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Turhal'ı sevnıek bir sevdadır. Bizler bu sevda türküsünü sizlerle birlikte söylenıek için bu kutlu yola

çıktık. Turhal la ilgili hayallerimiz var. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için gecemizi

gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Turhal bir zamanlar bölgenin gözbebeği olan bir şehirdi. Bizler

Turhal'ı eski günlerde olduğu gibi bölgemizin cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunun için

heın belediye hizırıetleri eksiksiz olarak devam ederken. heın de iş ve istihdam alanı oluşturmak için

çalışmalar yürütüyoruz.

Bizler Turhalla birlikte Turhal'ın güzel insanlarını da çok seviyoruz. Turhal'ın insanı her şeyin en

iyisine layıkıır. Bu yüzden her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de asla

kibirlenmeyeceğia büyüklenmeyeceğiz. Bizlet1. "Makamın gururuna değil, hizmetin onuruna

talibiz." Tünı hemşerilerimin, işleri, kolay ve bereketli, yarınlan aydınlık ve umullu o|sun. Selam ve

dua ile...

Bı,ından önce olduğu gibi, bundan sonra da, Turhal Belediyesi çalışanları ve Belediye sorunıluları
olaralı bizleıin ve sizleıin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inaııcım sonsuzdur.

"Turhal BeIediyesi Tokat'ın en çok sözü edilen eır çok hizmel üretilen lideı ilçesi olmaya devaıı
edecektir." Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşaııabiliı bir kente ulaşmak ve bunu

sürdürmenin ancak siirekli ve ekiimeyen bir çalışma istegi ve gayreti ile mümkün olabileceğinin
bilincindeyiz.

Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yeni|erinin 1,erine getirilınesinde öncelik sırası,
belediyenin mal'i durumu ve hizııetin ivediliği dikkate alınarak beIirlenecek himıetlerimiz
vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntenrlerle sunulacaktır. Daha çok işierin
yapıtınası için çalışnralarııııız ve projelerimiz hızlanaralı devanr edecektir.

Bu raporun taratinızdan il,ice tetkik edilerek belki imk6nsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile
getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı
hizmetlerin sunutmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca ıütn çalışma|arımız özetle raporda belirıilenlelden ibareı olup. yüce meclisinize ed

SUNUŞ

Sevgili Hemşehrilerim;

saygılarımı sunarım. ı
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l. BoLUM GENEL BtLGILER
A-MiSYoN ve vizYoN

Turhal Belediyesi Misyonu

"Yeni Bir TURHAL" hedefiy|e, belediye hizrnetlerini; çağdaş, katılımcı, değişinı ve
gelişime açılq insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket edip; sosyal ve ekonomik projelerle
zenginleştirerek, adil. hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaltlr."

Turhıl Belediyesi Vizyon

' Öıçüıebiıir ve gerçekçi hedefleri olan, tarihi ve kültürel varlıklarlna, doğal ve beşeri
kaynaklarına sahip çıkmış, ilçe halkının değerlerine saygıl!, bölgesinde lider bir belediye olmak "

Kalite Hedeflerinıiz ise;

Hizmet ettiğimiz Turhal'lıları çağın gereklerine uygun, yönetim anlayışı ve bakış açısı iIe
hizmet etmelq Yönetimi halkımızla birlikıe gerçekleştirmek; Güler yüzlü, an|ayışlı, dinleyen ve
soıunlan çözen bir hizrnet anlayışını kabul etmek,"Hiç bir nrazeretin başarının yerini futmayacağı"
ilkesine inanınış olmak, Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek ve Turhal 'ı "huzuı ve güven
içerisinde yaşayan insanların şehri" yapmak temel hedefleriınizdendir. Halkımızın sosyal ve kültürel
yaşamında farklılık ve güzellik sağlamak üzere modern şehir için gerekli olan çalışmaları
yüİütmekte ve yöremizdeki tüm yerel yönetimlere ömek olacak faaliyetlere imza aımaya devam
etmektedir.

B-Görcı, Ve Sorunrluluklar

Belediyenin yetki ve sorumlulukları l3 Temmuz 2005 taıih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun l4 ve 15. nıaddelerinde
belirtilmektedir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İınar, su ve kanalizısyon, ulaşım gibi kentsel all yapı; coğrafi ve kent bilgi sisıemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve kaıı alık; Zabıta, itfaiye, acil yardım. kurtarma ve ambulans; şehir içi
ırafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlaf; konuti kültiir ve sanat. ıurizm ve
ıanıılm, gençlik ve spor; sosyal hizrrıeı ve yardım, nik6h, mes|ek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyü§ehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile
bakım ve onarımını yapabilir veya yapirabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
kaşılayabilir; sağlıkla ilgili her tilrlü tesisi açabiIir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekinların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları ashna uygun
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğıencilere, amatör spor kuIüplerine malzeme verir ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalan düzenler, yurt içi ve yurı dışü

müsabakalarda listün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacılığı yapabitir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizİnetleri de yapar veya yaptlrlr. Hizınetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası. belediyenin mali durumu ve hiznretin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye

r



hizmelleri, vatandaşlara eır yakın yerlerde ve en uygun yöırten]ler|e sunulur. Hizmet sunumunda
özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev.
sorumluluk ve ),etki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye mecIisinin kalalı ile mücavir alanlara
da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri
sak]ldır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE l5.- Belediyenin yelkileri ve imtiyazları şunlardır

Belde sakinlerinin nıahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlaİünı karşılamak anlacıyla her tüİlü

faaliyet Ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik

çıkarnıak. belediye yasakları koymak ve uygulaınak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek
ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgi|i olarak kanunlarda belinilen izin veya ruhsatı vermek. Özel
kanuııları geleğince be|ediyeye ait veİgi, resinı, harç, katkl ve katılma paylarınln taıh, tahakkuk Ve

tahsilini yapmak; vergi, resim ve halç düşındaki özel hukuk hüktimlerine göre tahsili gereken doğal
gaz, su. atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

Müktesep lraklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüslri suyu sağlamak: atık su ve

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletnıek ve işlettimıek; kaynak sularını iş|etn,ıek veya işlettirmek. Toplu taşıına yapmak; bu amaçla
otobüs. deniz ve su ulaşlnı araçları, tünel, raylı sisıem dAhil her türlü loplu taşıma sistemlerini
kurmak. kurdurmak, işletnıek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanmasl, taşınnıası, ayrlşttrllması, geri

kazanıml. ortadan kaldırıln,ıası ve depolanması ile ilgili bütün hiznıetleri yapnak ve yaptırmak.

Mahalli müşterek nite|iheki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan

sınırları içerisinde taşınmaz almalı, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, ttampa

etmek. tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek.

Toptancı ve perakendeci h6lleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgiIi mevzuata göre

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, ıesim ve harçlar dışında kalan dava konusıı uyuşmazlıkların
anlaşmayla tas{iyesine karar vermek. Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence

yerleıini ruhsaılandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına

alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılaİı faaliyenen men etmek izinsiz satış yapan

selyar satıcı|arın faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan
gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalal konusunda standartlal
getirmek.

Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kenlin belir|i yerlerinde loplamak; hafriyat toprağt ve moloz dökün alanlarını;

sıvülaştırılmış petroI gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaal malzemeleri, odun, kömür ve hurda

depolanıa alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşnraması için gereken tedbir|eri a|mak. Kara, deniz, su ve deıniryolu üzerinde iş|etilen her 1ürlü

servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını. bilet ücrel ve tarifelerini, zaman ve güzergAhlarını

belirleınek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç

park yerlerini tespit eimek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik diizenlemesinin gerekıirdiği bütün işleri yüriitmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların rüsatiandırılmast ve

denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi taraflndan

yapılır. Ti



Belediye, (e), (0 ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçiş|eri
Bakanlığının kararıyla si.iresi kırkdokuz yılı geçınemek üzere iıntiyaz yoluyla devredebilir; loplu
taşınıa hizrnetlerini imtiyaz veya tekel oluştunnayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
getirebileceği gibi toplu taşıma hatlaflnı kiraya vernre veya 67 nci ınaddedeki esaslara göre hizmet
satün alma yolu} la yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri. be|ediye ve mücavir atan sınırlan içinde il
belediyeleri ile nüfusu l0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turimı. sağlık, sanayi ve licaıet
yatırımlarının ve eğitim kurumlaıınln su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydın|atma gibi
alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık eğitim, sosyal hizınet ve

tufizmi geliştirecek pıojelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı

dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmelleriyle ilgiIi göıüş ve düşüncelerini tespit etmek

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araşttrmas| yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenleı
Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 saydı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi

hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin pıoje kaışılığı borçlanma
yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlt bağışlar ve kamu hiznıeılerinde fiilen kullanılan mallaıı ile
belediye tarafindan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C_iDAREYE iıişxirv nİıcİun
c_ı_FiZiKSEL YAP|
A-Hizmet Birimleri

Belediyemiz'in göfev ve lrizmet ve faaliyetleri llçemiz Celal Mahallesi Cumhuriyet

Caddesine bulunan hizmet binamızda yürütülmektedir. Bunun yanında hizmet sunulan n,ıekinlarda
mevcut olup toPıamda 9 mekanda hizmet ve faa|iyet icra edilmektedir.

H IzM ET BIRlNlLERINtlz
l FiZMET BNASt I

1
lEK HiZMET BiNASı l

3 IVAKiNE iKMAL PARKü - iTFAiYE BiNAsü l

1 [raHsiLnr VEZNESi (DlŞ VEZNE) 6

1,oPl.A\l 9
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C-3-BILGI YE Tf, KNoLoJl ILA.\'NAKLARl}ltZ

Belediyemizde Sistem odasında ıoplam l Server ile kesintisiz hizmet Vermektedir.
Belediyemizde l l8 adet PC. 33 adeı dizüstü bilgisayarı olmak üzere toplam l5l adet bilgisayar, 33
adet yazıcl, 2 adet scanner (taİayücı). bulunmaktadır. Bunlan her türlü elehrik kesilmesi ve
dalgalanmasına karşı koruyan l Adet 15 KVA güç kaynağı ile Bilgi İş|em Merkezi sistem odası
desteklenmektedir.

