edecek raportör incelemelerinde de birim elemanları sık sık görevlendirilebilmektedir. Ayrıca komisyonlara mevzuata ulaşmaları
hususunda destek hizmeti sunulmaktadır.

13.İhale kararlarına itiraz olması durumunda: (ihalenin her hangi bir aşamasında yapılan itirazlar-
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da da) itirazların sonuçlandırılması için İhale Yetkilisince ihale işlemleri durdurulmakta, itiraz cevaplanana
kadar veya itiraz haklı ise eksikli veya yanlışlık düzeltilene kadar ihale işlemlerine devam edilmemekte ve
hatta İhale Yetkilisince ihale iptali yoluna da gidilebilmektedir. Bu amaçla İhale Yetkilisine kanaat sunmak
için birimimiz personeli sık sık raportör olarak görevlendirildiği gibi birim dışından görevlendirilen raportörlere de destek hizmeti verilmektedir.

14.İhalenin sonuçlanması ve sözleşme imzalanması: Komisyonların kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra mevzuata uygun süreler geçirilmeden isteklilere kesinleşen ihale kararı tebliğ edilmektedir.
İhale kararının tebliğinden sonra süresinde itiraz yapılmaması veya itiraz yapılmasına rağmen bunun geçersiz bulunması ve bu durumda itirazın K.İ.K.’na taşınmaması veya taşınmasına rağmen bu kurumca itirazın reddedilmesi durumlarında kararın kesinleşmesiyle ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme yapması için
davet yazısı tebliğ edilmektedir. Süresi içinde kesin teminatını yatırması ve 4734 sayılı K.İ.K.’nun 10 maddesinde sayılan durumlarda olmadığını ispatlayan belgeleri tamamlaması durumunda istekli ile sözleşme
(sözleşme tasarısına göre) düzenlemekte ve yükleniciye ve ihale yetkilisine akdedilmesi için sunulmaktadır.

15.Sözleşmeye bağlanan alımların ilgili birimlere bildirilmesi: Sözleşmeye bağlanan alımlarda
(sözleşme yapılmadan gerçekleştirilen alımlarda da alım kararı) alımın sözleşme şartlarına ve Teknik Şartnamelere göre gerçekleştirilebilmesi için ilgili evrak ihtiyaç birimlerine, kontrol ve denetim elemanlarına,
muayene ve kabul komisyonu sekretaryasına ve Tahakkuk ve Ayniyat birimlerine iletilmekte ve/veya durum
bildirilmektedir.

Genel Bilgi: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün satın alma işlemleri yapılmaktadır.
Mal ve Hizmet Alımları: Doğrudan Temin Yöntemiyle; 366 firmadan toplam 2.415.474,86.-TL. Belediyemiz müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımlarımız olmuştur.

Mal Alımları: 229 Adet firmadan Toplam 1.268.220,64.-TL. müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere
mal alımları yapılmıştır. Bu mal alımları Taşınır Mal ve Demirbaş Yönetmeliğine göre evrakları yapılıp,
ödeme emri belgesi ile komisyon belgeleri de hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edilmiştir.

Hizmet Alımları: 137 Adet firmadan Toplam 1.147.254,22.-TL’lik hizmet alımlarımız gerçekleştirilmiştir. Hizmet Alımları Yönetmeliğine göre yapılıp, ödeme emri ve komisyon belgeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edilmiştir.
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İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE BELEDİYE TABİPLİĞİ
İşyeri Hekimlerinin Görevleri:
İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

a) Rehberlik ve Danışmanlık;
1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık
gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı
ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

125

7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini
dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları
için araştırmalar yapmaktır.

b) Sağlık Gözetimi;
1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli
koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan
sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını
sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki
sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme
raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

c) Eğitim ve Bilgilendirme;
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması
çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
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3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

ç) İlgili Birimlerle İşbirliği;

1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki
ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların
geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme
raporunu hazırlamak,
6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı
ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim
verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

HİZMET ÇEŞİTLERİ:
a-Personel Sağlık Hizmeti: İşyeri hekimliği olarak 2015 yılında bize başvuran protokollü hasta sayısı
1696 kişi olmuştur. Yapılan hizmetler Sağlık Raporu 822, Reçeteli Hasta 874 adettir. Muayene olan personelimize, ilaçları yazılmış ve gerekli görülenlerin diğer Sağlık Kurumlarına sevkleri yapılmıştır. Gerekli
görülen hastalarımıza istirahatları verilmiştir.
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b-Evde Sağlık Hizmeti: Belediyemizin ve Sayın Başkanımızın hassasiyetle üzerinde durdukları “Evde
Sağlık ve Bakım Projesi” kapsamında, evde yatalak durumda olan, bakıma muhtaç olan ve durumu iyi
olmayan hemşerimizi evlerinde ziyaret ederek gerekli tedavilerini ve muayenelerini gerçekleştirdik.

c-Okullarda Sağlık Hizmeti: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa okullarımızda belirli günlerde acil yardım konularında dersler verdik. Okullarımızda sporla uğraşan öğrencilerimizin lisans belgelerini
Belediye Tabipliğince onayladık. Talepler doğrultusunda hizmetlerimize devam etmekteyiz.

d-Sportif Yarışmalar: Belediyemizin sağlık ve spor amaçlı düzenlemiş olduğu yarışmalarda hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük.

e-Sağlık Seminerleri: Belediyemize ait Dede-Torun Evleri, Hanım Evleri ve Nezaket Okullarında belirli
günlerde Ev Kazaları, Acil Yardım, Çocuk Hastalıkları ve Mevsimsel Hastalıklar gibi konularda seminerler
düzenledik.

f-Spor ve Erdemli Gençlik Kulübü Hizmetleri: Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm spor branşlarındaki sporcularımızın sağlık hizmeti de tabipliğimiz tarafından yapılmaktadır. Erdemli Gençlik Kulübümüzden hizmet alan öğrencilerimize sağlıkla ilgili dersler, uygulamalar ve pratik olarak eğitim verilmiştir.

G-“ TEBESSÜM ŞEHRİ “ MARKA TESCİL BELGESİ
Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 03/03/2015 tarihinden
itibaren ON YIL müddetle “Tebessüm Şehri” tescil edilmiştir.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 3 memur personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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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.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 9 memur, 28 işçi, 1 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÇALIŞMALARI
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.

Yazışmalar:
Müdürlüğümüze gelen tüm resmi yazışmalar, e-mail ve dilekçeler işleme alınarak, gerekli bilgilerin
ilgili birimlerinden toplanmak suretiyle en kısa zamanda cevaplanmasına ve çözüme ulaşması için gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.

İnşaat ve Tamiratlar:

*Sirkeli Mahallesinde yapılan okulun çevresine kaldırım yapıldı. 350 m2 kilitlitaş 250m bordür döşemesi
işi yapıldı. Okulun bahçesinde çöken kilitlitaşları onarıldı.400 m2
*Altınova Kuran Kursu ve Saray Dar-ul Erkam Kuran Kursuna 2 adet halı saha yapıldı.
*Tevfik İleri Kapalı Pazar ve Kültür Merkezinde araçların giriş çıkış esnasında kolonlara çarpması sonucu
kırılan granitler söküldü ve kolonlar tamir edildi. 2.araç giriş rampası ve yangın merdiveni yapıldı.
*Yeni Karaköy Camii dış çevresine tretuvar beton atıldı.1m yüksekliğinde sıvandı ve boyandı.
*Ayyıldız Ortaokulu ana giriş merdivenleri andezit taşı ile kaplandı.110 m basamak ve 25 m2 andezit
döşeme işi yapıldı.
*Saray İmam Hatip Ortaokulu alt katında 300m2 mescit yapıldı. Asma tavan, duvar, sıva işleri, 120m2
fayans işleri yapıldı.
*Saray Kocalar İmam Hatip Lisesine konferans salonu yapıldı.
*Saray Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi için 1 adet ve Pursaklar Mimar Sinan Mahallesi için 1 adet
olmak üzere 2 adet 83m2 lik Muhtarlık binaları yapımına işi tamamlandı ve Muhtarlık binaları hizmete
açıldı.
*Pursaklar genelinde uygun noktalara 85 adet çöp konteynırı yerleştirilip, çevreleri betonla kapatılmıştır.
*2015 yılı içerisinde 50 adet Lahit mezar yapıldı.
*İskilipli Atıf Hoca Camii ana girişi ve çevresinde toplam 400m2 andezit taşı ile döşendi.
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*Medine İmam Hatip Ortaokulu Yemekhanesinde 200m2 fayans döşendi.
*Özel Dr. Bayram Öztürk Hastanesi çevresindeki sokak kaldırımları yapıldı. Toplam 160m2 bordür ve
110m2 kilitli taş döşendi.
*İlçe genelinde bulunan Belediye hizmet binaları, kamu kurumları, okullar, camiler ve şantiye binalarında
çeşitli tamiratlar yapılarak eksiklikleri tamamlandı.
*Araçların çarpması sonucu hasar gören Pursaklar Mezarlığı giriş kapısı yenilendi.
*Saray Mahallesinde Fitness Salonu yapıldı.
*Parklar, Pazar alanları, çocuk oyun alanları ve diğer halka açık kullanım yerlerinde bulunan eksiklikler
giderildi ve tamiratları yapıldı.
*İlçe mezarlıklarında kullanılmak üzere hazır mezarlar yapıldı, mezarlıkların etrafı ve çevresi düzenlenerek
eksiklikleri giderildi.
*Pursaklar-Saray Mahmudiye yolu üzerinde Çöp Aktarma İstasyonu yapıldı.
*İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç olan yön levhaları, tabelalar, afişler gibi hizmetler ihtiyaca göre yapılmış ve
eskiyenler yenileriyle değiştirilmiştir.
*Altınova Ortaokulu ana giriş kapısı merdivenleri andezit taşı ile kaplandı. Toplam 70 m
*Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu abdesthanesi yapıldı.50 m2 fayans döşendi.
*Pursaklar Ehlibeyt Kuran Kursu bahçesine 150 m2 andezit taşı döşemesi yapıldı.
*Kültür Müdürlüğüne ait yeni yapılan Etüt Merkezinde duvar kırma, duvar örme, sıva, fayans ve boya işleri
yapıldı.5 katlı binanın iç kısmında tamir ve tadilat işleri yapıldı.
*Bütün Dede Torun Lokalleri, Nezaket Okulları ve Spor Salonlarının tamamı boyandı.
*Hicret Camii alt katında bulunan Kuran Kursuna 200 m2 asma tavan yapıldı. Alçı sıva ile sıvandı ve boyandı.
*Pursaklar Gülüş Sokakta perde duvar yapıldı.
*Saray spor tesisinin çevre düzenlemesi, tribün ile ilgili tadilatlar, depo ve wc yapıldı.
*Saray sevgi evlerinin giriş yolu açıldı. Asfaltı atıldı ve bordür-kilitlitaş tamirleri yapıldı, voleybol sahasının
beton tamiri edildi.
*Kurban Pazar alanı düzenlendi, kurban kesim alanı yapıldı, Kurban satış alanı ve bağlantı yollarının asfaltı
yapıldı.
*Sarayda yapılan yeni Kaymakamlık Binasının çevresindeki imar yolları açıldı, dere yatakları ıslah edildi.
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Bordür ve Kilitli Taş Çalışmaları:
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 13.160 metre tül bordür, 10.260m2 kilit taş çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca mevcut kaldırımlarımızda, resmi kurumlarda, okullarda ve camilerimizde engelli vatandaşlarımız için “engelli rampaları”
oluşturulmuştur.

Okullara Verilen Hizmetler:
İlçe sınırlarımız içinde bulunan Lise, Ortaöğretim, İlköğretim, Anaokulu ve Kreşlere ihtiyaçlarına
göre, araç desteği, boya, tamirat, elektrik işleri, su ve kanal tamiratları, okul bahçe düzenlemeleri, spor
alanları, basketbol potaları, çöp bidonları, gibi hizmet sunumları yapılmıştır. Okullarımıza ve eğitime verilen bu destekler hızla devam edecektir. Ayrıca, yeni hizmete giren tüm okullarımızın inşaat eksiklerini
tamamladık.
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Yol ve Asfalt Çalışmaları:
2015 yılında belediyemiz 1 adet asfalt finişeri, 3 adet tır, 14 adet damperli kamyon ve 1 adet silindir ile asfalt serim ve tamir işleri, hızlı ve yüksek bir kaliteyle gerçekleştirmiştir. Belediyemiz sınırlarında
2015 yılında toplam 17.601 ton asfalt ve yama çalışması yapılmıştır. Şikâyetlere, dilekçelere ve talepler
doğrultusunda hazırlanan planlar dâhilinde Acil Yol Bakım Onarım birimi hızlı bir şeklide asfalt tamiratlarını gerçekleştirmiştir.
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Toprak İşleri:
Pursaklar genelinde 2015 yılında 136 adet 15.495 metre imar yolu yapıldı. Bu çalışmalarda
23.050 metreküp dolgu, 100.100 metreküp kazı yapılarak 4.325 ton Mekanik ocak malzemesi ve 9.830
ton asfalt kırığı malzeme kullanıldı. İmara açık olmayan yollar hizmet için açılmış ve açılmaya da devam
edilmektedir.

Kış Mevsiminde Yapılan Çalışmalar:
Kış mevsiminde karla mücadele en üst seviyede yapılarak tüm yollarımız ve kaldırımlarımız 5 adet
kar küreme aparatlı kamyon, 3 adet traktör, 2 adet kar küreme aracı, 2 adet kar küreme aparatlı kamyon,
3 adet greyder ve 2 adet kar küreme aparatlı jcb ile 350 ton tuz kullanılarak üç vardiya halinde gece-gündüz buzlanma ve kar ile mücadele edilmiştir.
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Su ve Kanal İşleri:
İlçemizde 25.04.2011 tarihinde “protokol’ün” sona ermesiyle ASKİ tarafından yürütülmesi gereken, su hattı imalatı, kanal hattı imalatı, su arızaları, kanal tıkanıkları ve baca kapakları görevli ekiplerimizce hemşerilerimizin mağdur olmaması için gerekli destek verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurumları, Camiler
ve Okulların su ve kanal ile ilgili arıza ve eksiklikleri giderilmiştir.
Abadan Mahallesinde çalışan Aski ekibine yardım edildi. Mahallenin tüm kanal hattı döşemesi işi 2014 yılı
içerisinde ASKİ tarafından tamamlandı. Toplam 4 km 200 lük büz döşendi, her 50m de 3m derinliğinde
80 adet baca konuldu. Toplamda 480 adet 1000 ‘lik bilezik ve 4.000 adet 200 lük büz kullanıldı.

2015 Yılı İçme Suyu İmalatı:
Pursaklar genelinde 2015 yılında toplam 261 adet su arızası, park ve belediye hizmet binalarımızda 100 adet su arızası giderilmiştir. Yaklaşık 896 metre içme suyu hattı yapılmıştır.
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2015 Yılı Kanal İmalatı:
2015 yılında Pursaklar genelinde 1.041 metre kanal hattı; 76 metre drenaj hattı imalatı yapılarak,
144 adet kanal arızası giderilmiştir.
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Marangozhane:
İlçe sınırlarımız içinde bulunan belediye hizmet binalarının ahşap eksiklikleri ve tadilatları yapılmıştır. Parklarımıza vatandaşlarımızın rahat edebilecekleri çardak, masa, bank vb. işlerin imalatları yapılarak
hızlı bir şekilde gerekli yerlere montajları yapılmıştır. Ayrıca, ilçe sınırlarında bulunan kamu kurumları,
okullar, camiler gibi kurumların talepleri doğrultusunda ahşap işleri yapılmıştır.
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Kaynakhane:
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.

171

172

173

174

175

176

177

Elektrik İşleri:
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.

178

Tamirhane:
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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Hazır Mezar (Lahit) İmalatı:
Pursaklar Belediyesi sorumluluğunda bulunan İlçe Mezarlıklarında kullanılmak üzere, ekiplerimizce
50 adet hazır mezar imalatı yapılarak, 50 adeti de defin sahasında kullanılır hale getirilmiştir.

Araç Parkı:
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 araç parkı ile hizmet verilmektedir.
ARAÇ PARKI
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 21 memur, 1 işçi ve 4 sözleşmeli personel bulunmaktadır
PERSONEL DAĞILIMI

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU

184

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe sakinlerinin imar işleriyle ilgili taleplerini mevzuat doğrultusunda
bilgi teknolojilerinden de faydalanmak suretiyle karşılayan, gerçekleştirdiği “İmar İzni, Yapı Ruhsatı ve Denetimleriyle” ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunarak geliştirmesinde önemli bir rol üstlenen dinamik
bir müdürlüktür.
a-Hali hazır harita hazırlanması ve onay işlemlerini yapmak.
b-İmar planları yapılması ve getirilen öneri mevzii imar planlarını incelemek.
c-İmar durumu ( Çap ) vermek ve yol kot’u tayin etmek.
d-Parselasyon planlarını yapmak ve cetvellerinin hazırlanmasını sağlamak.
e-Mimar proje incelemek ve onaylamak, statik betonarme, tesisat, ısı yalıtım proje ve hesaplarını incelemek ve onaylamak yapı ruhsatı vermek.
f-Projelendirme ile ilgili çalışmalar yapmak, 2981-3290 sayılı af yasalarını takip etmek, yapı ruhsatı ve
yapı kullanma izin ( İskan Ruhsatı ) belgesi işlemlerini takip etmek.
g-Kat mülkiyeti kanununa ilişkin bina fotoğraf tasdiki işlemlerini yerine getirmek İmar mevzuatına ruhsat ve
eklerine uygun yapılan planlara Yapı Kullanma İzin ( İskan Ruhsatı) belgesi düzenlemek.
h-5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerinin kendine verdiği sair
görevleri yerine getirmek.

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİMİZ
A-YAPI DENETİM ŞUBESİ
a- Su yalıtımı 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. 2015 yılında 125 adet su yalıtımı kontrolü resimli
ve dosyalı bir şekilde yapılmıştır.

b-Seviye tespit

Pursaklar ilçe sınırlarında bulunan inşaatların, yılsonu eleman değişikliği ve fesih seviye tespitleri,
inşaatlara gidilerek 4708 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
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2015 yılında 156 adet işyeri teslim tutanağı ve seviye tespit tutanağı onaylanmıştır.
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c-Hakediş raporları kontrolü ve onaylanması
Yapı Denetim Kuruluşları tarafından Yapı Denetim Şubesine getirilen hakediş raporları ekte sunulan
kriterlere göre incelenip, makama onaya sunulmuştur. 2015 yılında 227 adet hakediş raporu incelenmiştir.

B-HARİTA ŞUBE
a- İmar durum belgesi (çap) düzenlenmesi

Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem çap müracaatıdır. Çap münacatları dilekçe ile yapılmaktadır.
Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekalet verdikleri kişiler de müracaat edebilir. Müracaat esnasında istenen belgeler şunlardır;
1-Aplikasyon krokisi aslı
2-Tapu fotokopisi
3-İmar durum belgesi harcı
2015 yılında 152 adet çap belgesi düzenlenmiştir.

b-Yol kotu düzenlenmesi

Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem yol kotu müracaatıdır. Yol kotu münacatları dilekçe ile
yapılmaktadır.
Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekalet verdikleri kişiler de müracaat edebilir. Müracaat esnasında istenen belgeler şunlardır;
1-Aplikasyon krokisi aslı
2-Tapu fotokopisi
3-yol kotu belgesi harcı
2015 yılında 150 adet yol kotu belgesi düzenlenmiştir.

c-Tevhit ve ifraz işlemleri

Tevhit ve ifraz işlemlerinde aşağıdaki belgeler istenmektedir;
1-Tapu tescil belgesi
2-Vekâletnameler
3-Kadastro müdürlüğünce hazırlanan değişiklik tasarımı
4-Parsellere ait ekspertiz çapı
5-Dilekçe örneği
2015 yılında 18 adet işlem yapılmıştır.

d-Temel vizesi işlemleri
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. 2015 yılında 204 adet temel vize kontrolü yapılmıştır. Temel vizesi hazırlanması,
onaylanması Yapı Denetim firmalarınca gerçekleştirilmektedir.
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e-Yapılan diğer çalışmalar

İnşaatlara ait Veraset ve Harçlar Belgesinin Düzenlenmesi;
Pursaklar ilçe sınırlarımızda bulunan inşaatlara ait, Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine verilmek
üzere Belediyemize resmi müracaat yapılmak suretiyle yapılan incelemeler sonucunda ilgili yapı sahibine
belge verilir. 2015 yılında 48 adet veraset ve harçlar belgesi düzenlenmiştir.

f-Cins Değişikliği

2015 yılında 128 adet cins değişikliği evrakı düzenlenmiştir.

C-ARŞİV
Arşiv hizmetleri;

Arşivlerimizden banka ekspertizleri ve kredi kullanan vatandaşlar yetki belgelerini ve tapularını göstermek suretiyle faydalanmaktadır.
Arşivimiz raf sistemi şeklinde düzenlenmiştir. Aranılan belgelere veya projeye bilgisayar aracılığıyla
anında ulaşılmaktadır. Aynı zamanda önemli evrakların saklandığı çelik dolap da yaptırılmıştır. Winkent
sistemiyle imar ve şehircilik birimine gelen evrakların sevki ve dağıtımı yapılmaktadır2015 yılında arşivimizden 2400 adet vatandaş faydalanmıştır.
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D-PROJE ŞUBE

Projelerin incelenmesi;
Projeler 3194 sayılı İmar Kanunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda incelenmekte olup 2015 yılında 160 adet mimari proje,  160 adet statik proje, 160 adet tesisat
projesi incelenerek onaylanmıştır.
           Yeni proje tasarımları;
     
Pursakların değişen vizyonu ve halkın sosyal kültürel ihtiyaçları için tasarlanan hanımlar lokali,
dedeler ve torunlar lokali, tebessüm konağı, düğün salonu, meydan ve rekreasyon alanları tamamlanmış
olup, modern kapalı pazar alanı, muhtarlık binaları tamamlanmıştır. 2014 yılında başlayan sosyal kültürel
tesislerin inşaatları devam etmektedir.
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E-RUHSAT İSKÂN ŞUBE
a-Asansör kontrolü

           Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan tüm asansörlü binaların, asansörlerinin kontrolü belediyemizin ilgili teknik elemanlarca yapılmaktadır. Asansör kontrollerinde özellikle CE belgesi istenmektedir. 2015
yılında 132 adet Asansör Ruhsatı düzenlenmiştir.

b-Yapı ruhsatı

           Yapı ruhsatı; herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen inşaata başlama iznidir.3194 sayılı İmar
Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz. Belediyemizin Ruhsat İskân Şubesi tarafından, 2015
yılında 96 adet yeni bina, 54 adet istinat, 20 adet yenileme, 3 adet yeniden olmak üzere toplam 173 adet
yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

c-Yapı kullanma izin (iskân) belgesi

           Belediyemizin Ruhsat İskân Şubesi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çerçevesinde yapımı tamamlanan binaların kontrolleri üç kişilik bir teknik eleman
kadrosu ile proje ve eklerine uygun olan yapılara yapı denetim uygunluk raporu alındıktan ve diğer ilgili
kurumlardan da belgeleri geldikten sonra Yapı Kullanma İzin (İskân) Belgesi düzenlenmektedir.
           Belediyemizce 2015 yılında 132 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
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F-KAÇAK YAPI ŞUBESİ
Kaçak yapı kontrolü

          Belediyemiz sınırları içerisinde 2015 yılında;
3194 İmar Kanununa ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi İmar yönetmeliğine aykırı olarak, parseli üzerinde
ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıldığı tespit edilen 38 adet yapı için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili
maddeleri ve İmar mevzuatı çerçevesinde yapı tatil/tespit tutanakları tutularak, haklarında gerekli idari
yaptırım kararları alınmıştır.

G-PLANLAMA ŞUBESİ
a-İmar planı tadilatları

            Pursaklar’ın mevcut imar planlarındaki sosyal ve teknik altyapı, mülkiyet-kadastro yapısı ve sorunlu
alanların çözümüne yönelik olarak çağdaş yaşam alanlarının oluşturulması ve imar planlarının uygulanabilir olması amacıyla 6 adet imar planı değişikliği çalışmaları yapılmıştır.

b-Planlama çalışmaları

           Pursaklar 1.etap uygulama imar planı, Pursaklar 2 etap 1,2 ve 3. bölge uygulama imar plan çalışmaları ve Pursaklar-Saray 1 ve 2 etap uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmıştır.
Pursaklar 2. Etap 2 ve 3 bölge parselasyon çalışmaları devam etmektedir.
Pursaklar Kurusarı-Gümüşoluk 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmıştır.
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c-Büro ve Arazi çalışmaları

            İlçemiz imar planlarına yönelik olarak açılmış olan davalara idare savunmaları hazırlanmış olup
ayrıca keşfe gelen bilirkişilere konularıyla ilgili olarak teknik yönden gerekli açıklamalar yapılmıştır.
           Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazılara ve vatandaşlar tarafından verilen dilekçelere süresi içerisinde teknik ve bilimsel gerekçelere dayanan açıklamalı cevaplar yazılmıştır.
           İlçenin imar durumu ve geleceği ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımıza sözlü olarak teknik,
bilimsel veya vatandaşlarımızın anlayabileceği seviyede gerektiği kadar ve açıklayıcı izahatlar yapılmaktadır. (Günlük yaklaşık 40-50 kişi)
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 20 memur, 5 işçi, personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL YAŞ DURUMU

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz; İlçe genelinde gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal etkinliklerle
şehirlilik bilinci oluşturarak, hemşehrilerimizin 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 sağlamaktır.
Genç nesillerimizin tarihimizle olan bağını korumak, onlara maddi ve manevi değerlerimizi kazandırmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

Evrak Akışı: Müdürlüğümüze gelen resmi yazışmalar,  dilekçeler ve e mailler işleme alınarak, en kısa
zamanda cevaplanmasına ve çözüme ulaşması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

A-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 Etkinlikleri Faaliyetleri

Saray Kültür Merkezi, Ayyıldız Hanımlar Lokali, Hüma Sultan Hanım Evi, Tevfik İleri Kültür
Merkezi’nden toplam 2782 hanım spor faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Saray Erkek Spor Salonu ve Tevfik
İleri Kültür Merkezi Erkek Spor Salonu’ndan toplam 920 erkek, spor faaliyetleri yapmışlardır. Belediyemize
bağlı spor salonlarımızda Taekwondo, Fitness, Vücut Geliştirme, Pilates, Zumba, Ağırlık dallarında faaliyetleri kapsamakla beraber salonlarımızda 24 saat sıcak sulu duş ve sauna imkânı da bulunmaktadır.   
2015 yılı içerisinde Taekwondo faaliyetlerimiz kapsamında 252 kişiye eğitim verilmiş olup, başarı ve yeteneğini gösteren 18 sporcu Belediyemizin spor kulübü adına lisanslandırılmış ve yıl içerisinde düzenlenen;
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Çanakkale
Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muğla
Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muğla
Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya
Katılım sağlanmış olup Belediyemizin ismi başarı ile temsil edilmiştir.
Çalışmalarımız haftada 3 gün normal seans diğer 3 günde müsabık (Lisanslı sporcular) seansı olmak üzere
6 gün aralıksız devam etmektedir.
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2015 YILI SPOR HİZMETİ ALAN KURSİYER SAYILARI

Kurs Etkinlikleri
İlçemizdeki Hanımlarımıza yönelik çeşitli kurslar düzenledik. Düzenlediğimiz kurslara toplam 869
adet kursiyer katılmıştır. Kursların içeriği genel olarak; Arapça, Bilgisayar, İğne Oyası, Evde Çocuk Bakımı,
Tezhip, Osmanlıca, Kazaziye, Kurdela Nakışı, Giyim, Cilt Bakımı, İngilizce, Diksiyon, Okuma Yazma, İşaret Dili, Makyaj, Pastacılık, Dikiş, Mis Sabun’ dur.
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Sertifika Töreni
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.
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Dede Torun Evleri
İlçemizde mevcut bulunan dede-torun evlerinde, ilmi, kültürel, adab-ı muaşeret, gibi çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlenmiştir. Lokallerimizden 2500 kişi istifade etmiştir. Ayrıca dede-torun evlerimizde
çocuklarımız dedeleriyle gelerek oyun gruplarımızda oyunlarını oynamışlardır.
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Konferans Salonları
Belediyemize ait 4 adet Konferans salonlarımızda; konferans, panel, nikâh akitleri, toplantılar,
seminerler, tiyatro gösterileri, yarışmalar, okulların yılsonu gösterileri gibi birçok etkinliklere ev sahipliği
yapmaktadır. Konferans salonlarımızda 918 program yapılmıştır.
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Nezaket Okulları
Bir ana merkez olmak üzere; Merkez Nezaket Okulu, Altıova 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. 2015
yılında Okul haline gelen Adab-ı Muaşeret derslerimiz kurumsallaşmış ve okullaşmıştır. Bu okullarda toplamda 420 öğrencimiz ders görmüştür.
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Diyet ve Sağlıklı Beslenme
2015 yılında faaliyete geçen Diyet ve Sağlıklı Beslenme birimimizde 327 ücretli ve 726 ücretsiz
hastaya hizmet verilmiştir.