Envanter Listesi aşağıda çıkarılmışlır.
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l YAZI işLERi MÜDÜRLÜĞÜ
2 FEN iŞLERi MüDüRLüĞÜ
3 MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
4 iMAR vE ŞEHiRCiLiK MüDüRLüĞü
5 Ut.AŞIM HiZMETLERi MÜDÜRLÜĞÜ
6 işLETME MüDüRLüĞü
,7

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
8 PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ
9 İTFAiYE MÜDÜRLÜĞÜ
10 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ll TEMiZLiK iŞLERi MüDüRLüĞü
|2 HUKUK iŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ
l3 BASlN YAYtN VE HALKLA iLiŞKiLER MÜDÜRLÜĞÜ
l4 iNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTiM MÜDÜRLÜĞÜ
l5 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
l6

I7 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

C_s-stiNULAN HlZMETLER

c-6.iÇ YöNETiM vE KONTRoL SiSTEMi

Belediye yönetim oıganlarını Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı
oluşturur.

Belediye Meclisi

Turhal Belediyesi Meclisi 25 üyeden oluşmakladır. l3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 Sayı|ı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun l7 ve l8.
maddelerinde Belediye Meclisinin göıev ve yetkileri belirtilmişti..

Belediye meclisinin görev ı,e y€tkileri şunlardır

a) Stratejik pl6ı ile yatırım ve çalışma pıogramlarınt, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıfl andırmanın birinci diizeyleri arasında aktarmayapmak.
c) Belediyenin imar plinlarını görüşmek ve onaylamak, büyü§ehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni pl6nını kabul etmek.

ğ Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal allmtna, saıımln4 takaslna, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsis|i
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hilinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldarı fazla

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür!üğe giren Belediye ve
BağIı kuruluşIar ve Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standart|anna ilişkin
yönetmelik"Hükümleri Doğrultusunda Belediyemiz l7 müdürlükten oluşmakadır.
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kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydı1,|a bunlar üzerinde sınırlı ayni lıak tesisine karar
vermek.

f) Kanurüarda vergi. resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hiznetler için uygulanacak ücret tarifesini belirleınek.
g) Şaıtlı bağışlan kabuletmek.

h) Verei, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı bşbin Tl'den faz]a dava konusu olan belediye
uyuşmazlıilarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karaı vermek

Turhal Belediye Mec|isi

a) Bülçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaıet Kanununa t6bi ortaklüklaı kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayriınenkul yat|nm ortaklığl kurulmasına karar
vermek.

b) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlaflnın yap-iştet veya yap-işletjewet
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklelin özelleştirilmesine karar vermek.

c) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyeleriniseçmek.

d) Norn,ı kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karaı vermek.

e) Belediye taıafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

fl Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalte kurulması, kaldırılması,
biıleŞlirilmesi, adlarıy|a sınırlarının tespiti ve değişlirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı
amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

g) Diğer mahalli idaıelerle birlik kurulmasın4 kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.

h) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idaıe
birlikteriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent iIişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal
ilişkileri geliştirmek amacıyla küItür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
geıçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri lesisleri yapma, yaptınna, kiralama veya
tahsis etmeye karar vermek.

i) Fahri hemşerilik payesi ve berah vermek.

j) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karaıabağlamak.

k) Mücaviı alanlara belediye hizııetlerinin götürülmesine karaıvermek

r) İmar plAnlaıına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul elmek.

Ç
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BELEDiYE ENcüMENi

Turhal Belediyesi Encümeni 5 kişiden oluşmaktadır. Belediye Başkanı Encümene

Başkanlık etmektedir. Diğe.4 üyeden 2 tanesi bürokat diğer 2 tanesi de Belediye Meclisi tarafından

seçilen üyelerdir.

l3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımIanarak yürürlüğü giren 5393

sayılı Belediye Kanunun 33 ve 34. Maddelerinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri

belirtilmiştir.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plAn ve yılIık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine

görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak veuygulamak,

c) Öngörütmeyen giderler ödeneğinin harcama yeılerinibeliıleırıek.

d) Bülçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleriarasında aktarma yapmak.

e) Kanunlaıda öngörillen cezaları vennek.

f) Vergi, resim ve harçlaı dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklaıının anlEma ile

tasfi yesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına. trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç

yılt geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleıi yerinegetirmek.

TC



2- 20lg YlLı. Y AzI işLERİ MÜDÜRLüĞÜ FAALİYET RAPORU

Turhal Belediye Başkanhğı Yazı işleri Müdürlüğü,nün 20l9 yıIına ait faaliyetlerini

kapsayan faaliyet raporudur .Arz ederim.

2.1 Genel Bilgiler
2.1.1. Misyon ve Vizyon

Müdürlüğümüzişveişlemleıinikanun,yöneımeliktüzük'genelgevb.kararlar
doğrultusunda hızlı. şeffaf ve gerçekçi bir şekilde yapmak ve Turhal Belediye Başkanlığı kamu tiizel

kişiliğinin ilçenıizde ve ilimizde en güzel şekilde temsit edilmesi için çalışmalar

yürütmehvatandaşımızın başkanhğımızdan memnun olması için müdürlüğiimüzü ilgilendiren

hususlara daha fazla öz€n göstermeklir.

2.1.2. Yetki, GöreY ve Sorumluluklar

Müdürlüğümiiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesinde sıralanan miidürlüklerden

otup, belediyenin karar organlaıl olan belediye meclisi ve belediye encümeninin tünı toplantllalının

yasatara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamalr başlıca görevidir. Belediyemize dış

kurum ve kurşlardan gelen yazılar ile vataııdaşlardan gelen dilekçelerin kaydı ve ilgili birimlere

sevkinin sağlanmasından sorumludur. Aynı zanıanda evlendirme işlemleri de müdürlüğümıizce

yürütülmektedir.

2.1.3. Birime il§kin Bilgiler
2.1.3.1. Fiziksel Yapı

Müdürlüğümiız belediyemiz ana hizmet binasının l,katında müdürlük makamı, yazı işleri

servisi, 2.Katlnda Bilgi Işlem Merkezi olmak iizere hizmet vermektedir.

2.1.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürtüğ{lınüz Yazı İşleri Servisi, Bilgi İşlem Merkezi birimlerinden oIuşmaktadır,

2.t.3.3. Bilgi ve TeknoloJik Kaynıklar

Müdürlüğümüzde m€vcut meri mevzuat, mesleki yayınlar ve bilgisayar teknolojisinden

yaraılarıılmakıadır.

2.1.3.4. İnsın Kaynıklırı

Müdürlüğümüzde 657 sayılı yasaya tabi l memur, 4857 sayılı yasaya tabi 2 daimi işçi, 5393

sayılı yasaya tabi l sözleşmeli personel, 696 KHK. 2 personel ve l adet şirket personeli ile görev

yapmaktadır.

2.1.3.5. Sunulan Hizmetler
2,2, Yazı İşleri Sen,isinin Sunduğu Hizmetler

Meclis Faaliyeıleri. Enciimen Faaliyetleri ve Yazı İşleri, Bilgi İşlem Merkezi olmak üzere

4(dört) bölümden oluşmaktadlr.

2.2,1. Meclis Faaliyetleri

Meclise havale edilen evrakları kayda almak, yasaya uygun olarak nıeclis loplantülannı ve

gündemini ilan etmek. meclis üyelerine ve ilgili kurumlara davetiyeleri tebliğ etmek, gündem

ç



hazırlamak. gerek|i raporları yazınak, alınan kararları yazıp ilgili nıercilerde tasdik ettirmek,

kararları ilgili dairelere göndermek ve iIan etmek görevlerini yerine getirir. Turhal Belediye Meclisi

2019 yllında 12 otağan, 2 olağanüstü olmak üzere toplam 14 kez meclis topıantısı yapmlş, bu

toplantılarda alınan l30 adeı meclis kararı usulüne göre yazılarak yerine getirilmek üzere ilgili

birimlere ve mülki makama gönderilmiştir.

2.2.2. Encünıen Faali.ı-ctlcri

Turhal Belediye Encümeni önceden beliılendiği ilzere haftada bir gün olağan toplantı

yapmaktadır. Müdürlüğünüz Encün,ıene havale edilen evıakları kayda almak. ıoplantü gündemini

hazırlanrak, al!nan kararları mevaıIta uygun yazılıp imzalatıIdıklan sonra ilgili biriınlere

göndermektedir.

Turhal Belediye Encümeni 20l9 yılında 47 toplantl yapmlş olup; bu toplantllarda gündeme

gelen 227 konu mtizakere edilerek karara bağlanmıştıı. Alınan karaılar yasalara ve usulüne uygun

yazılmış, gerekleri yapılmak üzere itgili birimlere gönderilmiştir.

2.Z.3. Y azi İşleri Faaliyetleri

Başkanhk makamınca çikarılan genelge ve tanrimleri hazırlamak, başkanlık yazışmalarını

yapmak, başkan|ığa hitaben verilen önergeler hakkında ilgili daiıelerden bilgi almak ve gerekli

cevabı yazmak, başkanlıkça yetki verilen konuları sonuca ulaşıncaya kadar takip etmek görevlerinİ

yerine getirir.

20l9 yılında diğer kurumlardan 2823 adet evrak gelmiştir. Bu evraklaıın kayıtları, havaleleri

ve zimmetleri sağlanmak suretiyle ilgili birimlere gönderilmiş ve takipleri yapıImlştır.

Belediyemizden diğer resmi kurum ve özel şahıslara 936 adet yazl gönderilmiş, bu yazıların yazmı

imza işleri, kayıt ve zimmetleri yapılarak sonuçlan takip edilmiştir. Vatandaşlaıdaıı 3l98 adet

dilekçe başvurusu geln,ıiştir. ilgiıi birimıere havaleleri yaPllmıştlr. Servisler arasında koordine

sağlanmtş, uygulamalarla ilgili düzenlenıeler yapılmıştır.