212

B-SOSYAL HİZMETLER
Sosyal Faaliyetler:
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 2015 yılında 7700 kişiye talepler doğrultusunda gerekli
yardım yapmaktadır.
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Tebessüm Çarşısına Yapılan Yardımlar
Yapılan hizmetleri takip ve takdir eden hayırsever kuruluşlar ve kişiler çarşımıza çeşitli ev eşyaları,
giyim, ayakkabı ve gıda bağışları yapmaktadırlar.
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Tebessüm Çarşısı Tarafından Yapılan Yardımlar
Giysi ve Ayakkabı Hizmeti

İlçemiz genelinde Tebessüm Çarşımıza 2015 yılında 1525 ihtiyaç sahibi kişi müracaat etmiş ve
değerlendirilmeye alınmış, giyim ve ayakkabı yardımı yapılmıştır.

Gıda Yardımı Hizmeti

Tebessüm çarşımıza müracaat eden ailelerden yapılan araştırmalar neticesinde gerçek ihtiyaç sahibi 1100 aileye gıda yardımı yapılmıştır.

İş Hizmeti (İşçi Bankası)

Tebessüm Çarşımızda oluşturulan işçi bankası adı altında 318 kişi iş müracaatında bulunmuş, 235
kişisi İş-Kur kayıtları yapılmış ve 40 vatandaşımıza ise iş yönlendirilmesi yapılmıştır.

Hasta Hizmetleri
Tebessüm Çarşımızca ve belediye tabibimiz tarafından yatalak ve hasta olan 78 hastaya ziyaret
yapılmış ve talepleri dinlenilmiştir. Tespit edilen ihtiyaç sahibi 1180 hasta hemşerimize, hasta bezi yardımı
yapılmıştır. 13 engelli hemşerimize tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır. Ayrıca okullarda engelli öğrenci
tespiti yapılmış ve engelli 37 öğrencilerimize servis hizmeti yapılmıştır.
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Ev Eşyaları Hizmeti
Tebessüm çarşımızda yapılan titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda, bir evin ihtiyacı olan tüm malzemeler gerekli görülen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Sünnet Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyemiz tarafından sünnet ettirilen çocuklarımıza Sayın: Başkanımız, evlerinde ziyaret ederek 126 yavrumuza bisiklet dağıttı.

Hoşgeldin Küçük Hemşehrim

Belediyemizin ilklerinden olan “Hoşgeldin Küçük Hemşehrim” adı altında, ilçemizde ikamet eden
ailelerin dünyaya gelen bebeklerine Sayın: Başkanımız tarafından ve görevlendirdiği bayan personellerimizce 2177 bebeğimize ilk hediyeleri verilmiştir.
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Diğer Hizmetler
1-İlçemizde olmasını istemediğimiz bazı üzücü olaylarda mağdur olan ailelere ihtiyaçlarına göre yardımlar
yapılmıştır.
2-Suriye’den göç etmek zorunda kalan ve ilçemizde ikamet eden 9 aile, 38 kişiye kıyafet yardımı yapılmıştır.
3-13 kişiye bebek bezi yardımı yapılmıştır.
4-Kurban Bayramında bağış yapan hayırsever kişilerin kurbanları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır
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 olunmuştur.
6-İlçemizde bulunan huzur evleri ve yaşlı bakım evlerine ziyaretler yapıldı ve çeşitli hediyeler verilmiştir.
7-Bayır-Bucak Türklerine yardım kampanyası başlatılmış olup, yardımlar tırla birlikte Bayır Bucak Türkmenlerine gönderilmiştir. 820 adet puset Bayır Bucak Türkmenleri için yeni doğan hediyesi olarak verilmiştir.
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E-SATIN ALMA BİRİMİ
Birimin Önemi

Her işletmede olduğu gibi kamu hizmeti üreten Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde de amaç olan
çıktıyı yani hizmeti elde edebilmek için en önemli girdilerin (mal, enerji, hizmet, personel, vb) büyük bir kısmının temini birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bundan başka 4734 sayılı K.İ.K.’nu 01.01.2003
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra Kamu Kuruluşlarında – özel işletmelerde de önemli olan- satın alma
ve ihale işlemleri daha çok önem arz etmiş bulunmakta kurum ve kuruluşların işletmesinde ve hizmet sunumunda esas omurgayı oluşturmuş bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde de gelişen ve değişen mevzuata hızla
uyum sağlayan bir oluşum için birimimiz nicelik ve nitelik olarak, geliştirilmiş ve devamlı olarak kendini
yenileyen ve geliştiren bir bünyeye kavuşturulmuştur.

Birimin Görevleri

Birimin temel görevi Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık
hizmet alımları ile yapım işlerini Belediye ve Müdürlükler Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir. Bu
bağlamda Birimimiz 4734 sayılı K.İ.K. hükümlerine göre kurulan ihale komisyonları ve doğrudan temin
görevlilerine sekretarya hizmeti sunmaktadır. Bunun için birçok pazar araştırma ve satın alma işlemleri başlangıçtan muayene ve kabul aşamasına kadar birim tarafından yerine getirilmektedir. Bu işlemler sırasıyla;
İhtiyacın tespit edilmesi: Her yıl olağan olarak gerçekleştirilen alımların ihtiyacının birime zamanında ulaşılmasının sağlanması için ilgili diğer birimlerle iletişime geçilmektedir. Bunun dışında çeşitli birimlerden
gelen ihtiyaç talepleri toplanarak birleştirilebilinenler birleştirilmekte ve böylece daha büyük alımlara çıkılması sağlanarak daha uygun alımlar gerçekleştirilmektedir.
İhtiyacın niteliklerinin belirlenmesi: Talep edilen ihtiyaçların nitelikleri ihtiyaç talep eden birimlerden Teknik
Şartname alınarak veya talep edilenin piyasadaki çeşitleri ihtiyaç birimine sunularak ihtiyaca uygun niteliklerin tespitine olanak sağlanmaktadır. Bazı olağan ihtiyaçların teknik şartnamesi birim tarafından direkt
olarak tespit edilmektedir. Bu amaçla Teknik Şartname hazırlamak için görevlendirilen komisyonlara birimimizce destek hizmeti verilmekte bazen birim personeli bu komisyonlarda görevlendirilmektedir.
İhtiyacın niteliklerine göre niceliğinin güncellenmesi: İhtiyacın belirlenen niteliklerine göre miktarında değişiklik gerekmesi durumunda miktar tekrar güncellenmektedir.

İhtiyacın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi: 4734 sayılı K.İ.K.’na ve ikincil mevzuata göre nitelikleri
ve niceliği belirlenen ihtiyaçların yaklaşık maliyetinin tespiti için alım yapan diğer kurumlardan, bu konuda
görevli kurumlardan (Borsalar, Ticaret ve Sanayi odaları gibi), idarenin önceki alımlarından ve tedarikçilerden elde edilen verilere göre yaklaşık maliyetin tespiti için gerekli işlemler yapılmakta ve/veya bu konuda
sekretarya hizmeti verilmektedir.

İhtiyacın tedarik usulünün tespiti: Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra yaklaşık maliyet tutarına göre

ihtiyacın tedariğinin; doğrudan temin (22/d), 21/f pazarlık usulü veya diğer ihale usullerinden hangisiyle
yapılacağı tespit edilmekte ve buna göre alım işlemlerine başlanmaktadır. Ayrıca Yaklaşık maliyete göre
ilan süreleri ve ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmaması tespiti yapılmaktadır.
Satın Alma Usulleri:
oAçık İhale (K.İ.K. md19)
oBelli İstekliler Arasında İhale (K.İ.K. md 20)
İhale hazırlıkları: Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra alım usulü belirlenerek onay belgesi düzenlenmekte
ve doküman hazırlıklarına ve ilan hazırlığına başlanmaktadır. Bu hazırlıklar içinde Teknik Şartnamenin
hazırlanması veya gözden geçirilmesi ile Destek Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edilmektedir.
Sözleşmeye bağlanan alımların ilgili birimlere bildirilmesi: Destek hizmetler birimince İhalesi ya-
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pılan ve sözleşmeye bağlanan alımlarda (sözleşme yapılmadan gerçekleştirilen alımlarda da alım kararı)
alımın sözleşme şartlarına ve Teknik Şartnamelere göre gerçekleştirilebilmesi için ilgili evrak birimimize,
kontrol ve denetim elemanlarına, muayene ve kabul komisyonu sekretaryasına ve Tahakkuk ve Ayniyat
birimlerine iletilmekte ve/veya durum bildirilmektedir.

Genel Bilgi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün satın alma işlemleri yapılmaktadır.
MAL VE HİZMET ALIMLARI:

Doğrudan Temin Yöntemiyle; 133 firmadan toplam 932.560,73-TL. Belediyemiz müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve hizmet alımlarımız olmuştur.
Mal Alımları: 106 Adet firmadan Toplam 688.978,29.-TL. müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere mal
alımları yapılmıştır. Bu mal alımları Taşınır Mal ve Demirbaş Yönetmeliğine göre evrakları yapılıp, ödeme
emri belgesi ile komisyon belgeleri de hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edilmiştir.

Hizmet Alımları: 27 Adet firmadan Toplam 243.582,44.-TL’lik hizmet alımlarımız gerçekleştirilmiştir.

Hizmet Alımları Yönetmeliğine göre yapılıp, ödeme emri ve komisyon belgeleri hazırlanıp Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ ne teslim edilmiştir.

219

220

221

PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 9 memur ve 2 işçi kadrosunda personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde görev yapan personelin eğitim durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
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PERSONEL YAŞ DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan personelin yaş durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL YAŞ DURUMU

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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Görev ve Sorumluluklarımız

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.

Evrak Akışı

Müdürlüğümüze, Belediyemizin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel ve devlet kuruluşlarından gelen 1179 adet dilekçe ve 921 resmi evrak girişi olmuştur. Kayda geçmiş olan bu dilekçe ve resmi
evrakların tümü incelenerek, içeriklerine göre işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır.

Taşınır İş ve İşlemleri

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.

Müdürlüğümüzce Hazırlanan Raporlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Kamu İda-
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relerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde stratejik plan, performans
programı ve performans raporlama çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

a) Faaliyet 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.

b) Performans Programı

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.

c) Stratejik 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.

d) 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 müdürlüklerimizle koordineli olarak hazırlanmıştır.

Gelir İş ve İşlemleri

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 2015 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.
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Emlak Servisi
Görevleri:

•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. evrakların 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 meskenlerini emlak vergisinden muaf olmak için başvuranların başvurularını incelemek ve gerekli işlemleri
yapmak.

2015 YILINDA PURSAKLAR’DAKİ MÜKELLEF SAYISI 55.287 OLDU

2015 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.

Emlak Vergi Gelirlerinin Bütçe Gelirlerine Oranı

Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyette bulunan Emlak Servisimizce yapılan vergi gelirleri tahsilâtları
2015 Mali Yılı içerisinde 13.620.848,55 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda Emlak vergisi gelirlerimizin, Belediye Bütçe Gelirlerimize oranı % 19,47 ‘dir.
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EMLAK VERGİSİ GELİRİNİN DİĞER GELİRLERE ORANI

EMLAK VERGİSİ GELİRLERİ
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Gider İş ve İşlemleri

2014 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.
Belediyemizin tüm harcamaları muhasebeleştirilerek ödemeleri yapılmıştır. 2015 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.
Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans-kredi verilmesi ve yapılan harcamaların bütçeden mahsubu
yapılmıştır.
Müdürlüğümüze yapılan 101 Asker ailesinin başvuruları değerlendirilerek, 4109 sayılı Kanun kapsamınca, şartları uygun olan 89’unun 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 ödemesi 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.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 6 memur, 6 işçi, 1 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur, sözleşmeli ve işçi personelin cinsiyet durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dahilinde İlçemiz sınırları içerisindeki
tüm temizlik hizmetlerinin yapılması, atıkların toplanması ve çevrenin korunmasıyla ilgili görevleri yerine
getirmekte olup, İlçemiz sınırları içerisinde çevre kirliliğinin oluşmasını engelleyerek, ilçemiz sakinlerine
daha sağlıklı, temiz, yeşil ve yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmaktadır.

Genel Bilgiler;

Müdürlüğümüz 144 personel, 2 adet çekici treyler, 2 adet vinçli sıkıştırmalı çöp toplama aracı,
7 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 3 adet hafriyat aracı, 2 adet süpürge kamyonu, 2 adet Azura
süpürge aracı, 1 adet kepçe, 1 adet su tankeri, 1 adet cami Temizlik aracı ve 2 adet hizmet aracı olmak
üzere toplam 23 adet araç ile daha temiz, yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve korumak amacıyla, “HER
ŞEY DAHA TEMİZ BİR PURSAKLAR İÇİN” sloganı ile İlçemiz Bulvar, Cadde, Sokak, Kaldırım ve Meydanlarının temizlenmesi, yıkanması ve atıklarının toplanması için 24 saat aralıksız özveri ile çalışmaktadır.
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2015 yılı faaliyetlerimiz:
Atıkların Toplanması;
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz daha temiz bir çevre için görsel kirliliği önlemek amacıyla İlçemiz
merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklardan eski tip çöp bidonu ve konteynerleri kaldırmış ve çöp poşeti
uygulaması ile atıkların gece toplanması uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda akşam 22.00’den sabah
05.00’e kadar 5 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ile günlük ikişer aktarma yapılarak çöpler gece
toplanmaya başlamış olup, ayrıca İlçemiz park, bahçe ve site önlerine yerleştirilen daha modern ve estetik
bir görünüme sahip yeni yer altı çöp konteynerlerimizde toplanan atıklar her gün 08.00 ila 17.00 saatleri
arasında 2 adet sıkıştırmalı vinçli çöp toplama kamyonumuz ile toplanmaktadır. Resmi kurumlar, okullar
ve büyük marketlerin çöpleri 3 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonumuzla düzenli olarak alınmaktadır.
Bunların dışında İlçemizde oluşan çöp dışındaki her türlü atıklar 3 adet hafriyat aracımızla her gün toplanmakta olup İlçemiz genelinde günlük ortalama 140 ton çöp ve atık toplanarak, Mahmudiye transfer
istasyonumuz, vasıtasıyla Müdürlüğümüze bağlı çekici treylere yüklenerek Yenikent katı atık entegre tesislerine dökümü yapılmakta, böylelikle atıkların toprakla teması önlenerek hiçbir şekilde çevresel kirliliğe izin
verilmemektedir.
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Aktarma İstasyonumuzun Taşınması;
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından günlük toplanan atıklar aktarma istasyonumuz vasıtasıyla semitreylere yüklenerek Yenikent katı atık enteğre tesislerine aktarımı sağlanmaktadır. Daha önce
Karacaören’de bulunan aktarma istasyonumuz Mahmudiye’ye taşınmıştır.
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Atık Eşya, Moloz, Ağaç Dalları ve Soba Küllerinin Temizliği;
İlçemiz genelinde boş arsalara cadde ve sokak kenarlarına bırakılan moloz atıkları, ev eşyaları,
ağaç dalları 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 kendilerine yardımcı olunmaktadır. Bu şekilde Belediyemize gelir de sağlanmaktadır.
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Yeni Yer Altı Çöp Konteynerlerinin Montajı;
Yeni yer altı konteynerlerinin montaj çalışmaları devam etmekte olup İlçemiz genelinde yerleştirilen
yer altı konteyner sayısı 190 adet olmuştur, ilçemiz sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni tespit edilen
alanlara montaj çalışmalarımız sürdürülmektedir.
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Yeni Çöp Kovaları;
2015 yılında Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan 275 adet yeni çöp kovaları İlçemiz Merkezinde
otobüs durakları, alışveriş merkezleri önü, köşe başları ve İlçemiz sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bölgelere yerleştirilmiştir.
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Süpürge Araçlarımızın Kiralanması;
İlçemiz sakinlerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda süpürge kamyonları veya azura süpürge araçları ücreti mukabil saatlik kiraya verilerek belediyemiz bütçesine gelir sağlanmaktadır.

Konteyner ve Çöp Bidonlarının Tamir ve Bakımı;
İlçemiz sınırlarında bulunan metal konteynerler ve çöp bidonlarında oluşan arıza ve yıpranmalar
gerek yerinde gerekse iç atölyemizde tamir edilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir.
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Çöp Konteynerlerinin, Çevrelerinin Bakım ve Temizliği;
Tüm konteynerlerimiz ve çevreleri belirli aralıklarla ekiplerimiz tarafından yıkanarak temizlikleri sağlanmakta ve daha temiz bir çevre oluşturulmaktadır.

252

Pazar Yerlerinin Temizliği;
İlçemizde kurulan semt pazar yerleri kurulduğu günün bitiminde ekiplerimiz tarafından tüm çöp
atıkları toplanmakta olup ertesi günün sabahında da süpürülüp deterjanlı su ile yıkanarak ince temizliği
yapılmakta, her türlü kirlilik ve kötü koku oluşumu engellenmektedir.
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Geri Dönüşüm;
Belediyemizin öncülüğünde Müdürlüğümüz tarafından başlatılmış olan geri dönüşüm projesi devam ettirilmiş ve daha önceden yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlerinin sayısı arttırılarak cam, kağıt,
karton, kompozit ve plastik atıklar geri dönüşüm merkezinde toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır.
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Atık Yağ ve Pillerin Toplanması;
Belediyemiz tarafından başlatılan atık yağ ve pillerin toplanması kampanyası da devam etmektedir.
Bu konudaki duyarlılığından dolayı İlçemiz sakinlerine, esnaflarımıza, özellikle öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
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Geri Dönüşüm Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi;
Müdürlüğümüz tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi çalışmaları kapsamında okullara ve
Belediyemiz hizmet birimleri ile Resmi kuruluşlar ve alışveriş merkezlerine pil ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için iç mekân atık kumbaralarının dağıtılması çalışmaları devam etmektedir. Cam ve
ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümlerinin sağlanması amacı ile ilçemiz cadde ve sokaklarına
atık cam toplama kumbaraları yerleştirilmektedir. Çöplerin zamanında doğru yerlere atılması, çöp konteyneri olan bölgelerde konteyner dışına çöp atılmaması ve çevrenin temiz tutulması ile ilgili gazetemizde
bilgilendirme amaçlı ilanlar yayınlanmış olup yine bilgilendirme amaçlı billboard çalışmalarımız devam
etmektedir. Ayrıca okullarda geri dönüşümle ilgili seminer çalışmalarımızda sürdürülmektedir.
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Okul Bahçeleri ile Kamu Binalarının Bahçe ve Çevresinin Temizliği;
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumları ve Kamu kuruluşlarının bahçelerinin
temizliği süpürge elemanları ve araçları ile düzenli olarak yapılmaktadır.
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Mezarlık Alanlarının Bakım ve Temizliği;
Pursaklar İlçesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanlarının ve çevrelerinin temizliği de Müdürlüğümüz ekipleri tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

259

Camilerin Temizliği;
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 Temizliği;
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 Kaldırımların Yıkanması;
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 Buzların Temizliği;
Kış mevsiminde 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 arındırılarak halkımızın mağdur olması önlenmektedir. Gerektiğinde yol kenarında biriken karlar, kepçe ve kamyonlarla taşınarak temizlenmektedir.
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Araçlarımızın Bakım ve Onarımları;
Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan araçlarımızın arızaları ile periyodik bakımları Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan kademe birimimizde yapılarak araçlarımızın tekrar seri şekilde
hizmete hazır hale gelmesi sağlanmakta, bu sayede hem zamandan hem de dışarıya ödenecek bakım
ücretinden tasarruf sağlanmaktadır.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 18 memur, 1 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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GENEL BİLGİLER
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Müdürlüğümüzün Görevleri:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
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 Taili 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.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara 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.
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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.

b) İmar ile ilgili görevleri;

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
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alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

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, 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.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir
alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkın-
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da fen elemanları 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
denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 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 yürütmek,
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.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit
halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine
getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile
ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya
müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek
satışını önler,
g) 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,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş,
kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) 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,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde
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geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi
yapar.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

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.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
FİZİKİ YAPI

    Müdürlüğümüzde 1 binek ve 4 pikap olmak üzere toplam 5 adet hizmet aracımız bulunmaktadır.
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HİZMET BİRİMLERİ

Belediyemizdeki iş ve işlemlerimiz, Pursaklar Belediyesi hizmet binasında bulunan Müdürlüğümüzden yürütülmektedir. Bunun yanı sıra hizmetlerimizin ifası için, semt pazar yerlerindeki zabıta noktalarımız
kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi ifa ettiğimiz karakollarımız ve zabıta noktalarımız Tablo 2’de gösterilmiştir.

TEŞKİLAT YAPISI

Zabıta Müdürlüğümüzde; 1 Müdür,   15 Zabıta Memuru, 1 Tahsildar, 1 V.H.K.İ ve 1 Veteriner
olmak üzere toplam 19 personel görev yapmakta olup 3 Zabıta Memurumuz diğer Müdürlüklerde görevlendirilmiştir.                 
Zabıta hizmetini yürüten üniformalı zabıta personelimiz zabıta görevini aksatmayacak şekilde, gerektiğinde mesai saatine bağlı kalmaksızın nöbet sistemi ile görev yapmaktadır. Bu çalışma şekline ve
süresine tabi olan personelimiz hastalık ve senelik izin engeli hariç, görevin gerektirdiği çalışma koşulları
içerisinde verilen görevleri ifa etmiştir.
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Şekil1: Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı yukarıdaki şemada gösterilmiştir.

DENETİM FAALİYETLERİ
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.

1. İşyeri Denetimleri

            2015 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 öğreti bir yaklaşımla denetimler
yapılmış cezai işlem en son yaptırım olarak düşünülmüştür.
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2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden; işyerlerinin tabela, reklam, çevre temizlik vb.
vergilerinin Mali Hizmetler birimince tahakkukları sağlanmıştır. Belediyemize ait mali imkânlarının daha
yüksek düzeye çıkarılması için rutin işyeri denetim ve kontrolleri devam etmiştir.
4207 Sayılı “Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında İlçe
Tütün ve Kontrol Kurulu ile birlikte 1676 adet işyeri/kamu kurumu denetlenmiş ve 12 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.  Telefonla ihbar üzere gelen 46 adet şikayet değerlendirilmiştir.

2. Seyyar Satıcı, Dilenci, İşgaliye Denetimleri
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.
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3. Semt Pazarları Denetimi
Pursaklar sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında etiketsiz ürün satışına engel olunarak, tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemiştir. Kurallara uymayan esnaflar hakkında, 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanuna göre işlem yapılmıştır.
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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 kayıt altına alınarak,  her pazarcı için bir bilgi dosyası (ikametgâh
ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı) oluşturulmuştur. Aynı zamanda İlçemizde kurulan 7 adet
pazar yeri ve tüm pazarcılarımız Hal Kayıt Sistemine kaydedilmiştir. Kayıt altına alınan pazarcı esnafı, Mali
Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılarak işgaliye tahakkukuna bağlanmaları sağlanmıştır.
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Pazar yerleri ile ilgili yapılan düzenli kontroller neticesinde Pazar yerlerimiz sağlıklı bir düzene kavuşturulmuştur. Bütün pazar yerlerimize vatandaşların alışveriş 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.

RUHSATLI VE RUHSATSIZ İŞYERLERİNİN DENETİMİ

Zabıta Müdürlüğü tarafından 2015 faaliyet yılı içerisinde toplam 1.924 adet işyerine genel denetim
yapılmıştır. Belediyemizden “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” almadan faaliyet gösteren 296 adet işyerine
Belediye Encümenimiz tarafından kapatma cezası verilmiştir.
Belediye Encümenimizin kararları doğrultusunda işyerleri işyeri ruhsatı alıncaya kadar kapatılarak
faaliyetten men edilmiştir. Kapatılan işyerlerinin ruhsat alması veya tahliye beyanı sonucu, işyerleri açılmıştır.

İNŞAAT VE KAÇAK YAPI DENETİMLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte İlçemiz sınırları dâhilinde mevcut olan inşaatların 2015 yılı
içerisinde rutin kontrolleri yapılmıştır. İlçemizde çarpık ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğince kaçak inşaatların yapımı durdurulmuştur. Kaçak yapılaşma ile
mücadele edilerek 148 adet yapı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve İmar mevzuatı çerçevesinde yapı tatil zaptı ve tespit tutanağı tanzim edilmiştir. İşyeri önünde izinsiz sundurma ve tente yapan
işletmelerin çalışmaları durdurularak işlemler başlatılmıştır.
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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.
2015 yılı içerisinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne 245 adet dilekçe ile 664 adet evrak gelmiş
ve toplamda 663 adet evrak üretilmiştir. Söz konusu evraklar incelenerek, gerekli denetimlerin yapılması
sağlanmış, ilgili kurum ve kişiler bilgilendirilmiştir.

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 85 çadır
tahsis edilmiş ve bu alanda ihtiyaçları karşılanmak üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çadırlara getirilen 1.427 adet büyükbaş ve 898 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.
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ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni Kamu Hizmet Standartlarına uygun olarak; telefon, dilekçe ve internet aracılığıyla gelen
şikâyetleri 2015 yılı içerisinde kayıt altına alınmış ve ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılmıştır.
Müdürlüğümüze telefon, e-posta, tebessüm masası ve dilekçe yolu gelen  1.342 adet  her türlü
şikayet değerlendirilmiş ve sonuçlarından vatandaşlara bilgi verilmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

2015 yılında zabıta personelimizin verimliliğini artırmak için, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Güvenlik Eğitimi, 6552 Sayılı Torba Yasa Kanunu, Belediye
Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları, İç Kontrol Sistemi ve Uygulamaları, Osmanlıca Kursu ” kapsamlı
eğitim programlarına zabıta personellerimizin bir kısmının katılımı sağlanarak, toplamda 5 adet konu
başlıklı eğitim seminerlerine katılımı sağlanmıştır.