2.2.4. Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri

Bilgi işlem Merkezi, bilgisayaf ıeknolojisinin getirdiği çağdaş imkdnlardan yararlanmak

suretiyle, belediye hizmetleriniır hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, bu anıaçla

ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta işletmekte ve bu

alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizrrıetine sunmaktadır.

a. Donanim Alt Yapisi

Belediyemizde Sistem odasında toplam l Server ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Belediyemizde l20 adet PC. 33 adet dizüstü bilgisayarı olmak üzere toplam l53 adet bilgisayar, 33

adet yazıcl, 2 adet scanner (tarayıcı), bulunmaktadır. Bunlan her türlü elektrik kesilmesi ve

dalgalanmasına karşı koruyan l Adet 15 KVA güç kaynağı ile Bilgi İşlem Merkezi sistem odası

desteklenmektedir.

Envanter Listesi aşağıda çıkarılnıışhr.
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c. Teknik Servİs

Birimlerin kullandığı Bilgisayarlarda ve Elektronik cihazlarda meydana gelen bir kısım

arızalar teknik servisimiz tarafından giderilmiştir.

d. Belediye Otomasyonu

Belediye otomasyon sistenıinin güncellenmesi, yeni yönetmeliğe uyarlanması, kullanıcılara

eğitim verilmesi, sistemdeki hataların giderilnıesi işlemteri 20l8 yılında eksikiz olarak YaPılmtŞtır.

e. Gür,enlik Sistemleri

Il tlI {l
l5 T.mmuz Şchial.r
Parki

l lA§fılt Şantiye§i l2

l lI 6_ı
Belediye Ek Hizmet
Binasi

I 2l1
Belcdi! e luerkcz
Hiznıet Bina§i

Bilgi İşlem Nlerk(zi
(Belcdiye Öıü \}'eb}

I5

ll6 I 6

l7 E§kiAlı Geçit I s

I
Hanimcli ı(urs
Merkezi

ı 5

l 2 l I9 Ha!,ron Bİrinağı

ll0 llükümcı {rkı§i l _1 I r

l0

b. Network Altyapisi

Tüm birimlerimizin kablo alt yapısı yaPılmış, her katta ve yeni hizmet binasında 48 ve 52 Porl

çıkışlı Nerwork dağıtım cihazı takılmış, Fiber aıt yapı ile belediyemizin tüm birimleri yerel ağa

bağlanarak otomasyon ve intemeı hizrnetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

Betediyemiz Hizmet Binası ve bağlı birinılerimizde kurulmuş olan Güvenlik Sistemleri 20l9

yılında %90 oranrnda tamamlanmıştır. Güvenlik Sistemi kurulmuş birimlerimiz envanteri listesi

aşağıdadır.
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('ocuk l'ırki

ll Kapali Pızar Ycri .1 _]0 l l 3

l2 Kiiltür },l i I { l l

l3 kültür ııerkozi l .l l l

1.1
Pa.k Vc Bıhçcl€r
rıüdürlüğü

l 5 l l

l5 §ana! İ su Tahsilat l l l

l6 scada Ilıerkezi , 22 l l l l

l7 Ş€hit l'ısitr Gcrcer
Pİrki

l 5 l

l8 Ş€lel. R.sıurant l l.t l l

l9 Terminal 2| ı l ,

20 IIlaşim İıizmctıfri I 6 I

2|
varvara piknik

Alani
l 5 I

22 varşala su Tahsilat l l l

23 l'ır,şan su Tıhsite1 l 2 l l

21 Yenişehir Tıhsilıl t 2 l l

f, Sarf Ntalzenıeler

Bilgi işIem Merkezi yıllık içerisinde birimlerimizin ihtiyacı olan sarf malzemeleri belirlemiŞ

ve alımları Mali Hizırıetter Müdüılüğü taraflndan karşıIanmış, alınan malzemeıer sarf ihtiyacl o|an

birimlere ihtiyaçları oranında kullanılmi§ı sağlanmıştıI.

g. İnternet Hizmeti

Hiznıet Binası içinde l adeı 20 Mbps Metro Ethernet, l adet 16 Mbps Limitsiz VDSL2 ile

kesintisiz internet hiZneti sunulması Sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar intemet iızerinden her

türlü mevzuat, yaytn Ve gelişmeleri anında takiP etmesi sağlanmışttİ. Aynca 5 merkezi yerleşim

alanlarında Vatandaşlarımızın ücretsiz internet kullanmaları için ortak WiFi Alanlan oluŞturularak

Türk Telekom'dan WİFİ hizneti alınarak hizırıete sunulmuştuı.

ı. Yürütülen Rutin İşlemler

o Mevcut bilgi işlem ağının kesintisiz olarak hizmet vernresi sağlanmlştır.

o Ana serveı bilgisayarlarınızda gerçekleştirilen işlemlerin tamamt giinlük olarak

yedeklenmektedir.
o Ayda l defa DvD/cD alınan yedekler belediyanizde müafaza edilmektedir.
. Müdürlüklerden gelen talepler doğultusunda belediye otomasyon yazlımı için istenen ilave veya

değişiklikler tespiı edilip yazılım firmasına yazdtrılmlştır.
. sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak şifreleri belirIenmiş. yetkileri düzenlenmiştir.
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. Bilgisayar cihazları ve bunların destek üniteteri kurulmuş, anza veya parça değişikliği gibi

durumlarda gerekli işlemler yapı[mıştır.
. kat yazlcısı uygulamaslna geçilmiştir. (Belediyemiz toner sarf malzeme sarfiyatlnt yarlya

düşürecek her kata l adet kat yazlcısl allnıl yapılmasl planlanmalladır.)
. yazıcıların genel bakım ve tamirleri yapılmışir.
. Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karşılanmış, muhtemel talepler için yedek

malzeme bulunduıulmuştuı.
. yazıcı sarf malzemelerinin dağttımı sağlanmıştıı.
. Bilgisayaı kulIanacak personele geıekli eğitim verilnıiştir.
. yeıel Bilgi projesi kapsamında gönderilen soru formları, ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının

zamanında sisteme girilmesi sağlanmışür.

2019 yılında Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan dış veznelerimiz telekom

tarafından kiralanan kiratık data G.SHDSL devresiyle hizmel Vermektedir. Gelişen teknoloji ve

kullaııılan bakır devrelerde hizmet kalitesi ve hızının gelişen teknoloji ile uyumluğu ve ödenen

kiraların belediyemize getirdiği yük sebebi ile; Merkez Binanızdan farklı bir yerdeki şube. ödeme

noktası vs gibi yere wifi ile erişim sağlanması,

. Uç nokta ADSL, VDSL, gibi DSL hizmeıleıi için servis sağlayıcl maliyetlerini ortadan

ka[dırılması.
' Tüm nolıialar merkeze bağlı olur ve merkezden yönelilip kontrol edi|ebilmesi,

' Sistem alt yapısı bir defa kurulduktan sonra tek maliyet cihaz maliyet|eri olması,
. uç noktalara intemetin merkezden verilebilmesi, yönel wıF[ uygulamasl ile dış birimlerimiz

merkeze ile iletişimi sağlanmlştır.
. Belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkin sağlayan, vatandaşa hizmeı odaklı,

yerel yönetim anlayışına uygun bir sistem oIan e_Belediye Bilgi Sİstemi geçiş işlemleri baŞlatılınıŞ, bu

kapsamda;

- Gerekli donanımsal alt yapısı oluşturulmuş,
- İçişleri Bakanlığ'ndan kullanıcı şifreleri alınnıış,
_ Belediyemiz hiyerarşik yaptslna uygun projelendirme yapılarak e_imza satın alma işlemleri

yapılmışhr.
- Kullanıcıların bilgisayarlarına e-imza sürücüleri tanıtınrt ve kurulumu yapılmıştır.

- Eğitim uygulaması yetkilendirilmiş kullanıcılaı yetkilendirilmiş modüllerde gereklİ eğitimler

başlatılmlştır.
. Basın Yayın ve Halkla iıişkiter Müdürlüğü 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi
Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

çerçevesinde Başkanlık Makamı tarafında hizmete sunulan Beyaz Masa'ya Belediyemiz web sitesinde

"e-bilgi edinme" , "istek, şikayet ve önerileıiz" linkinden başvurular ilgili Beyaz Masa'ya online

olarak bildirilmesi sağlanmış, gelen şikayetlerin bilgisayar ortaİnında sorumlu birimlere uIaştınlması

sağlanmıştlr.

i. İnteraktif Uygutamalar Kamera Takip Siste mi

. Hiznıet binasında butunan güvenlik kamera kontrol sisıemi belediyenin iç ve dış güvenliğinin

sğlanması için çeşitli yerlere kameralar konularak buradan gelen görüntülerin bir merkezden

kaydedilmesi hedefi %95 gerçekleştirilmiştir. Sistem eksiksiz bir şekilde yürümektedir.
. Turhal dışında bulunan hemşerilerimizi Tuıhat'a olan özlemlerin giderilmesi için belediye

meydanı 7l24 canlı izlenmesi sağlanmıştır.
. Belediye web Tv, video strame ve Mail Hosting için l yılllık hizmet allmı gerçekleştirilmiştir.
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. Mevcut otomasyon sitemine içişleri Bakanlığı Adres kayıt sistemi ve T.c. kimlik no sorgulama

bölünrleri anlaşn,ıall olduğumuz bitgisayar firması taıafından güncellenmiş Belediye Başkanlığı

tarafından Nüfus Müdürlüğü ile yapılan anlaşma ile T.C. kiınlik sorgula, mernis sistemlerine

geçilmiştir.
. TAKBİS Sistemi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü online bilgi alış verişi sağlanmıştır.

k. Web Safısi

o Belediye ve bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin halka etkin şekilde

tanıtllması amacıyla yıl boyunca sürekli güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiştir.

. Vatandaşların web sitesi iizerinden gönderdikleri istek ve şikayet e-postalarının halkla iliŞkiler

birimine yönlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Her türlü duyuru ve etkinlik rveb sitemiz üzerinden

vatandaşa ilan edilmiştir. Nöbetçi eczaneler, ulaşım, anket gibi çeşitli uygulamalar güncellenmiştir.

o Meclis gündemi, Nik6h istenilen bilgiler. Beyaz Masa, Bilgi Edinme, bugün vefat edenler

böIümleri halkın hizmetine sunulmuş ve girişleri sağlanmıştır.

. Belediyemizin sosyal medyada yapılan hizmetlerin duyurulmasl ve vatandaşlarımızln

bilgilendiıilmesi çalışmalarında basln yayın ve halk]a ilişkiler müdürlüğiine gerekli destek ve

eğitimler veriImektedir.

2.3. 2020 Yılı Eedellerimiz

e_Belediye Bilgi sistemi pğesi kapsamında; belediyelerin ortak bir plaıformda

buluşturulmasına imkan sağlayan, vatandaşa hizmet odaklı, yeıel yönetim anlayışına uygun aşağıdaki

sistemlerin uygulamaya geçirilecektir.

2.3.1. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Si§temi)

EBys ile, gerek kurum içi birimlerinıiz arası yazışmalarımlzı ve gerekse diğer kamu kurum

ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızn bilgisayar ortamında yapılmasını uygulanrasına geçilmesi

planlaı.ımaktadır. Bu kapsamda; yazışmalaıın sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, haıcanan

emek, zaman ve kınasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi. yazrşmalann sağlıklı bir şekilde

arşivlenmesi, hedefl enmektedir.

* Doküman oluşturma ve saklama maliyetleri azaltılması,
} kırtasiye gideılerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanması,
* Güvenli ve mek6ndan bağımsız erişim imkinı sağlanması,
* Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandınlması,
* Süreçlerde tıkanan noktaların raporlanabiImesi,
ı Saklanan belgenin. yönetilen bilgiye dönüştürülmesi sağlanacahır.

2.3.2. RUBis (Ruh§ıt Bilgi sistemı)

Işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının elektronik olarak hazırlann,ıasının ve takibinin

yapıldığı ınodül.

233. Kırar organlari Modülü (f,ncümen ve Meclİs Karırlın)

Enctimen ve Meclis kaıarlarının elektronik olarak hazırlıınrısının ve takibinin 1apıldığı nrodiil.

2.3.4. SYTS (Sosyal Yardim Takip Sistemi Modülü)

Ayni ve nakdi sosyal yardınrların elektronik olarak hazırlannıasının ve takibinin yapıldığı modül
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2.3.5. Personel Hizmet Alimi Modülü

Belediyelerin hiarıet alımtarının sayısal ve tutarsal kaydıııı sağIamak amacıyla hazırlanan modül.

2.3.6. Tışinınaz Mal ModüIü

Belediyelerin taşınmaz varlıklarının kayıt altına alınması, değerlerinin saptanmast. takibi ve kesin

hesabının verilmesin sağlayan modül.

2.J.7. Tışınır MaI Modiilü

Belediyelerin dayanıklı-dayanıkız taşınır varlıklarının kayıt ve takibinin yapıldığı, ambarlarının

takibinin yapıIdığı, demirbaş zimmetlerinin takibini ve kesin hesabının verilmesini sağlayan modiil.

23.8. TAKPAS ModüIü (fapu ve Kıdastro Paylışim Sistemi Modülü)

Tapu verileriniıı belediyelere paylaşınıını sağlayan modül.

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim,Bu

raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki aıanım

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin Yasallık
ve diizenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç

kontroltinün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanrnaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin nıenfaatlerine zarar veren herhangi bir h s hakkında

bilgim olnıadığını beyan ederim.

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı

Tarih:03.02.2020 Yazı Işleri Müdürü
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3.2019 YIL! FEN işLERi MÜDÜRLÜĞÜ YILI FAALiYET RAPoRU
3.1. Birim Yöneticinln Sunuşu

Müdürlüğünıüzün 20l9 yıh sonu itibariyle ( 0ll0ll20l9,3lll2l20l9 arası ) yaph$ faaliyetleı

aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim.

3.2. Genel Bilgiler
3.2.1. Misyon ve Viry"on

3.2.1.1. Misyon

- Turhal Belediyesinin hizmet iireten birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü'niln misyonu,

Eağıdaki amaçları yerine getirmektir.

a- Mücavir alan içerisinde bulunan yol ağını günün şartlarına göre en iyi şekle getirmek.

b_ Trafik akrşının bulunduğu yollarda modem şehirciliğin gerektirdiği standartlan sağlamak.

c- Paık, yaya yolu, yürü}tş yolu, piknik alanı gibi sosyal alanların oluşturulmasını sağlamak.

d- Belediyenıiz hizmet ve yatırımlannda inşaat işlerini ihaleden kesin kabule kadar en iyi

şekilde yönetmek.

e- İlçemizin modern biı şehir göriintüsünde olınasını sağlamak ve korumak.

3.2.1.2. Viryon

- Bölgemizde en iyi olmak İleri Belediyecilik bilgisi, dinamik ve yetkin kadrosu ile girişimci,

sağduyulu, güzel bir Turhal yaklaşımıyla mükemmel hizmetler sunmak.

3.2.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklır

_ ilçemiz Fen işteri hizınetlerinin yüriitülmesi esnasında yasa|ara yönetmelikler ve ilgili diğer

mevzuatta belirtilen sorumluluklarırı yanında görev ve yetkilerin ifasında, Belediye BaŞkanına ve

Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

J.3. Birime iıışırın Biıgiıer
J.J.l. Fizik§el yapı

_ Müdürlüğümüz Belediye Ek Hizmet Binası,2. katında l müdürlük odası,5 fen işleri servisi,

l arşiv ve toplantı salonu olmak üzere 8 odada büro hizmeıleri. asfalt şantiyesinde plent de sıcak

asfalt ürelimi, büzhanede, bordür, menhol ve çiçeklik imalalı yapılmalitadır. UIaşım Hizmetleri

Müdürlüğü garajında l Adet Binek Otomobil, 6 adet Damperli Kamyoıı, l Adet Çift Kabin

Kamyonet, l Adet Asfalt Robotu, l Adet Asfalı Düstiribütörü, l Adet Paletli Ekkavatöİ, 2 Adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici, 3 Adet Kazıyıcı Yiik|eyici, l Adet Paletli Yükleyici, l Adet Greyder,2
Adeı Asfalt Silindiri, l Adet Toprak Silindiri, l Adet Asfalt Finişeri ve 2 Adet Traktör ile faaliyeı
göstermektedir.

3J.2. Örgüt Yıpısı

Müdürlüğilnıüz örgüt yapısı müdür ve bağlı büro elenıan|arı, şefler. çavuşlar ve bunlara bağlı

işçilerden oluşmaktadır.

3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
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Deneyinıli personel, Internet bilgi ağı, yasa ve yönetınelikler, yayııılar ve senrinerler.

J.5. İnsan KaynakIarı

Müdürlüğümüz 5 nrenıur, l sözleşmeli personel, 3 sorumlu çavrış, l yazıcı,4 iş makinası

operatörü.2 şoftir, 3 işçi olmak üzefe toplam l3 işçi. toplamda l9 kişi olup, bunun dışında 696 KHK
hizmet alımı ile istihdam edilen personelden oluşmaktadır.

-].6. Sunıılan Hiznre tler

iIçemiz mücavir alanında yeni inlar dAhilinde yol, kaldırım, tretuar, asfalt çahşması yapılması.

Alt yapı çalışmasl yapılan yol ve kaldırımların tamiratlaİlnın yapılması. Belediyemiz diğer

ınüdürlükleriniıı talepleıi doğru|fusunda inşaat ve makine parkı ile yapılacak işlerinin karşılanması.

Plan ve Proje Müdürlüğünün Başkanlık Makan,ıı istegi doğrultusunda hazrladığı inşaal projelerini

yürütmek.

3.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Başkanlık Makamına bağtı Fen İşleri Müdürlüğünce yapılmaktadır.

3.8. Diğer Hususlar
3.8.t. Amaç ve H€defler
3.8.2. Birinıin Amaç ye Hedefleri

Başkanlık Maliamının kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapllmasını istediği yatırım ve

hiznreılerin yerine getirilmesi konusunda verimli ve titizlikle çalışmalar yapmak.

3.8.3. Temel Poütikalar Ve Öncelikler

Miidürlüğün,ıüz görev alanında bulunan Belediye hiznıetlerini

Çalışmalarımızda zaman, ekonomi ve kalite kiterlefini hassasiyetle takip etmek.

3.9. Faaliyetlere iıışı.in Bııgi ve Değerlendirmeler
3.9.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

yerine getirnlek,

Fen İşleri Müdürlüğü 20l9 Yili Bütç€si Harcama Tutarlari

3.9.2. Teınel Mıli Tıblolırı ilişkin Açıklamalır

Belediyemiz bütçesinden birimimize ayrılan miktal nispetinde çalışma yapılmıştır.

Ekonomik sınıtlandırnra Başlangıç
Ödenegi

Harcanan Kalan Harcama oranı
(%,

03 Mal ve Hiz.Alım. 6.032.000,00 1.678.8l 1,90 4.353.188,10 27 ,83

06 Yatırını Haıcanıaları 5.680.000,00 4.47l.|42,64 z2,16

ToPl,Asl l ı.7l2.000.00 2.937.669,26 8.77 4.330,7 4 25,08

3.9.3. Mali Denetim Sonuçları

f
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Belediyenin genel deıretiıni ile birlikte yapı]lnaktadır.

3.9.4. Diğer Hususlar

Biitçe uygulamaları esas alınmış. satın almalar ve yatürümların harcamaları bütçenin ilgili fasıl

ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olııp büıçe dışı harcama yapılmamıştır.

3.10. Performans Bilgileri
3.10.1. }'aaliyet ve Proje Bilgileri
a) 20l9 Yılı ihaıeıi işıer

b) 20l9 Yili Asfalt Parke Bordür Miktarlari

3.10.2.2019 Yıiında Doğrudan Temin İte Yapıtan İşler

3.1 l. Performans Sonuçları Tablosu

Belediyemizde henüz performans kiterleri oluşturulmadığı için müdürlüğünıüz performansı

sadece bütçe uygulama sonuçlaıına dayanmaktadır.