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 6.550,00
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.

Tablo8: Çevre Kirliliği Denetimi

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 189. 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.
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KAÇAK İLAN VE REKLAM DENETİMLERİ

Belediyemizden izin almadan asılan ve şehrin estetiğini bozan bez afiş, pano, kağıt 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.

Tablo9: Kaçak İlan ve Reklam Denetimleri
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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.
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İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 736 adet işyerine; ruhsat, hafta tatili izin belgesi vb. belgeler düzenlenmiş olup, ruhsat harcı ve basılı evrak harcı olarak toplam 192.173,00 TL tahsil edilmiştir.

1. İşkollarına Göre Verilen Ruhsat Sayısı

Yıl içerisinde verilen ruhsat ve izin belgesi sayısı, gelirlerin toplamı ve işkollarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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2. Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetimi

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.
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3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetimleri

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.

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 ve Belediyemiz emir ve yasaklarına riayet etmeyen 8 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 3.818,00 TL para cezası verilmiştir.
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4. Hafta Sonu Açılacak Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetimleri

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.

5. Gıda İmalat ve Satış İşyerlerinin Denetimleri

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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Yapılan denetimler sonucunda 79 adet gıda işyerine ruhsatsızlıktan işlem yapılarak Encümene havale edilmiştir. Diğer işyerlerine eksiklikleri karşısında gerekli uyarılar yapılarak giderilmesi için bilumum
süreler verilmiştir. 10 adet işyerine yapılan uyarılar sonucu eksiklikleri gidermediği için idari yaptırım karar
tutanağı düzenlenerek Belediyemiz Encümenine havalesi yapılmıştır.
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İşyeri sahiplerinin beyanları ile Küşat Birimimizce ruhsatlandırılan 102 adet işyerine bir ay içerisinde
denetim yapılarak tarafımızca onay verilmiştir.

6. Ölçü ve Tartı Aletlerin Kontrol ve Damgalanması

Müdürlüğümüz tarafından 39 adet beyanname alınmış olup, alınan beyannamelerdeki mevcut
terazi sayısı 54’tür. Terazilere 2015 yılını ibraz eden uygunluk damgası yapılmıştır.

2015 yılı içinde Zabıta Müdürlümüzce iş takibi yapılarak;  ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde
tabloda belirtilen şekliyle ceza, ücret, harçların tahakkuk ve tahsilâtları sağlanmıştır.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 4 memur, 2 işçi personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve işçi personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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TEŞKİLAT YAPISI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki hizmetini yürüten personellerimiz görevini aksatmayacak şekilde, gerektiğinde mesai saatine bağlı kalmaksızın nöbet sistemi ile görev yapmaktadır. Bu çalışma
şekline ve süresine tabi olan personelimiz hastalık ve senelik izin engeli hariç, görevin gerektirdiği çalışma
koşulları içerisinde verilen görevleri ifa etmiştir.
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FAALİYETLER
KAÇAK İNŞAAT VE HAFRİYATLAR
            2015 yılında Yapı ruhsatı verilen inşaat kazılarının döküm sahalarına sevkiyatı esnasında tonaj,
çadır ve güzergâh hususunda denetimlerimiz aralıksız devam etmiş ve kazıların tamamlanması sağlanmıştır. 82 adet bina kazısı kontrol edilerek, nakil sırasında takibi tarafımızca yapılmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlçemiz sınırları dahilinde yol kenarlarına, muhtelif sahalara
dökülen sanayi ve inşaat atıkları takibi yapılmakta olup, tespit edilen hafriyat dökümü sonucunda gerekli
cezai işlemler yapılmıştır.  
Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze gelen yıkılmaya yüz tutmuş veya bir tarafı yıkılmış madde
bağımlılarının mesken tuttuğu yerler gelen şikâyet dilekçeleri değerlendirilerek yıkımı yapılarak molozları
belediyemiz tarafında taşınmıştır.

Müdürlüğümüz bunun yanısıra çevreden gelen şikayetler üzerine bulunan inşaat çukurları dolgu
yapılarak çevre güvenliğinin alınmasını sağlamıştır.
İlçemizde kazı yapan firmalar sürekli denetlenerek kazıda çıkan hafriyatların güvenli şekilde, Büyük
şehir döküm alanına sevkiyatı sağlanmaktadır.
İlçemiz, Bağlum, Mahmudiye arasında bulunan, döküm sahası arasındaki güzergah belirli peryotlarla, kontrol edilip gözetlenmiştir. Bağlum, Sirkeli güzergahı moloz ve kaçak hafriyat dökümüne karşı her
gün belirli aralıklarla kontrol edilmektedir.
Pursaklar ilçesi merkezi ve mahallesi olan. Saray, Altınova, Sirkeli, merkezleri moloz ve kaçak hafriyatları sürekli kontrol edilip gözetlenmektedir.
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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
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kalemimizde görevlendirilen memurlarımız tarafından yapılmaktadır.
İçeriklerine göre evraklar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü’nün onayı ile ilgili ekip verilmekte,
ekipin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde düzenlenen raporlara göre evrak ilgili birime yazılmaktadır.
Günlük ve haftalık raporlardan sonra her ay sonunda, Müdürlüğümüzün aylık faaliyet raporları
düzenlenerek, arşivlenmektedir.Bütün personellerimizin izin, rapor, özlük işlemlerine ait tebliğler, kayıtlar
ve üst yazılar yazılarak, takibi yapılmaktadır.              
Kabahatler Kanununa aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere düzenlenen İdari Yaptırım Karar
Tutanaklarını defter kaydı yapılarak, tarafımızca tanzim edilen idari para cezalarının bir nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.      
Müdürlüğümüzün ihtiyacına göre büro tarafından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün demirbaş ihtiyaçları, kırtasiye v.b giderleri ile ilgili talepleri düzenlenmekte ve diğer işlemler yürütülmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1.Müdürlüğümüzün Görevleri:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçemizde hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, adalet hizmette
kaliteyi sağlamak, çevrenin korunması ve çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tespit etmek, programlar
hazırlamak, bunların uygulama esasını belirlemek ve gerekli önlemleri almak, çevre ile ilgili diğer işlemleri
yürütmek.
İmar planında yeşil alan, park, bahçe rekreasyon alanı olarak tanımlanan yerleri etüt, proje ve
yollar yapmak.
Her türlü haşere işini düzenlemek, üreme ve yayılmayı tedbirler almak, gerek görüldüğünde ilgili
makamlarla birlikte tahliye işlemlerini yürütmek, bulaşıcı ve salgın hastalıkları konusunda ilgili birimlerle
koordinasyonu sağlayarak gerekli önlemleri almak.
Belediye sınırları içerisinde bulunan veterinerlik hizmetini yürütmek.
2.Müdürlüğümüzün yetki alanı
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerince ilçe
sınırları dahilinde yetkilidir.
3.Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı sorumludur.                                                                                                                                                   

Veterinerlik Biriminin Görev ve Sorumlulukları:

a-Öncelikle hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile yapılan denetim hizmetleri.
b-Hayvanlardan insanlara bulaşan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele çalışmaları.
c-Kurban satış ve kesim hizmetleri.
d-Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri.
e-Sahipli hayvanlara yönelik hastane, aşı, tedavi ve gömü hizmetleri.
f-Hayvan, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı
eğitim faaliyetleri.
g-Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırma
işlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek.
h-Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.
I-Ahır şikâyetlerinde, şikâyetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.

Veteriner Görev ve Yetkileri:

1- Başıboş sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezine almak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üre-

302

melerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek
alındığı ortama bırakmak.
2- Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.
3- Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.
4- Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları yapmak.
5-Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için
mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak.
6-Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.
7-Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için,
kontrolleri yapmak.
8- Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında gerektiğinde dezenfekte ilaçlama işlemlerini
yapmak.
9- Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
10- Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.
11- Kaçak et kesim şikayetlerini Zabıta Müdürü ile değerlendirmek.
12- Vektörle mücadele çalışmaları yapmak.

Genel Bilgi:

Veterinerlik hizmetlerimiz 1 memur veteriner hekim, 3 hizmet alımlı personel, 1 adet minibüs, 1
adet dumanlama aracı, 1 adet holder ilaçlama aracı, 1 adet en fazla 50 kapasiteli geçici bakım evi ve
karantina kafesi ile hizmet vermektedir.

Yazışmalar:

Veteriner işlerine gelen tüm resmi yazışmalar, e-mail ve dilekçeler işleme alınarak, en kısa zamanda bahsi geçen yere ekiplerimizle giderek durum hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılmakta;çözüme
giden yolda gerek hayvan gerek insan sağlık ve refahını düşünerek sonuca mümkün olan en kısa sürede
ulaşmaktayız. Veterinerlik birimimiz 2015 yılı içerisinde başıboş hayvan, her türlü haşere ilaçlaması vb
ihbarlardan oluşan 2000 in üzerinde şikayete yerinde ve zamanında müdahale etmiş bulunmaktadır.

Hizmetler:
Sahipsiz Hayvan Hizmeti:

   
İlçemiz genelinde sahipsiz hayvanlar prosedürlere göre toplanıp, tedavileri, aşıları ve kısırlaştırma
işlemleri yapılarak, öncelikle sahiplendirme üzerine kurulu olan veteriner  hizmetleri yıl içerisinde birçok
sokak köpeğine sıcak yuva bularak mutlu tablolar çizmiştir. Sahiplendirilemeyen hayvanlar ise ortama geri
bırakılmıştır.
   
Ekiplerimiz başıboş sokak köpeklerinin açlık nedeni ile insanlara saldırmaması ve sokaklardaki
hayvanların aç kalmaması için belli aralıklarla araziye profesyonel kuru mama takviyesi yapmaktadır.
   
Veterinerlik işleri belli dönemlerde okullarla ortaklaşa çalışmalar yapmakta ve geçici bakım evi
ziyaretleri ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamaktadır.
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Kurban Hizmeti:
            2015 yılı kurban bayramı zamanı havaların iyice ısındığı dönemler olması nedeni ile bu yıl temizlik
ve dezenfeksiyona ayrı bir ağırlık verilmiş ve daha kurbanlıklar gelmeden bölge dezenfekte edilmeye başlanmıştır. Dezenfektan ve temizlik işleri birimimizin kontrolü ve desteği ile kurban bayramı sonrası günlerce
tekrar edilmiştir.
2015 yılında kurbanlıklar son yıllarda yaptığımız gibi ultrason ile gebelik muayenesinden geçirilmiştir. Konusunda uzman 3 veteriner hekim tarafından yapılan tarama sonucunda gebe çıkan hayvanlar
ayrılmış ve kesimi engellenerek geri gönderilmiştir. Pursaklar Belediyesi Veteriner İşleri olarak İlçemizde
kurban kesen herkesin sağlıklı ve dini vecibelerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacı ile kurban
alanı son güne kadar denetim altında tutulmuştur. Ayrıca birimimizin kurduğu ‘’Alo Kurbanlık Kaçtı’’hattı
bayram boyunca kurbanlıkları kaçan kişilere yardımcı olmuştur. Kaçan kurbanlıklar uygun şekilde yakalanıp kendilerine teslim edilmiştir.
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Evcil Hayvan Parkı:

Pursaklar’da büyük küçük herkesin uğrak yeri olan ve sevgisini kazanan evcil hayvanlar parkımız
sevimli dostlarımızla ve artan çeşitleri ile büyük ilgi görür hale gelmiştir.2015 yılında bünyemize katılan
kaz ailesi sayısını 12 ye çıkarmış bulunmaktadır. Bunun yanında 24 adet Ankara’mızın evcil hazinesi olan
Ankara Kedimiz, tavus kuşlarımız, sincaplarımız, sülün cinsi çeşitli kuşlarımızla halkımızın beğenilerine sunulmaktadır.
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Haşere İle Mücadele:

2015 yılı içerisinde insan sağlığını tehlikeye sokan fare, kene, sivrisinek, sinek ve diğer haşerelerle
mücadelesini 1 dumanlama aracı, 1 holder ilaçlama aracı ve sırt pompaları ile bütün park ve bahçeler
ilaçlanmıştır. Ayrıca ilçe sınırlarındaki çoğu evlere girilmiş bodrum ve çatı katları fareye karşı ayrıca ilaçlanmış bulunmaktadır. Birimimize çok sayıda şikayet gelmekte ve bu şikayetler en kısa sürede sıraya konularak şikayet konusu giderilmektedir. İlçemizde bir ilk olarak fare ilacı ile ilaçlanan binalar ikaz sticker’ı ile
işaretlenerek bina sakinlerini durumdan haberdar etmektedir. Yıl boyunca fare ilaçlamamız sürmektedir.
Havaların ısınması ile artan haşere ilaçlamalarını büyükşehir ile ortaklaşa yapmaktayız. Yaz boyu bütün
parklar ve yeşil alanlar, atık su birikintileri, çöp konteynerleri vb yerler halk sağlığı düşünülerek ilaçlamaları
yapılmaktadır. Belediyemiz veteriner işleri mesai saatleri içersinde her türlü ilaçlama ile ilgili şikayet telefonlarına yanıt vermekte ve çözüm konusunda yardımcı olmaktadır.