3.11.1. Diğer HususIar

Belediye personeli ve stok malzemelerle kaldırım, asfalt ve yama çalışmaları yapılmıştır.

Belediyemizce l5.550 adet bordür çalışması yapılmış olup, l4.358 adeti Büzhaıe ekibinıizce
dökülmüş. |.l92 (596 Metre) adel bordür doğudan temin ile müteahhide yaptırllmıştır. Belediye
inşaaı ekiplerimizce Büzhanede dökülen l4.358 adet bordürün l3.0l2 (6506 Metre) adeti ilçemizdeki

çalışmalarda kullanılnıışhr. Belediyemizce 28.257 m' parke yapılnıış olup, l4.337 m' parke doğudan
temin ile müteahhide yaplırılmış, l3.920 m2 inşaat ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. Yapülan toplam

22760,42 m' asfaltın l4.823 m''si },ama ekibimiz tarafından, 5953 m''si taşeron tarafından, l968
m''si Tokat Belediyesi ekipleri tarafından yapılm|şlıı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çaIışmalarına
makine desteği ve slabilize malzeme desteği verilmiş. ayrıca çalışmalardan sonra zeminin tamiratı

tarafımızca yapılmıştır. Kış mevsiminde yollarda kar mücadelesi ve tuzlama çalışmalaıı
yapılmakladır.

3.12. KurumsaI Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
3.12.1. üstünlükler

Asfalt plentimiZ Ve tecrübeli teknik personelimiz.

3.12.2. ZayıIhklar

S.No iŞiN AD] Sözleşme Bed

l kilitli Beton parke Alımı 263.400,00

2 Metropol Konteyner Alınıı l 1 1.040,00

Asfalt ( Ton ) Asfalt (m') Bordür ( Adet ) Parke(m') Parke (Adet)

4.370 2?7 60,42 l5.550 28.257 | .0|7 .266

rç,

20l9 yılı doğudan temin ile 779.561,52.-TL tutarında 43 adet mal, yapım ve hizrnet alımı
yapılmıştıİ.



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Makine parkımızda ekonomik ömrünü tamamlayan iş makineleri mevcuttur, Yenilenmesi ve

ilave edilmesi gereken iş makineleri bulunmaktadır,

3.12.3. Değerlendirme

Belediyemizin maddi imkinları ölçüsünde halkımızın modem bir şehirde yaşamasını

sağIamakiçinBaşkanlıkvuı.".,n,nveyenioluşturulanPlanveProjeMüdürlüğününplanladığı
pğeleri personellerimizin özverili çalışmaları ile hayata geçirmeye çalışıyoruz,

3.13. Öneri ve Tedbirler

Bünyemizdebulunanaraç,gereç,personellevediğerbirimlerilekoordineliçalışmalar
yaparak, yapılan hizmetlerin ro"n,L, " u, *y"d" onarımlara ayırdığımız para ve zamanla daha

fazla hizmet sunabilmek. iıç";;;" r"..i kurr.ı"., (DSi, Karayolları vb.) sorumluluğu altında

olup, vatandaşlarlmtzın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturacak alanların yaptırılması için

plan ve pğe Müdiirlü$i t .uırain lıgııi xurumlara girişimlerde bulunulması, ivedilik arz eden

yerlerin kurumumuz tarafından yaptırılması için bütçe ayrılması,

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru otduğunu beyan ederim,l3u

raporda açıklanan faaliyetler İçin idİre bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım

çerçevesindğ iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalhk

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç

kontrolünün etkin olank uygulandığını bildiririm,

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç

kontroller, iç deneçi raporlarr ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, id{:enin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında

bilgim olmadığını beyan ederim.
,l

Yer :Turhal Belediye BılSanlığı

]'arih:03.02.2020 Fen leri Müd

' i,:ı---

Tr,

l



4- iMAR vE şEHiRciLiK MtıDüRLüĞü 20ı9 yILI FAALiyET RApoRu
4.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğünıüzün 20l9 yılında yaptığı faaliyetler aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur
Arz ederim.

4.2. Genel Bilgiler
4.2.1. Misyon ve Yizyonumuz
4.2.1.1. Misyon

İmar ve Şehircitik Müdürlüğü olarak genel misyonumuz yaşanabilir bir kent oluşturnrak. imar
uygulamaları yapmak. çarpık yapılaşmaya karşı mücadele etmek.

4.2.2. Yi4.-on

"Kentsel yaşam kalilesini, kentçililik bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye çıkararak
öncü bir birim olmaktır".

4.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a) Esas Görevler:

l. Iınar uygulamaları ve ça|ışınalaıı

2. imar çapı hazırlanması

3. lnşaat ve yapı kı,ıllanma ruhsatları

4. Tevhid, ifraz, parselasyon, ihdas. yola terk işlemleri

5. VatandaşIara imar ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi

6. Vatandaşların dilekçe ve taleplerine cevap veri|mesi

7. Asansör tescil ve deıüetim işlerinin yapılması

8. 6306 Sayılı yasaya isıinaden işlenılerin yapılması.

9. 4708 sayılı yapı denetim yasasına istinaden işlemlerin yapılması

Kamu kurum kuruluşları, diğer n,ıüdürlükler ve vatandaşlardan gelen evraklafı kayda almak,

şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak İmar Durumu Belgesi düzenlemek, İmaı planlarına göre

evrakları inceleyip Belediye Encümenine sunmak ve encümenden çıkan kararı ilgili kurumlara
göndermek müelliflerce hazırlanan pıojelerin müdüdiğe ibrazı aşamasında tescil işlemlerini yapmalç
evrakları tamamlanan p.ıİsellere Vaziyet Planı onaylamak, Yıkım Ruhsatı diiaenlemek, Zemin Etüı
Raporları ve eklerini inceleyip; Mimaıi, Statik ve Tesisat hojelerini kent ve yapı esıetiği ve diğer
müdürlüklerden alınan evraklar da göz öniinde bulunduıarak ilgili kanun, yönetm€lik ve genelgeler
doğultusunda kontrol etmek ve onaylamak, evrakları tarnamlanan pğelerin ruhsatlarını tanzim
etmek, hatal! hafriyat ve tehıikeli yapülaİla ilgili olarak mer_i mevzuat hükümlerini uygulamak, Yapı
Ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanarak iş bitirmesi verilen yapıların
müIacaatlaİı halinde kontrolü sonucu Yapı Kullanma izin Belgesi (İSK^» diizenlemek, aİşivlenen
evrakların elektronik onama alınmasını sağlamalı, elektronik ortamdan veya fiziki olarak dosyadaıı
allnan müdü.lüğümüze ait evraklaıın suret tasdikini yaPmak, sözlü veya iıetişim yoluyla gelen

şikayetleri değerlendirn,ıek, kentsel tasarım ve kent estetiğini gözeten pğeler hazr|anması veya diğer



kamu kurum-kuruluş ve müdürlükIerince hazırlanmış projelerin incelenerek onaylannıasını sağlanıak,
kanun, yönetnıelik ve genelgelerin verdiği diğer görevleri yerine getinnektir.

4,4. Fiziksel Yıpısı

Müdürlüğümüz Belediye ek hizmet binası ]. Katında;l adet Inrar lşleri Müdür Odası, l adet

imar Kalem Birimi, l adeı Harita Birimi, l adet inşaat Birimi. l adet Numarataj Birimi ve l adet

Arşiv odasından ibaret fiziksel yaptya sahiptir.

4.5. Orgüt Yapısı

Müdürlüğümüz l Müdür,4 Memur,5 Sözleşmeli Memur,2 Daimi lşçi.5 Taşeron lşçi,
ola.ak l7 kişilik örgüt yapısına sahiptiı.

4.6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğünıüzce, bilgi kaynağı olarak nrevcut yasalar dışında bilgisayar programlan, imaı
planlarl Ve internetten yararlanllmaktadır.

4.7. Sunulın Hizmetler

- 6l adet imar çapı düzenlenmiştir. aynı zamanda yol kotu, inşaat istikamet rö|evesi, imar durumu ve

alt yapı durum belgesi verilmiştir.

- 76 adet ifraz, tevhit, ihdas ve yola terk yapılmıştır-

- 97 adet yapı kullanma ruhsat, düzen|enmiştir.

- 79 adet yall ruhsatl diızenlennıiştif.

- İskele - Hamide-Kayacık Mahallelerinde 3194 Sayılı İmar Kanunun lS.md imaı uygul:ıması

çahşmaları tamamlanmıştır.

- Pazar Mahallesi, Mevlana Mahallesi l8. Madde uygulamasına devam edilmiştir.

- Belediyemiz sınırları içerisinde 30l adet asansör yetkili firma tarafından denetlenmiştir.

- Kaçak inşaatlarla mUcadele edilmektedir.

- 4708 sayılı yapı denetim yasasına tabii l43 bina için (denetleme, yazışmalar, hak edişler ve vb.)
2938 adet işlem yapıImıştır.

4.7,1. Numırıtaj Birimi 20l9 Faalil,etleri

Birinıimiz şu an 4 personelle hizmet vermektedir. 20l9 yılında içerisinde numarataj bilgi
formu adres beyarıında bu|unan esnaf ve ya konut sahibine Ulusal Adres Veri Tabanı üzerindeki
adresine ait l0 haneli bağımsız koduyla birlikte verilmiştir. 2019 yılı içerisinde 24l2 adet evrak
verilmiştir. Ayrıca Doğalgaz ve aboneliği için T.C. kimlik numarası ile adres tespiti belgesi
verilmiştir. Bu evraklar verilirken konut ve işyeri isimleri Ulusal Adres Veri Tabanı üzerine işlenmiş
olup ada parselleri de bununla beraber işlenmeye çalışılmıştır.

Birimimiz numarataj çalışması kapsamında levha ihalesini yapafak photo metal sistemiyle
basılan ve adresin tamamının üzerinde yazı|ı olduğu levhalaı vatandaşların adres karışıkhğını ortadan
kaldırıp rahatlık sağlamaktadır. Sokalı levhalan, Dış kapı levhaları ve İç kapı levhası olmak üzere
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adres karışıklığını ortadan kaldırılınış oldu. Levhalama çalışması yapılırkeır adresIerinde ikamet eden
kişilerle bire bir görüşülerek bağımsız bölümleri düzellnıeyle adres levhalamasI yapılmıştır.
İlçemizdeki 2l Malıallede levhalama çalışma bitmişıir.

4.7.2. Harita Birimi 20l9 Faalivetleri

Birimimiz 20l9 yılı içerisinde Turhal imar planı içerisinde kalan ve imar yollannın
açılmasına devam edilmiştir. Tüm yapılan ve yapılacak olan inşaatların kontrolteri taıafımızdan
yapılmaktadır.

4.8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İmar ve Şehircilik Müdürü denelim ve yönetiminde, n]emur ve işçiler imar uygulamalarında
mesai saatleri içerisinde çalışmaktadırlar. Gerekli hallerde ınesai saatleri dışında çalışmalarınrız
yapılmaktadır.

,1.9. Amaç ve Hedefler
4.9.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki, yetki, görev ve soİumluluk|ar başlığı alhnda bahsi geçen görev Ve sorumlulukları
layıkıyla yerine gelirnıek, vatandaşa daha iyi hizıııet sunabilnıek ve ilçemizde ki inıaıa düzgün bir
yapılaşma SağIamak.

4.9.2. Temel Politikalar ve öncelikle r

İlçemizde düzenli bir yapılaşma tesis etmek ve mevcut kanun, yönetmelik ve genelgeler
ııezdinde sıkı biı lakip ve çalışma progranı oluşturmaktır.

4.10. Faaliyetlere iıişkin Biıgi ve Değerlendirmeler
4.10.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

4.10.2. Temel Mali Tablolara İ|işkin AçıklamaIar

Yolluklaı; yuniçi görev yolluklarından, hizmet alımlart, tüketim mallaıı ve malzeme alımları
temizlik, yiyecek, yakacak ve akaryakıt giderlerinden,

4.1 l. Performans Bilgileri
4.11.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlutukların yerine gelirilmesi amacına ve hedefine yönelen
ve başh başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hiznıeılerin tamamıdır.

Harcama kalerni
Açiklanıasi

2019 Yılı
Bütçe Hedefi

20l9 Yili
İçcrisinde
Yapilan

Ödemeter

Kılan Net
ödenek

Gerçekleşme Orani

Mal ve Hizmet Alımları 28,7.250,00 35.703,45 251.546,55 % |2,43

Sermaye Giderleri 500.000,00 19.278,36 480.,72l,45 %3.85
ToPLAM 787 .250,00 54.981,81 732.268,19 o/"l4.32

Performans Sonuçları Tablosu

A



performansa Esas
Hizmetlerin Hırcama
Kalemi Açiklanıasi

20r9 Yilı
Bütçe Hedefi

Kalan Net

Ödenek
20r9 l,ili
İçerisinde
Yıpilan
Ödemeler

Gerçekleşme Orani

Mal ve Hizmet A|ıııı|arı 287.250,00 25l .546,55 35.703,45 % 12,43

Sermaye Giderleri 500.000.00 480.72l,45 19.218,36
% 3.85

ToPLAM 787.250,00 732.268,19 5.{.s81.8 t "^|4.32

4.1 1.2. Pert'ormans SonuçIarının Değerlendirilmesi
Görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amacına yönetik öngörülen hizmet|er ile

öngörülemeyen hizmetleI nedeniyle hedeflenen bütçe rakaıııları tasarrufa azami özeniıı
gösterilmesinden dolayı gerçekleşnıe oranında hedefe ulaşılmıştır.

4.11.3. Perfornrıns Bilgi Si§t€minin Değerıendiriımesi
Müdürlüğiın,ıüziin performansını ölçmek için bilginin düzenli olarak ıopianması, analiz

edilmesi ve raporlanmasına yönelik kurulan bilgi sistemimizin kaynağını; yapılan reeI harcamalarımız
ile Mali Himıetler Müdürlüğü tarafından verilen raporların karşılaştırnıası oluşturmalladır. Ayrıca
günlük iŞlerin taliibinin çok yakından ve yazılı olaralı yapılnrası da performans değerlendirmemizde
olumlu eıken olmakıadlr.

4.12. Kurumsal Kıblliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
4.12.1. Üstünlükler

Personelimizin tecrübeli, teknik ve kalifil,e elemanlardan oluşması üstünlüğümüzdür

4.13. Değerlendirme
itçemiz geniş ve büyük bir alana kurulmuş olduğundan gerekli imar planı çalışmalarımız

sonuçlanmış olup. gerekli çalışma ve projelerimiz imar planı esaslarına göre devam edecektir.

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama biıimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanın çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağ|ad!ğını ve harcama birimimizde süreç konholünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi oIaıak süip olduğum bilgi ve değerlendirmeleı, benden

önceki haıcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dihilindeki hususlaıa dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin
menfaatlerine zAraı veren herhangi bir husus hakkında bilgim olnradığını beyan ederim

t.t]lt

İmar ve Şehircilik Müdürü
t}

İÇ KONTROL GüVENCE BEYANI

Turhal - 01.02.2020
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5. iTFAİYE MüDüRLüĞü 2019 YILI FAALiYET RAPORU
5.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 20l9 yılı (01.01.20l9-3l.ı2.20l9 arası) yaptığı faaliyetler aşağıda detaylı
bir şekilde sunulmuştul. Arz ederim

5.2. Genel Bilgiler
5.2.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürınek.
b) Her türlü kaza, çökııe, patlam4 mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarnıa

gerektiren olaylara müdüale elmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütn.ıek; arazide, su üstü ve su
altında her türiü arama ve kurtarma çalışmalannı yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afeller ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
d' 12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlaı Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yiirüflüğe konulan, Sivil

sawnma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahtiye ve seyrekleştirme, planlanıa ve Diğer Hizmet|er
Tiizüğü gereğince kurulan itfaiye servisi nıükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBc)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlem|eıine yardımcı olmak,

fl Halkı, kurum ve kuruluşlan itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapnıak,

g) Kanu ve özel kuruluşlaİa ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personeIinin eğitim ve
YetiŞtiriln'ıesine Yardım etmek; bunlaın bina, araç-gereç ve donanımlaıının itfaiye sıandartlarına
uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek gerektiğinde bu birimlerle
işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara nrüdüale etmek,
h) BelediYe sınlrları iÇinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında

temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşt önIemler yöı]ünden deneılemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlaıının §öndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) imar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,j) işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruiuşIaıını yang|na karşı ön|emteı yönünden

denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsat|arı vermek,
k) Belediye Başkanının verdigi diğer görevleri yapmak.

53. İdareye ilişkin Bitgiter
5.3.1. Fiziksel Yapı

Müdürlüğünrüz, Makine Ikmal Baş Mühendisliği ile ayru özel alan içerisinde Müdür odası,
Amir ve yazı işleri odası, santral meıkezi ve personel dinlenme odası, yatakhane, mescit ve personel
soyunma odası, lavabo, mutfak araç garajı, malzeme deposu ve arşiv odasından ibarel fiziksel yapıya
sahiptir.

5.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürtüğümüz. l Müdür, l Amir,3 Posta Çawşu,3 Santral Görevlisi. I Yızıcı,20 İtfaiye Eri,
l0 Şofür olnıak üzere toplam 39 kişilik bir örgüt yapısna sahiptir,
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Ntüd ü r Amir Yazrcı ltfaive Eri Şofiir Santral
Görevlisi

Çavuş

l l l 20 l0 3

5.3.2. Rilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzce, bilgi kaynağı olaıak, mevcut yazılı kaynaklardan yararlanılmaktad!r.

5.4. İnsan Kaynakları

Müdürlüğümilzde, göfev yapan 39 personelden 9'u nıemur, l5' i kadrolu işçi, l5'i 696 Sayılı
K.H.K. ile kadrolu işçi statiisünde çalışmaktadır.

5.5. Sunulan Hizmetler

l) Yangınlarda tanzim olunan futanaklara istinaden düzenlenen başlanglçta söndürülen 54 adeı,
kısmen yanarak söndürülen 19 adet, ıamanren yanarak SöndiirüIen 7, toplanı 80 adeı yangına
müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda. tahmini olarak yaklaşık 503.|00,00 TL civarında maddi zarar
nıeydana gelmiştir. (5.Madde; Sunulan Himıetler sonunda, müdahale edilen yangın adresleri
mevcuttur.)