Diğer faaliyetler:
Yarışma:
Ankara’mızın evcil hazinesi olan Ankara Kedisinin tükenmekte olan neslini koruma altına almak ve
insanlara sesimizi duyurmak için ilkini 2012 yılında düzenlediğimiz Ankara Kedisi Güzellik yarışmasının
bu sene 4.üncüsü düzenlendi. Her yıl olduğu gibi yoğun katılım ve renkli saatlerin geçtiği yarışma basında
büyük ilgi gördü. Katılan herkese hediyeler veren ve güzel birliktelikler sağlayan yarışmada ilk üçe giren
kedilere ayrıca seyahat hediyeleri verildi.
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PARK VE BAHÇELER BİRİMİ
A)Hizmetler

        İlk önceliğimiz çocukların sağlıklı ortamlarda yeşille iç içe eğlenme, büyüme ve gelişmelerinin sağlanması, halkın dinlenme ihtiyacının karşılanması, ilçeye daha yeşil ve iyi bir görünüm kazandırılması yönünde Park, Bahçe düzenlemesi, Fidan, Çiçek dikimi ve Çim ekimi yapmak, Park ve Yeşil Alanların bakımını
yapmak
1. İmar planlarında belirlenen yeşil alanlara vatandaşların talepleri doğrultusunda çocuk parkları, spor ve
oyun alanlarının projelendirilerek yapılması
2. Muhtelif mahallelerde bulunan parklarımızın yeşil alanlarının ve sert zeminlerin bakımı, yeniden projelendirilerek revize edilmesi, sulama işleri
3.Pursaklar genelinde cadde ve sokaklarda yapılan kaldırımlara ağaç dikiminin yapılması, mevcut ağaçların bakımı ve budanması, yılda 3 kez ağaçların çanaklarının açılması, ağaç kesimi
4.Prestij caddeler, refüjlerde, Kamu Kurum kuruluşların ( Okul, Muhtarlık, Askerlik şubesi, Sağlık Ocağı,
Kültür Merkezi v.b.) bahçelerinde peyzaj çalışmaları, çevre düzenlemesinin yapılması
5. Pursaklar Belediyesi stadının her türlü bakım ve ihtiyacının karşılanması
6. Ahşap ve kaynak atölyemizde parkların, okulların, sitelerin basket potaları, kale direkleri, oturma bankları, pergola, talepleri, imalat, montaj ve tamirat işi
7. Araç parkının veya araç girişinin engellenmesi için konulan demir babaların tamiratı ve beton çiçekliklerin (Zabıta Müdürlüğünün trafik bölümünün görüşü alınarak) konulması ve kaldırılması
8. Orman haftasında Anneler günü, gibi etkinliklerde çevre bilincini kazandırmak için ağaçlandırma alanında okullarla birlikte orman haftası kapsamında dikim yapmak
9. Parkların aydınlatmalarının yapılması

B)Faaliyetler
Park Bahçeler Müdürlüğü 2015 yılı içersinde yaptığımız faaliyetlerin ana başlıkları
. PARK YAPIMLARI
. PARK REVİZYON VE TAMİRLERİ
. PEYZAJ DÜZENLEMELERİ
. FİDAN DİKİMLERİ
. AĞAÇ BUDAMA ve KESİMLERİ
. ÇİM BİÇİMİ ve YABANİ OT TEMİZLİĞİ
. AHŞAP VE DEMİR UYGULAMALARI
. OYUN GRUBU VE FİTNESS UYGULAMALARI
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İlçemizde 2015 yılı içersinde imara uygun alanlarda vatandaş taleplerine göre toplam 23.225 m² alan
park yapılmıştır.

Barınakların Temizlenmesi Çalışmaları
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Doğadaki hayvanların beslenmesi

İlçemizdeki Binaları İlaçlarken Belediyemizi ve Müdürlüğümüzü Tanıtan Amblemin Bina
Giriş Kapılarına Asılması
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İlçemizdeki Yıkılmaya Yüz Tutmuş Binaların Müdürlüğümüzce Yıkılıp Hafriyatın Taşınması
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 2 memur 1 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Müdürlüğümüzün Görevleri

1-Belediyemiz binalarının yangından korunması için Yangın Yönetmeliğine göre gerekli önlemleri
almak, yangına karşı önleyici tedbirler almak, gerekli yerlere uyarıcı levhalar asmak,
2-Elektrik şartelleri ve sigortaları ile su musluklarının bulunduğu yerleri tespit etmek, hazırladığı
şemaları bu yerlere asmak, takibini yapmak,
3-Belediye binalarına giriş ve çıkışları sürekli kontrol altında tutmak,
4-Gerekli telefon numaralarını ve adresleri gösteren bir listeyi binanın önemli yerlerine asmak,
5-Binaları temiz ve bakımlı bulundurmak,
6-Bahçe temizliği ve düzenini sağlamak, gerekli yerlere çöp kutusu koymak,
7-Oda, kat veya bölümlerin temizliğini mesai saatinden önce yaptırmak, temizlikçilerin çalışma
saatlerini buna göre ayarlamak,
8-Çalışanlara öğle yemeği hizmeti vermek,
9-Çalışanların çeşitli günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çay ocağı vb. işletilmesini sağlamak,
10- Tuvaletlerin, lavaboların sürekli temiz ve kullanılır halde olmasını sağlamak, buralarda yeterince çöp kutusu bulundurmak,
11- Çay ocakları, yemekhane ve diğer iş ocaklarının temiz tutulmasını sağlamak,
12- Bina içerisinde sigara içilmesini engelleyici tedbirler almak,
13- Asansörlerin, telefon santralinin, kaloriferlerin işler halde olmasını sağlamak,
14-Enerji israfını önleyici tedbirler almak,
15- Personele içme suyu konulan buzdolabı ve bidonların temiz tutulmasını, sürekli su bulundurulmasını sağlamak; gerektiğinde içme suyunun laboratuar incelemesini yaptırmak,
16-  Elektrik, su arıza ve kesintilerinde gerekli önlemleri almak, en kısa sürede ilgili birimlerle temas
kurmak,
17- Sivil Savunma ile ilgili işlemleri yürütmek,
18-Temizlik ve diğer malzeme stokunu sürekli kontrol ve tasnif etmek,
19-Kaloriferleri mevsim koşullarını dikkate alarak zamanında yaktırmak, yakıtı zamanında temin
etmek,
20-Hizmetlilerin görevlerinde disiplinli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
21-Binada mevcut su, elektrik, kalorifer, asansör ve telefon gibi tesisat ile makine ve cihazların
temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması sırasında dikkat edilecek hususlara dair teknik elemanlara ve
hizmetlilere gerekli eğitimin verilmesini sağlamak,
22-Nöbet tutacak odacı, gece bekçisi, gibi personelin nöbet cetvellerini tanzim etmek,
23-İlgili mevzuata uygun olarak, bayram ve tatil günlerinde binalara bayrak çekilmesini, tören malzemelerinin muhafazasını sağlama, özel günlerde hizmet binalarını günün anlamına göre süslemek,
24-Müdürlüğün, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yürütmek,
25- Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine
göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları
ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
26-İdarenin tüm ihtiyaçlarını en kısa zamanda ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir
şekilde kalite/fiyat ve fayda/maliyet ölçütleri içerisinde temin etmek,
27-Diğer müdürlüklerin ihtiyaçların temini ile ilgili lojistik destek sağlayarak mal, hizmet ve yapıma
yönelik teminlerde yardımcı olmak,
28-Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında tüm müdürlükler adına sanal ortamda taşınırların giriş ve
çıkışına ilişkin, kayıt, belge, cetvelleri düzenlemek ve yönetim hesaplarını tutmak,
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Müdürlüğümüzün Yetki Alanı

Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında yürürlükte bulunan mevzuat dâhilinde yetkili-

dir.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
FİZİKİ YAPI

Müdürlüğümüzde 1 adet binek araç bulunmaktadır.

HİZMET BİRİMLERİ

Belediyemizdeki iş ve işlemlerimiz Pursaklar Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzden yürütülmektedir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Belediyemize bağlı müdürlüklerimize ve personellerimize yönelik
hizmet faaliyetlerinin, Kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar doğrultusunda, halkımıza en iyi
hizmeti verebilmek amacıyla sağlıklı ve verimli çalışma ortamı hazırlanmasını sağlamak. İlkeli, dürüst ve
azimli çalışma anlayışı ile aşağıdaki birim faaliyetleri yürütülmektedir.
1-İhale dosyalarını kurum çıkar ve menfaatleri gözetilerek koordine edilerek hazırlanmaktadır.
2-Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin devir ve zorunlu sigorta poliçelerinin takibini yapmak.
3- Belediye Hizmet Binalarında bulunan yemekhanelerimizde Temizlik ve sağlığa uygunluk kurallarına
riayet edilerek Belediye Personeline her öğlen yıl boyunca hizmet verilmesi sağlanacaktır.
4-Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda DMO Genel Müdürlüğünden 1 adet JSB Beko
Loder Mini Kazıyıcı Kepçe, 2 adet Ford Marka Kasasız Kamyonet ve 1 adette İsuzu NPR10 Damperli Kamyon alınmıştır.
5-Müdürlüklerimizden, 4734-4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gelen taleplere ilişkin dosyaları
gizlilik ilkesiyle muhafaza ederek ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak işlemleri yürüterek Pursaklar Belediyesi adına ihale dosyaları hazırlanmış daha sonra ihale süreçleri gerçekleştirilmiştir. İhale sonrası Sözleşme
ve Ekleri ilgili Müdürlüğüne gönderilmiştir.
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PERSONEL DAĞILIMI
Müdürlüğümüzde 4 memur ve 2 sözleşmeli personel bulunmaktadır.
PERSONEL DAĞILIMI

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

PERSONEL CİNSİYET DURUMU
Müdürlüğümüzde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin cinsiyet durumu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Müdürlüğümüzün Görevleri:
a)Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,
b)Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak,
c)Kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
ç)Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
d)Proje yarışmaları düzenlemek,
e)Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,
f)Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak,
g)Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
ğ)Pursaklar İlçesi’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,
h)Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
ı)Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,
i)Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve
öneriler hazırlamak,
j)Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları
işbirliği içinde izlemek,

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:
dir.

Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde yetkili-

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı sorumludur.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER
FİZİKİ YAPI

Müdürlüğümüzde 1 adet binek araç bulunmaktadır.

HİZMET BİRİMLERİ

Belediyemizdeki iş ve işlemlerimiz Pursaklar Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Etüd Proje
Müdürlüğümüzden yürütülmektedir.

PROJELERİMİZ
1.Projemiz: Pursaklar 95076 ada 1 parselde Belediye Hizmet Binası Projesi.

        Belediye Hizmet Binası Projesinin kapalı alanı yaklaşık 16000 m2 olup,2 bodrum,1 zemin ve 7 kattan oluşmaktadır. Proje kapsamında tüm birimlerin ve müdürlük hizmetlerinin Pursaklar Halkımıza tek bir
çatı altında sunulması düşünülmüştür. Kapalı ve açık otopark yer almaktadır. Tasarımı Selçuklu ve Türk
Mimarisi ile yapılan Pursaklar’a yakışacak Belediye Hizmet Binasının Projeleri, detayları ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır. Belediye Hizmet Binasının 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılmış olup sözleşme
aşamasındadır.

2.Projemiz: Saray 98314 ada 1 Parsel üzerinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve
Sosyal Tesis Binası Projesi

          İlçe sınırlarımız içerisinde imar çalışmalarının tamamlanması ve buna bağlı olarak mevcut yapılaşmanın hızlanması ile birlikte demografik yapıdaki değişikliklere paralel olarak, spor faaliyetleri ile sosyal
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ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı tesislere gereksinim duyulduğundan, Belediyemiz asli hizmetlerini yerine
getirmek ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet etmek amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait Saray 98314
ada 1 Parsel üzerinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis Binası adı altında Kapalı Yüzme
Havuzu projesi yapılmıştır. Yaklaşık 5750 m2 kapalı alanda çocuk havuzu, antrenman havuzu ile 25x12,5
ebatlarında yarı olimpik yüzme havuzu,200 seyirci kapasitesi, eğitim amaçlı sınıflar, fitness ve spor salonu,
kafeterya, sauna açık otopark ve idari bölümler yer almaktadır.2 kattan oluşan bodrum katında sosyal tesis
amaçlı faaliyetler, zemin ve 1.kat da ise yüzme ve spor amaçlı olarak proje hazırlanmıştır.

3.Projemiz: Pursaklar 95330 ada 8 parselde Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesi

İlçe sınırlarımız içerisinde imar çalışmalarının tamamlanması ve buna bağlı olarak mevcut yapılaşmanın hızlanması ile birlikte demografik yapıdaki değişikliklere paralel olarak, spor faaliyetleri ile sosyal
ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı tesislere gereksinim duyulduğundan, Belediyemiz asli hizmetlerini yerine
getirmek ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet etmek amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait 95330 ada 8
Parsel üzerinde Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesi yapılmıştır. Yaklaşık 1300 m2 büyüklükte idari bölümler
ve sınıfların bulunduğu, binada farklı yaş gruplarına hizmet edecek etüd odaları, bekleme salonu, kafeterya vb. mahaller yer almakta olup, Kreş ve Gündüz Bakım evi 2 bodrum,1 zemin ve 3 kattan oluşmakta
olup, projesi hazırlanmıştır. Projesi hazırlanan Kreş ve Gündüz Bakım evi 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi
yapılarak sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi yapılmış olup inşaat %50 safhasına gelmiştir.