2) Çevre il, ilçe ve belde sınıılarında meydana gelen her rürlü yangtnlara da teşkilatımız talafından
anında müdahale edilmiştiı.
3) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından yeni işyeri açma ruhsatları tanzim edilebilınesi için l l2
adet Yangın Önlem Yeterlilik Raporu düzenlenmiştir.
4) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü taraftndan istenilen "Binaların Yangından Koıunması
Hakkında" (yangın yöneımeliği gereğince uygunluğu) 33 adet itfaiye Raporu diızenlenmiştir.
5\ Zabıta Müdüılüğümiize ağaç kesimleri işlerinde merdivenli araçlarımlzla takviyede
bulunulmuştuı.
6) Gelirler Müdürlüğii tarafından hazırlanan emlak vergileri ile ilgili pankartlar asılmıştır.
7) Yüksek binalarda bulunan meskenlerin kilitli kalan kapılarının açılmasına merdivenli araçlarınızla
yardlmcl olunnuştuİ.
8) Mahsur kalan insan ve hayvanlar kurtarılnrıştıı.
9) Doğalgaz ÇalıŞmalan nedeniyle bozulan yol|arın asfaltlanması sürecinde, şehir sulaması ve
gerektiğinde yıkaması düzenli olarak yapılmaktadır. Asfalt şantiyesi, tesisi kantar ve bantlarının
yıkan,ıası yapılmıştır. Belediyemizle ilgili inşaat şantiyelerine su ikmali yapılmıştır.
l0) İlçemizde bulunan askeri birlik, Devlet Hasıanesi Diyaliz Ünitesi ve suyu kesik olan mahatlelerin
içme suyu temin edilmişlir.
l l) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bacaların kontrolleri yapılmış, temizlettiıilmesi sağlanmıŞtlr.
Ayrıca. sobalı ev ve apartmanlara ait bacaların da temizlettirilmesi sağlanmıştır.
l2) Ayrıca okullarda ve özel iş yerlerinde yangın ve kurtarma tatbikatları yapılmıştır.
l3) İtfaiye araçlarının bakım ve onannılan haftalık olarak düzenli ve gereğinde günlük bakımlan
yaptlrtlmıştıı.
l4) Kanıu kurumları, camiler ve okulların yağmur oluklarının bakımlarının yapılmasına yardımcı
olunmuştur.
l5) İlçemiz müalleterinde bulunan cami ve Kuran Krırslarının civarı, Çevre ve Temizlik işleri
Müdürlüğü ile müşterek olarak, temizlenerek yıkamast yapılmıştır.
t6) Müdürlüğümüzde saat 08.00'de sabah sporu ve spordan sonra uygulamah hortum açma-toplama,
süratli lans takma ve merdivenli aıaçlaıla eğitimler yapılmaktadır.
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l7) Müdürlüğünıüz tarafındaıı 28.02.20l9 Perşembe günü l4.00 - l5.00 saatleri arasıırda Minıar
Sinan Mahallesi Şehil Emrah Balaban Caddesi Turhal adresinde bıılıırıan Mimar Sinan ilkokulunda
yangın tatbikatı gerçehleştirilmiştir.

l8) Müdürlüğümüz tarafından 05.03.20l9 Salı günü 09.00 - 09.40 saatleri arasında Cumhuriyet
Mahatlesi Turguı Özal Caddesi TurhaI/TOKAT adresinde bulunan Şehit Ahmeı Atilla Güneş Mesteki
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
19) Müdürlüğümiiz tarafından 08.03.2019 Cuına günü 15.00 - 15.45 saatleri arasında G.O.P.
Mahallesi Cunıhuriyet Caddesi No:436 Turhal/TOKAT adresinde bulunan Öze| İrem Ortaokul
Müdürlüğünde yangın tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
20) Müdüriüğümüz tarafindan 09103/2019 Çarşamba günü l0.00 - l0.40 saatleri arasında İlçemiz
Yawz Selim Mahallesi Şehit Bülent Günal Caddesi No:45 Turhal adresinde bulunan Özel Selimiye
Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu Müdiirlüğünde yan$n taıbikatı gerçekleştirilnıiştir.
2l) Müdürlüğümüz tarafından 22105120|9 Çarşamba günü 12.00 - l2.30 saatleri arasında İlçemiz
G.O.P. Mahallesi Kolej Sokak No:2 Turhal adresinde bulunan Score Spon Spor Malz. İth. İhr. San. ve
Tic. Ltd. Şıi.'de yangın tatbikatı yapılmlşttr.
22) Müdürlüğümüz tarafından Bahar Mahallesi Yıldırım Sok. No:9 Turhal adresinde bulunan Özel
Turhal Çare Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 30.05.2019 tarihinde Saat l0.00 - 10.20
sıra|arında yangın tatbikatı yapılmışıır.
23) Müdürlüğümüz tarafından Organize Sanayi Bölgesi Turhal adresinde bulunan Akasya Ahşap
Ambalaj Ve orman Üm.Nak.ith.San.Tic.Ltd.Şti'd e 25.06.2019 tarihinde saal l3.00 - 14:30

sıfalarında yangın tatbikaİ yapılmlştır.
24) Müdürlüğümiiz tarafından TurhaI Şeker Fabrikasında 25.09-2019 ıarih ve l3:0O_ l4:00 saatleri
araslnda yangtn tatbikatı yapılmıştıı.
25) Müdüflüğümiiz tarafından Turhal-Tokat Karayolu 8.knı'sinde buIunan Kazova Vasfi Diren
Tarlm İşletmesinde 08.10.20l9 tarih ve l2:00_13:00 saatteri arasında yangın ve tahliye tatbikah
yapllmışıır.
26) MüdürlüğUmüz tarafından Yavuz Selim Mahallesi Turhal adresinde bulunan Özel Selimiye
Erkek Öğrenci Yun Müdürlüğünde 21.10.20l9 tarihinde l7:30-18:3O saatlefi arasında yangın ve
tahliye tatbikatı yapılmışııf .

27) Müdürlüğümüz tarafından Gazi Osman Paşa Mahallesi Turhal adresinde butunan Öze| Gülbahçe
ortaokut Kız Ögrenci yurt Müdürlüğünde 30.11.20l9 tarihinde saat I1.30 - l2.15 saatleri araslnda
yangın Ve tahliye latbikatı yapllmıştır
28) Müdürlüğümüz taraflndan Turhal İtfaiye Müdürlüğünde Turhal PTT personeline 14.11.20l9
ıarihinde saat 09.30 - 10.00 sıralarında yangın bilgisi veriImiş olup; yangın söndürme tüpünün
kullanımı anlatılmlştır.
29) Müdürlüğümüz tarafından Cunıhuriyet Mahallesi Turhal adresinde bu|unan Özel Sobe Gündüz
Bakım evi Müdürlüğünde 08.11.20l9 tarihinde saat l0.30 - l1.00 sıralarında yangın tahliye tatbikaı
yapılmıştlr.
30) Müdürlüğümüz taraflndan Mahallesi Turhal _ Tokat Karayolu l. Km adresinde bulunan Turhal
Bölge Trafik Denetleme İslasyon Amirliğinde 06.12.2018 tarihinde saat l4.30 - I5.00 sıralarında
yangın tatbikatl geıçekleştirilmiştir.
3l) Müdürlüğümiiz tarafından Güneş Müallesi Turhal adresinde bulunan ilçe Özel idaresi Şantiye
alanında 09.12.20l9 tarihinde saaı l0.00 - l0.30 sıralarında yangın tatbikatı gerçekleşlirilmiştir.
32) MüdürIüğümüz tarafından İlçenin Emek Mahallesi Mahallesi Ateşböceği Sokak No:21-23
Turhal adresinde bulunan Cum}ıuriyet Çocuk Evlerinde 12.12.20|9 tarihinde saat t5.30 - l6.00
sıralaıında yangtn tatbikatı gerçekleştirilmişlir.
33) Müdürlüğümüz tarafından Turhal Devlet Hastanesi Turhal adresinde |3.12.20|9 tarihinde saat
l400 - l5.30 sıralartnda yangın Ye lahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

5.6. 01.01.20l9-31.12.2019 Tarihl€ri Arısi Müdahale Edilen Yınginlar
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l. Halil AKYÜZ - Pazar Mahatlesi Sanayi Yolu Üzeri Turhal adresindeki (42 DMN 97) plakalı araç
yangını 0l .01.20l9 ıarihinde saaı: l4.05'de başlangıçla söndürülen. Bilinmeyen nedenle.
2. Musıafa ÖZALTüN - Amasya Yolu Üzeri Ataıürk Caddesi No:l7 Turhal adresindeki ahşap ev

baca yangıı,ıı 01.01.20l9 tarihinde saat:l4.20'de başlangıçta söndürülen. Bilinıneyen nedenle.

3. Elvan ASAL - Yıldızkenı Çiçek Sokak 8/B Turhal adresindeki beionarme baca yangını
05.0l .20l9 tarihinde saat:22. l0'da başlangıçta söndürülen. Baca futuşması

4. Edaviye NEŞE - Müftü Mahallesi Büşra Sokak No: l7 Turhal adresindeki betonarme baca yangını
09.0l .20l9 tarihinde saaİ:22,42'de başlanglçta söndürülen. Bilinmeyen nedenle

5. Nihat BEKLER - Cumhuriyet Mahallesi Emre Sokak Turha| adresindeki (60RE42l)plakaltaraç
yangını l7.01.20l9 tarihinde saat:l2.39'da lan,ıamen yanalak söndürülen. Bilinmeyen nedenle.
6. Halil İbrahim YILDIRIM - Kuşoturağı Köyü Turhal adresindeki kömürlük yangını 21.01.20l9
tarihinde saat: | 1.45'de yanarak söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

7. Karcılar Ltd. Şti. - Cumhuriyet Caddesi Karcılar Mağaza Yanı Turhal adresindeki (60 AAK 930)
plakalı araç yangını 22.01.2019 tarihinde saat:l1.14'te başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen
nedenle.

8. Mesut KAYA - Pazar Mahallesi Özekenler Karşısı Turhal adresindeki hurda araç yangını
25.01.20l9 taıihinde saat:09.42'de başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

9. Emine NOYAN - Cunıhuriyel Mahallesi Aydın Apartmanı Turhal adresindeki betonarme ev
yangını 25.01.20l9 taıihinde saat:03.00'da yanarak söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

lO.Kampüs Pansiyon - Müftü Mahallesi Beyza Sokalı No:9 Turhal adresindeki pansiyon yangını
25.01.20l9 tarihinde saat:20.00'da başlang!çta söndiirülen. Bilinmeyen nedenle.

ll.Veli SEZER _ Bahar Mahallesi Şehit Emrah Taşdemir Caddesi No:28 Turhal adresindeki
betonarme baca yangını l6.02.2019 taıihinde saal:09.53'de başlangıçta söndürülen. Baca
tutuşması.

l2.Çelikler Tekstil - Gazi Osman Paşa Mahallesi Çelikler Tekstil Turhal adresindeki betonarme baca
yangını ?7 .02.2019 taİihinde saat:04.50'de başlanglçta söndürülen. Baca tutuşması.

l3.Pazar Mahallesi Tuthal adresindeki ot yangını 05.03.20l9 tarihinde saat:l8.43'de başlangıçta
söndürülen-

l4.Levent lŞlK - Müftü Mahallesi Gelincik Sokak No:24 Turhal adresindeki betonarme baca yangını
07.03.20l9 tarihinde saat:00.52'de başlangıçta söndürülen.

ls.Yasemin YÜRÜR - Müftii Mahallesi Mene§e Sokak No:47 Turhal adresindeki betonrme ev
yangınl l 1.03.20l9 taİihinde saat: l2. ı4'te yanarak söndürülen.

l6.Kazım Karabekir Mahallesi Cami Yanı Turhal adresindeki ot yangtn! l8.03.20l9 taıihinde
saat: l5.2l'de başlarıgıçıa söndiırülen.

l7,Süleyman TÜRKMEN - Ray Mahallesi Turhal adresindeki betonarme odunluk yangını
20.03.20l9 tarihinde saat: 20.07'de başlangıçta söndürülen.

l8.Sadık ARAR - Nurkavak Mahallesi Turhal adresindeki betonarme baca yangını 21.03.20|9
tarihinde saat: 22.52' de baş|angçta söndürülen

l9.Filaet YILMAZ - Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan İ|kokulu Yanı Turhal adresindeki 46 U
290l plakalı araç yangını 23.03.20l9 tarihinde saat:23.36'da başlangıçla söndürülen

20.Eıol GÜL - Meydan Müallesi Mehmet Akif İlkokulu Yanı Turhal adresindeki beıonarme
odunluk yangını 25.03.20l9 tarihinde saat:21- 10'da yanarak söndiirülen.