4.Projemiz: Pursaklar 95036 ada 2 parselde Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi

İlçe sınırlarımız içerisinde imar çalışmalarının tamamlanması ve buna bağlı olarak mevcut yapılaşmanın hızlanması ile birlikte demografik yapıdaki değişikliklere paralel olarak, spor faaliyetleri ile sosyal
ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı tesislere gereksinim duyulduğundan, Belediyemiz asli hizmetlerini yerine
getirmek ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet etmek amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait 95036 ada 2
Parsel üzerinde Eğitim ve Kültür Merkezi projesi yapılmıştır. Yaklaşık 1100 m2 büyüklükte idari bölümler ve
sınıfların bulunduğu, binada farklı yaş gruplarına hizmet edecek etüd odaları, bekleme salonu, kafeterya
vb. mahaller yer almakta olup, Eğitim ve Kültür Merkezi 1 bodrum,1 zemin ve 3 kattan oluşmakta olup,
projesi hazırlanmıştır. Eğitim ve Kültür Merkezinin 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılarak sözleşmesi
imzalanmıştır.

5.Projemiz: Pursaklar 95336 ada 3 parselde Dini Tesis ve Sosyal Tesis Merkezi Projesi

Pursaklar Mezarlığının yanında yapılması planlanan bölgenin ihtiyacının karşılayacak şekilde 750
kişinin aynı anda açık alanda cenaze namazını kılabileceği bununla birlikte cenaze defnedilmeden önce
ve sonrasında verilmesi gereken hizmetlerin sunulduğu (Gasilhane, Yemekhane, Morg, vb.)ihtiyaçlarının
karşılandığı, Mülkiyeti Belediyemize ait 95530 ada 3 Parsel üzerinde Dini Tesis ve Sosyal Tesis Merkezi
projesi yapılmıştır. Yaklaşık 3038 m2 parsel alanı üzerinde 425 m2 oturan ve iki ayrı bloktan, 2 bodrum,
zemin ve 1 kattan oluşan proje 1515 m2 inşaat alanına sahip olacak, proje kapsamında Cami,(BayBayan Namazgah Katları, mahfil katı, bay- bayan ayrı ayrı olmak üzere yemekhane, şadırvan, abdesthane,
bay-bayan Wc –lavoba 1 adet asansör, gasil hane, morg ve taziye odası yer almaktadır.

6.Projemiz: Pursaklar 95546 ada 1 parselde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Projesi

Belediyemiz asli hizmetlerini yerine getirmek ve halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet etmek amacıyla
Pursaklar Sarayda yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi bölgenin diş hastalık ve tedavileri ile ilgili ihtiyaçlar ile Aile Hekimliği hizmetlerinin verilmesi amacıyla yapılması planlanmıştır Mülkiyeti
Belediyemize ait 95546 ada 1 Parsel üzerinde planlanan ve 2575 m2 arsa üzerinde toplam 985 m2 inşaat alanına sahip,1 bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan proje kapsamında 20 hekimlik diş kliniği,4 adet
Aile Hekimliği Kliniği, Röntgen, Arşiv, 1 asansör, yemekhane, wc ve lavobalar, yer almaktadır.
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Kreş

Yüzme Havuzu
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Dini Tesis

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
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STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
PURSAKLAR BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
1. KURUMSAL ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI

1.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.1.1. Birimlerden eğitim taleplerinin alınması.
1.1.2. Yıllık eğitim planlarının yapılması.
1.1.3. Çalışanların karar ve uygulamalara katılımın sağlanması.
1.1.4. Öneri ve ödül sisteminin aktif hale getirilmesi
1.1.5. Çalışanların motivasyonlarının artırılması için özel günlerinin takibi, SMS ve hediyelerle hatırlatılması.
1.2. Personel Performans Sistemine Geçilmesi
1.2.1. 2015 yılı sonuna kadar sistem hazırlığının yapılması.
1.2.2. 2016 yılı sonuna kadar demo çalışmasının yapılması.
1.2.3. 2019 yılı sonuna kadar uygulamaya geçilmesi.
1.3. Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
1.3.1. Her yıl altışar aylık periyotlarla bilgi alışverişi ve genel istişare toplantılarının yapılması.
1.3.2. Kurum personeli arasında her yıl düzenli olarak sportif faaliyetlerin düzenlenmesi.
1.3.3. Personel arası iletişimi güçlendirmek için yılda en az bir defa geniş katılımlı piknik düzenlenmesi.
1.4. Mali İmkânların Genişletilmesi
1.4.1. 2019 yılı sonuna kadar belediye harcamalarında % 50 oranında tasarruf sağlanması.
1.4.2. Mali kaynakların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik mali hizmetler birimince harcama birimlerine bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin verilmesi.
1.4.3. İmar uygulamaları ile belediye adına çıkan hisselerin satışı.
1.4.4. Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması.
1.4.5. İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması.
1.5. Bilişim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
1.5.1. 2016 yılı sonuna kadar hizmet birimlerinde kullanılan donanımların %50 sinin yenilenmesi.
1.5.2. Mevcut uygulamaların gelişen teknoloji şartlarına göre güncellenmesi.
1.5.3. 2016 yılı sonuna kadar online belediye hizmetlerinin e-devlet bünyesine entegresinin tamamlanması.
1.5.4. Bilgisayar ve programların verimli kullanımı için gerekli eğitimlerin tespitinin sağlanması.
1.6. Halkla İlişkilerin Güçlendirilmesi
1.6.1. Belediye karar ve uygulamaları hakkında aylık bültenlerle halkın bilgilendirilmesi
1.6.2. Belediye kurumsal web sayfasının geliştirilmesi ve güncel tutulması
1.7. Şikâyet – Talep ve Takip Sisteminin Geliştirilmesi
1.7.1. Tebessüm Masasının etkin kullanımının sağlanması.
1.7.2. Şikâyet biriminde çalışan personelin 2019 yılına kadar eğitimlerinin tamamlanması.
1.7.3. 2019 yılı sonuna kadar şikâyet geri bildirim süresinin 3 güne indirilmesi.
1.8. 2015-2019 Yılları Arasında Mevcut Çalışanların Tamamına Mesleki ve Teknik Yeterliliklerini Artırmalarını Sağlamak Amacıyla Her Yıl Ortalama 36 Saat Olmak Üzere Toplamda 180 Saat Hizmet İçi Eğitim
Programlarının Düzenlenmesi.
1.8.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve işçilerin genel hakları ödev ve sorumlulukları eğitimi.
1.8.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu eğitimi.
1.8.3. Zabıtanın görev ve yetkileri eğitimi.
1.8.4. Resmi yazışma, bilgi, belge ve arşiv yönetimi eğitimi.
1.8.5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimi.
1.8.6. Taşınır mal yönetmeliği, kamu harcamaları ve muhasebe bilgi sistemi eğitimi.
1.8.7. Yönetici sekreterliği eğitimi.
1.8.8. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi.
1.8.9. Öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi.
1.8.10. Kamuda iç kontrol ve risk yönetimi eğitimi.
1.8.11. İş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi.
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1.8.12. Temel muhasebe ve bütçe yönetimi eğitimi.
1.8.13. İletişim teknolojileri ve protokol kuralları eğitimi.
1.9. Yapılan Hizmetlerin Kitle İletişim Araçları ve Sosyal Medyanın Etkin Kullanımıyla Yerel ve Ulusal Kamuoyuna Duyurulma Oranını Senelik %10 artış ile 2019 Yılı Sonuna Kadar %90 Seviyesine Ulaştırılması
1.9.1. Türkiye’de ilk belediye radyosu olma özelliğine sahip olan Pursaklar Belediye radyosunun broşür,
pankart ve yerel basın aracılığıyla tanıtımının sağlanması.
1.9.2. Türkiye’de ilk olan Belediye Radyosunu etkin kullanarak Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin
kamuoyuna duyurulması.
1.9.3. Pursaklar Belediyesi web adresinin etkin bir biçimde kullanarak Belediyemiz ile ilgili yapılan faaliyetlerin, tanıtımların ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması.

2. KENTSEL GELİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN TAMAMLANMASI

2.1. Altyapının ve Ulaşım Ağının Geliştirilmesi
2.1.1. Asfaltlama çalışmalarının yapılması.
2.1.2. Bordür ve tretuvar çalışmalarının yapılması
2.1.3. Kilitli parke taşı çalışmalarının yapılması
2.2. Planlı – İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması
2.2.1. 2019 yılı sonuna kadar İmar planı yapılmamış alanların imar planlarının tamamlanması.
2.2.2. 2017 yılı sonuna kadar imar planı revizyonlarının tamamlanması.
2.2.3. Yapı denetiminin gerçekleştirilmesi ile imara aykırı yapılaşmanın önlenmesi.
2.3. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
2.3.1. Kişi başına düşen 8m² yeşil alan miktarının her yıl % 2 oranında artırılması.
2.3.2. 2016 yılı sonuna kadar engelli vatandaşlarımız için 2 Adet engelli parkı yapımı.
2.3.3. Rekreasyon alanlarının bakım ve onarımının yapılması.
2.3.4. 2019 yılı sonuna kadar 200.000 adet fidan dikimi.
2.4. 2019 Yılı Sonuna Kadar Bölgemizde Bir Adet Devlet ve Bir Adet Özel Üniversite Kazandırmak Amacıyla Planların Oluşturulması
2.4.1. Yer tespitinin yapılması.
2.4.2. İmar planı ve parselasyon süreci.
2.5. 2015 Yılı Sonuna Kadar Bir Adet Devlet Hastanesinin İlçemize Kazandırılması Amacıyla Planların
Yapılması
2.5.1. Yer tespitinin ve tahsisinin yapılması.
2.5.2. İmar planı ve parselasyon işlemlerinin tamamlanması.
2.6. Çevrenin Korunması ve Her Türlü Kirlilikten Arındırılması
2.6.1. Kirlilik yaratabilecek unsurların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması.
2.6.2. Çevreye olumsuz etkileri olan işletmelerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
2.7. Kent Estetiğinin Düzenlenmesi
2.7.1. İlçenin önemli cadde ve sokaklarındaki yapıların ve okulların dış görünümünün estetik hale getirilmesi.
2.7.2. Tespit edilen imara aykırı yapılara yasal işlemlerin yapılması.
2.8. Kamu Yönetimi Alanında Meydana Gelen Yapısal Dönüşümleri Yönetebilmesi veya Değişimlere Ayak
Uydurabilmesi İçin Eğitim İhtiyaçları ve Öncelikleri Dikkate Alınarak İlgili Personele Eğitimler Düzenlenmesi
2.8.1. Su yalıtım uygulamaları ve mevzuat geliştirme eğitimi.
2.8.2. Kentsel dönüşüm hukukunun analizi ve işlem süreçleri eğitimi.
2.8.3. Proje yönetimi eğitimi.
2.8.4. İmar mevzuatı eğitimi.

3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLATIRILMASI
3.1. 2016 Yılı Sonuna Kadar Engelli Hemşerilerimiz İçin 1 Adet Engelli Havuzunun Yapılması
3.1.1. Yer tespitinin yapılması.
3.1.2. İmar ve parselasyon işlemlerinin yapılması.
3.1.3. İhale sürecinin tamamlanması.
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3.2. Eğitime Destek Verilmesi
3.2.1. Her yıl 5000 öğrenci ve ailesine madde bağımlılığı ve her türlü kötü alışkanlıkla mücadele konusunda ilgili kurumlar ile koordineli eğitim seminerinin verilmesi.
3.2.2. Her yıl en az 2 defa okullar arası kitap okuma yarışmasının yapılması.
3.2.3. Her yıl planlanan sayıda başarılı öğrencinin ödüllendirilmesi.
3.2.4. Erdemli Gençlik Merkezimizin eğitim ve sportif faaliyet alanının geliştirilmesi.
3.2.5. Okul öncesi çocuklarımıza Adab-ı Muaşeret eğitimi veren Türkiye’de tek olan Nezaket Okullarının
sayısının 2019 yılı sonuna kadar 6’ya çıkartılması.
3.2.6. Her yıl okul başlangıcında ilçemizdeki tüm öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması.
3.3. İlçedeki Sosyal Dengeyi Sağlamak
3.3.1. İlçedeki dezavantajlı grupların tespiti
3.3.2. Tespiti yapılan dezavantajlı gruplara sosyal yardımların yapılması. (Asker aile yardımı, erzak yardımı
v.s.)
3.3.3. Hali hazırda faaliyet gösteren Tebessüm Çarşımızın ulaştığı yardıma muhtaç kişi sayısını artırmak.
3.3.4. Engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve rehabilitasyon desteği sunmak.
3.4. İlçedeki Sosyal ve Kültürel Hayatı Korumak, Geliştirmek ve Zenginleştirmek
3.4.1. Her yıl önemli doğal, kültürel, milli ve tarihi yerlere geziler düzenleyerek yıllık ortalama 3000 kişinin
bu faaliyetten faydalanmasının sağlanması
3.4.2. İlçede sportif faaliyetler düzenlenmesi ve destek olunması
3.4.3. Geçmiş ve gelecek kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel bağı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren ve 4 Adet olan Dede – Torun Lokallerinin sayısını 2019 yılı sonuna kadar 10’a çıkartılması
3.4.4. Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlemek. (İftar yemekleri vermek, feshane etkinlikleri düzenlemek)
3.4.5. İlçedeki kadın hemşerilerimizin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak üzere faaliyet göstermekte olan 3 Adet Nezaket Hanim Evlerinin sayısını 5’e çıkartılması.
3.5. Hemşerilerimizin Mutlu Anlarının Paylaşmak
3.5.1. Mekânsal düzenlemelerin yapılması.
3.5.2. Evlenen çiftlere Belediye adına hediye verilmesi.
3.5.3. Evlenme kütüklerinin ve evlenme salonunun dijitalizasyonunun sağlanması.
3.5.4. İlçe genelinde yeni doğan tüm bebeklerimizin “Hoş Geldin Küçük Hemşerim” projesi çerçevesinde
yeni doğan ihtiyaçlarının karşılanması.
3.5.5. İlçe genelinde sünnet olan çocuklarımızın tamamını ziyaret edilmesi ve bisiklet hediye edilmesi.
3.6. Mesleki Yeterlilikleri Artırarak İlçe Halkının İstihdama Katılımını Yükseltmek
3.6.1. İlçe halkının mesleki yeterlilik ve istihdamının sağlanması için meslek edindirme kurslarının verilmesi.
3.6.2. İlçe halkına meslek edindirmek üzere verilen kursların faaliyet alanının genişletilmesi ve kurslara
sağlanan katılım artırılması.
3.7. Sosyal Etkinliklere Katkıda Bulunmak Amacıyla Çiftlerimize Evlenme Kararında Gerekli Teşvikleri Sağlayarak Her Yıl Gerçekleşen Nikâh Sayısının 2019 Yılı Sonuna Kadar 1500’e Çıkarılmasını Sağlamak.
3.7.1. Evlenecek çiftlere nikâh randevusu konusunda gerekli kolaylığın sağlanması.
3.7.2. Özel günlerde (sevgililer günü ve benzeri) programlar organize edilmesi.
3.8. Genç Nüfusu Artırmak Amacıyla “Bir Yıllık Varlık İstiyorsan Buğday, On Yıllık Varlık İstiyorsan Ağaç,
Bin Yıllık Varlık İstiyorsan İnsan Yetiştir” Atasözümüzü de Esas Alarak Evlenecek Çiftlerimize Evlilik ve Çocuk
Eğitimi Konusunda 2019 Yılı Sonuna Kadar 25 Adet Seminer Vermek.
3.8.1. Eğitimin verileceği kitlenin belirlenmesi.
3.8.2. Uzmanlarla koordineli eğitim seminerleri hazırlanması.
3.8.3. Evlenme başvurusu için gelen çiftlerimize bilgilendirici broşür dağıtılması.
3.9. Yurt İçindeki ve İçişleri Bakanlığının İzniyle Yurt Dışındaki Belediyeler ile Kültür, Sanat, Teknoloji Konularında Karşılıklı İşbirliğini Teşvik Edecek, Bilgi ve Tecrübe Alışverişinde Bulunacak ve Ortak Projeler Geliştirecek, Fuarlar, Sergiler, Festivaller, Düzenleyerek Kültür Promosyonları ile İlgili Faaliyetleri Destekleyecek
ve Bu Amaçla Bilgi, Basın ve Belge Alışverişinde Bulunmak Amacıyla 2019 Yılı Sonuna Kadar 10 Belediye
İle Kardeş Kent İlişkisi Kurulması.
3.9.1. Kardeş kent ilişkisi kurulacak belediyelerin belirlenerek görüşme yapılması.
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3.9.2. Kardeş kent ilişkisi kurulacak belediyelerle protokol imzalanması.
3.10. Belediyemizin Sosyal Fonksiyonlarını Artıran Sosyal Yaşam İçinde Aktif Hale Gelmesini Sağlayan Bir
Anlayışla Hareket Eden ve Kültürel Anlamda Donanımlı Personel Yetiştirmek.
3.10.1. Haftada 2 gün 08.00-09.00 saatleri arası mevzuat kitapları okuma saati düzenlenmesi.
3.10.2. Belediyemizce hazırlanan anketlerin tüm personelimiz tarafından kendi çevresine uygulanması.
3.10.3. Aile ve çocuk gelişimi eğitimi düzenlenmesi.

4. ETKİN BİR KAYNAK YÖNETİMİNİN SAĞLANMASI

4.1. Harcamaları Kontrol Altına Almaya Dönük Önlemler Geliştirip 2015 Yılından İtibaren Bu Önlemleri
Uygulamak
4.1.1. 2015 yılından itibaren İsraf Önleme Komisyonu kurularak kurumda israfın önlenmesi, tasarruf tedbirleri ve bilgilendirme amacıyla ön hazırlık yapılması, eğitim verilmesi ve önlemlere ilişkin 6 aylık tasarruf
raporları hazırlanması.
4.1.2. 2015 yılı içerisinde bütün birimlerin malzeme ihtiyacı planlamasını yapılması ve 2019 yılına kadar
her yıl düzenli raporlanarak toplu satın alımlara alt yapı oluşturulması.
4.1.3. 2016 yılı sonuna kadar akaryakıt sarfiyatını %20 oranında düşürülmesi.
4.1.4. 2018 yılı sonuna kadar sıfır stoklu çalışma sistemine geçilmesi.
4.1.5. 2017 yılı sonuna kadar her türlü teknolojik imkânlarla tahsilât oranının artırarak ve diğer işlemlerin
online hale getirerek 2019 yılı sonuna kadar tahakkuk tahsilât oranını %90’a çıkarılması ve mükelleflerin
belediye birimlerine gelmeden bütün iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmalarını sağlanması.
4.1.6. 2018 yılı sonuna kadar vergi kayıp ve kaçak oranını günün en son teknolojileri kullanılarak elektronik ortamda %1 oranına kadar düşürülmesi.
4.2. Belediyedeki Tüm Kaynakların Her Türlü Riske Karşı Korunarak, Etkin Verimli ve Tasarruflu Biçimde
Kullanılmasını Sağlamak
4.2.1. Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazların takibi ve yönetimi için kurum içerisinde bir büro oluşturulması.
4.2.2. Belediye bina ve tesislerinin düzenli kullanımlarını sağlayacak şekilde onarımlarının bir plan dâhilinde
yapılması.
4.3. Bütçe Gerçekleştirme Oranını Artırmak
4.3.1. Harcama birimlerinin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamalarının sağlanması.
4.3.2. Müdürlüklerin bütçelerini daha iyi yönetmeleri için güncel ödenek durumlarını takip etmelerinin
sağlanması.
4.4. İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanımı
4.4.1. Personelin mesleki özelliklerinin ve eğitim seviyesinin analizinin yapılması.
4.4.2. Personelin mesleki özelliklerine göre iş dağılımının yapılması.
4.4.3. Mesleki yeterliliğe sahip personelin hizmet içi eğitimle daha etkin ve verimli çalışabilir hale getirilmesi.
4.5. Belediyemiz Bünyesinde Bulunan İş Makineleri ve Araçların Takibi
4.5.1. Ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri ve araçların hurdaya ayrılması, makine parkının
1/3’ünün 2017 yılı sonuna kadar yenilenmesi.
4.5.2. 2015 yılı sonuna kadar araç takip sisteminin kurulması.
4.5.3. Kurulan araç takip sistemi ile gereksiz kullanımların engellenerek %30 yakıt tasarrufunun sağlanması.
4.6. Bilişim Teknolojisi Ürünlerinin Etkin Kullanımı
4.6.1. 2017 yılı sonuna kadar e-imza projesinin tamamlanması.
4.6.2. İnternet bağlantısı bulunan kurumumuzda telefon veya faks aracılığı ile yürüttüğümüz bilgi alışverişini
2016 yılı sonuna kadar kurum içi anlık mesajlaşma ve elektronik posta (e-mail) yoluyla internet üzerinden
gerçekleştirilmesi.
4.7. Yazışmaların Hızlandırılması Amacıyla 2019 Yılı Sonuna Kadar Kurum İçi ve Kurum Dışı Elektronik
Yazışma Sisteminin Başlatılması.
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4.7.1. Kurum içi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına yönelik tasarımın ve çalışmaların yapılması.
4.7.2. İlişkide olunan diğer kurumlarla yazışmaların hızlandırılması için protokoller imzalanması.

5. ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

5.1. 2013 -2014 Yılı İçinde Alımı Yapılan ve Mahallelere Yerleştirilen 40 Adet Yeraltı Çöp Konteyner Sayısını 2019 Yılı Sonuna Kadar 250 Adede Çıkararak 21 Mahallenin Tamamına Uygulanmasını Sağlamak.
5.1.1. Yer tespiti çalışmasının yapılması.
5.1.2. İhale sürecinin gerçekleşmesi.
5.1.3. İhale süreci biten konteynerlerin muayene kabullerinin yapılması.
5.1.4. Konteynerlerin yerleştirilmesi.
5.2. Poşetli Çöp Toplama Oranının 2019 Yılı Sonuna Kadar Kentsel Dönüşüm Projelerinin Tamamlanmasına Paralel Olarak Planlanması.
5.2.1. Bilgilendirici broşür dağıtımı ve pankart asılması.
5.2.2. Çöp bidon ve çöp konteynerlerinin kaldırılarak vatandaşlarımıza poşetli çöp toplama hakkında
bilgilendirici eğitimlerin verilmesi.
5.3. Hemşerilerimizin Çöplerle İlgili Bilgilendirilmesi ve Bilgi Seviyelerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yaparak Vatandaşların Memnuniyetini Arttırmak
5.3.1. Mahalle muhtarları ile koordineli eğitim programların hazırlanması.
5.3.2. Eğitim semineri verilecek okulların tespitinin yapılması.
5.3.3. Tespiti yapılan okullarda eğitim seminerinin düzenlenmesi.
5.3.4. Site ve apartman yöneticilerine katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasına yönelik eğitim seminerlerinin
düzenlenmesi.
5.4. Sokak Hayvanlarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilerini En Aza İndirmek
5.4.1. 2019 yılı sonuna kadar sokak hayvanları rehabilitasyonunun hacmini %50 oranında büyütmek.
5.4.2. Ücretsiz kuduz aşısı kampanyası düzenlemesi.
5.4.3. Gece hayvan yakalama çalışmalarının veteriner hekim eşliğinde yapılması.
5.5. Gıda Satış Yerlerinin Denetlemek ve Bilgilendirmek
5.5.1. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulanan gıda işletmelerinin tamamının en az 2 ayda bir
denetiminin yapılması.
5.5.2. Denetim sonucunda halk sağlığını tehdit eden firmalara gerekli yasal işlemlerin uygulanması.
5.5.3. Gıda satışı yapan firma çalışanlarına halk sağlığı için gerekli eğitimin Gıda Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlüğü ile koordineli olarak verilmesi.
5.6. İlçedeki Kamu Sağlık Kurumlarına Destek Olmak
5.6.1. Sağlık ocakları için yer tahsisinin yapılması.
5.6.2. İlçede bulunan kamu sağlık kurumlarının çevre ve dış cephe düzenlemesinin yapılması.
5.6.3. İlçemizde bulunan kamu sağlık kurumlarının ilçe halkına sağlık bilincini aşılamak için eğitim seminerleri düzenlemesinin sağlanması.
5.7. Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapmak
5.7.1. Okullarda atık pil toplama kampanyası düzenlenmesi.
5.7.2. Okullarda kâğıt toplama kampanyası düzenlenmesi.
5.7.3. Cam, metal ve plastik atıkları toplama noktaları oluşturulması.
5.8. Haşere ile Mücadele Ederek Çevre ve Halk Sağlığının Korunması
5.8.1. Her yıl en az 2 defa hijyen ve haşere ile mücadele ile ilgili eğitim semineri verilmesi.
5.8.2. Her yıl mahallelerde larva ve haşere potansiyelini azaltmak için ilaçlamalar yapılması.
5.9. Yaşadığımız Ekolojik Çevrenin Önemli Bir Yer Tuttuğu İnsan Hayatında Özellikle Çevre Sorunlarının
Fazla Olduğu Yerlerde İnsan Sağlığının Öneminin İdrakinde Olan Personel Yetiştirmek.
5.9.1. 2019 yılı sonuna kadar yılda 2 defa olmak üzere toplam 10 defa tütün, alkol ve uyuşturucunun
zararları ve mücadele şekli eğitiminin verilmesi.
5.9.2. 2015-2019 yılları arasında yılda bir defa olmak üzere toplamda 5 defa her personelin kendi adına
bir fidan dikimi projesini hayata geçirmek.
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6. YÖNETİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

6.1. Kent Konseyi İle İletişim İyileştirilmesi ve Sekreterya Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Kent Konseyinin 2019 Yılı Sonuna Kadar 10 defa Toplanmasını Sağlamak.
6.1.1. Kent Konseyinin toplantı salonunun belirlenmesi.
6.1.2. Kent Konseyi çalışma gruplarının ve üyelerinin davet edilmesi.
6.2. Pursaklar Kent Konseyi Tarafından Oluşturulan Çalışma Gruplarına Yönelik 2019 Yılı Sonuna Kadar
10 Kez Etkinlik Düzenlenmesi.
6.2.1. Kent Konseyi çocuk meclisi için piknik düzenlenmesi.
6.2.2. Kent Konseyi kadın meclisi için gezi düzenlenmesi.
6.3. Belediye Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerinin Görevlerini İfası İçin Daha Verimli ve Sağlıklı Kararlar
Alabilmeleri ve Revize Edilen Kanun, Yönetmelikler ve Güncel Mevzuatla İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
Yapmak Amacıyla 2019 Yılı Sonuna Kadar Yılda 1 Kez Olmak Üzere 5 Kez Seminer ve Değerlendirme
Toplantısı Düzenlemek.
6.3.1. Seminer programının ve yerinin belirlenmesi.
6.3.2. Meclis üyelerine bilgi verilmesi.
6.3.3. Toplantıların düzenlenmesi.
6.4. Uygun Koşullarda, Etkin Bir Denetim Hizmeti Sunabilmek İçin 2019 Yılı Sonuna Kadar Zabıta Müdürlüğünün Teşkilatlandırılmasını Sağlamak
6.4.1. 2019 yılı sonuna kadar personel sayısını mevcut norm kadro sayısının doluluk oranını %80 oranına
ulaştırılması.
6.5. Zabıtanın Halkla İlişkilerde İmajını İyileştirerek Performansını En Verimli Düzeye Ulaştırmak
6.5.1. Esnafla diyalogun güçlendirilmesi için 2019 yılı sonuna kadar 12 adet toplantı düzenlenmesi.
6.5.2. Zabıta müdürlüğünde çalışan personelin motivasyonu için aylık performansı başarılı olanları ödüllendirilmesi.
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