2l.Gülser BALCI - G.O.P. Mahallesi Fatih Sokak Turhal adresindeki betonarme çatı yaıgını
3 | .03.20l9 tarihinde saat:0l .43'de başlangıçta söndürülen.

22.Hawa ALTUN - Yunus Emre Mahallsi Kanarya Sokak No:24 Turhal adresindeki betonarme ev
yangını 02.04.20l9 tarihinde saaı: l4.3 l 'de başlanglçta söndürülen.

23.Süleyman CÜRGEN - Turhal Zile Yolu Üzeri Hemzemin Geçit Yanı araç yangını t3.04.20l9
tarihinde saat: l 5.58'de başlangıçta söndürülen.

24.Özgnr BOZKURT - Cumhuriyet Mahallesi Can Ekmek Yanı Turhal adresindeki 60 TP 474
plakalı araç yanglnı 22.04.2019 ıarlhinde saat:00.32'de başlangıçıa söndürülen.
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25.Nuriye GOKMEN - Kazım Karabekir Mahallesi Nar Sokak Turhal adresindeki betonarme ev
yangını 29.04.20l9 tarihinde saat: l4.43'de yanarak söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

26.Minure ONAN - Dere Mahallesi Asalet Sokak Turhal adresindeki betonamıe baca yangını
29.04.20l9larihinde sa2t:22.42'öe başlangıçla söndürüle!,ı. Baca tutuşması.

27.Ahmet CANBOLAT - İbecik Köyü Amasya adresindeki ahşap ev yangını 30.04.2019 tarihinde
saat:03.00'da yanarak söndüıülen. Bilinmeyen nedenle.

28.Halil İbrahim ALTINOK - Sarımeşe Köyü Amasya adresindeki betonarme ev },angınr 30.04.20l9
taıihinde saat:2l. l0'da başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

29.Orhan DEMİREL - Cumhuriyet Mahallesi Emre Sokak Turhal adresindeki belonarıne ev yang|nı

23.05.20l9 tarihinde saat:07.34'de başlangıçta söndürülen. Elektrik konıağı.
30.Mehmetçik aile çay bahçesi - Müftü Mahallesi Milli Egemenlik Parkı Turhal adresindeki

belonarme kafeterya yangınt 30.05.20l9 tarihinde saat:06.28'de başlangıçta
söndürülen.Bilinmeyen nedenle.

3l.Yazıtepe Köyü Turhal adresindeki ahşap ev yangını 30.05.20l9 tarihinde saat:l2.33'de tamanren
yanarak söndürülen. BiIinmeyen nedenle.

32.Yazıtepe Köyü Turhal adresindeki ahşap ev yangını 30.05.2019 tarihinde saat:l2.33'de yanarak
söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

33.Süleyman BÜTÜN - Çivril Köyü Turhal adresindeki betonarme ev yangtnı 03.06.20l9 tarihinde
saat: l 1.35'de başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen neden.

34.Hasan KARATAŞ - İskele Mahallesi Turhal adresindeki ot yangını 09.06.20l9 tarihinde saat:
l5.2l 'de başlangçta söndüriilen.

35.Necati ÖZDEMİR - Pazar Mahallesi Sanayi Caddesi Turhal adresindeki işyeri yangını l9.06.20l9
tarihinde saat: 20.26'da yanarak söndürülen. Bilinmeyen neden.

36.Ahmet GÖZEN - Kova Mahallesi Çağ Sokak No:l5 Tuıhal adresindeki ahşap ev yangınl
30.06.20l9 tarihinde saat: l5.59'da başlangıçta söndürülen. Bilinıneyen nedenle.

37.Dere Mahallesi Tuıhal adresindeki 34 UG 3255 plakalı aıaç yangını 30.06.2019 taıihinde saat:
2 1.54'de başlangıçta söndürülen. Bi|inmeyen nedenle.

38. Mehmel TÜLEK_ Bölge Trafik Karşısıs Tuıhat adresindeki ekili alaıı
yangını,0 1.07.20l9 taıihinde saaı l 8: l2'de yanarak söndürü|en.Bilinmeyen nedenle

39.Selim ÖNDER - Boyacılar Mahallesi Karşıyaka Sokak adresindeki oVEkili Alan
Yangını, 01.07.20l9 tarihinde saat l8:35'de yanarak söndürülen.Bilinmeyen bi r
Nedenle.

40. Kayacık Mahallesi Mezarlık Yanı Turhal adresindeki ot yangını,01.07.20l9 tarihinde
yanarak söndürülen.Bilinmeyen Bir Nedenle.

4l. Dere Mahallesi Cami Karşısı Turhal adresindeki Ot yangını,06.07.20l9 tarihinde saat
20:08 de yanarak söndürülen.Bilinmeyen bir nedenle.

42. Ahmet BAYSAL/Bayram CAKiN/Süleyman GEDiK- Arzupınarı köyü mevkii
Turhal adresinde ekili alan yangını. 07.07.20l9 Tarihinde saaı l2:45'te yanarak
Söndürülen, Bilinmeyen bir nedenle.

43. Gökhan TUNCEL_ Dazmana yolu iizeri Turhal adresindeki depo yangını,09.07.20l9 ıarihinde
saat l5:53'te başlanpçla söndürülen,Bilinıeyen bir nedenle.
44. Yarvaıa Mahallesi Turhal adresindeki oı yangını,l4.07.20l9 ıarihinde saat l4:50'de başIangışta
söndürilIen bilinmeyen bir nedenle.
45. Aydoğan YAPRAK- Böke Köyü AMASYA adresindeki Ev yangını,l5.07.20l9

tafihinde saal l046'da yanarak söndürülen,bilinmeyen bir nedenle.
46 Şehir Mezarlığı Turhal adresindeki Ot yangını,l5.07.2019 talihinde saaü ! 7: lO'da

başlangıçta söndürülen,bilinmeyen bir nedenle.
47.İskele mahallesi Turhal adresindeki ot yangını,24.07.20l9 saat 2l : l5'te başlangüçta

söndürülen, bilinmeyen bir nedenle.
48. Muhammer ÇUHADAR- Zile yolu iizeri Çuhadarlar Un Fabrikası Turhal adresindeki
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baca yangını,26.07.20l9 tarihinde saat 2l: l5'te yanarak söndtirülen,bilinnıeyen bir
nedenle

49. Nuri AYKUN - Bağlarpınarı Köyü Turhal adresindeki bahçe yangını,30.07.20l9
tarihinde saat l5:57'de başlangıçta söndürülen bilinmeyen bir nedenele.

50. Arı Yapı Kooperatifi- CelaI Mahallesi Arı Yapı Kooperatifi Turhal adresindeki
fuvalet yangın,, 06.06.20l9 Tarihinde saat l8:00'da başlangıçta söndüfülen,
bilinmeyen bir nedenle.

5l- Murat ÜsrCıNerıN- ı.,ıimar SINAN mahallesi Esen sokak Turhal adresindeki araç
Yangını. 08.08.20l9 tarihinde saat l9:l0'da tamamen yanarak söndiiriilen, bilinmeye
bir nedenle.

52- Murat USTAOĞLU- Hanıam Mahallesi Gökçe Sokak Turhal adresindeki sarnanlık
Yangtnı,l0.08.20l9 tarihinde saat l5:33'te yanarak söndürülen, bilinmeyen biı
nedeıle

53- Oktay DAL - Kayacık mahallesi Toki Blokları Turhal adresindeki araç yangını
l3.08.20l9 tarihinde saat 03:2l'de yanarak söndürülen, bilinmeyen bir nedenle.

54- Erol GEZİCİ- Kesikbaş cami yanı Turhal adresindeki araç yangını,l4.08.20 t 9
Tarihinde saat l9:35 başlangıçta söndllrülen, bilinnıeyen bir nedenle.

55- Kırkpınar Canıi- Yavşan Mahallesi Kırkpınar Cami adresindeki bina ( Cami ) yangını
l6.08.20l9 tarihinde saat l4:4l'de kısmen yanarak söndürülen, bilinmeyen nedenle.

56- Çengel mevkii Amasya adresindeki Ot yangını,27.08.20l9 tarihinde saat l2:58'de
başIangıçta söndürülen. bilinmeyen bir nedenle.

57_ Sanayi Köprüsü Turhal Adresindeki ot yanglnı 27.08.2019 tarihinde saat l4:30'da
Başlanglçta söndürülen, bilinmeyen bir nedenle.

58- Seyfettin AKGÜL_ Nurkavaj Mahallesi akça ağaç sokak Turhal adresindeki araç
Yangını,28.08.20l9 tarihinde saat l1.1s'te bqlangıçta söndürülen, bitinmeyen bir
Nedenle

59- Bedrettin [JYANIK _ cumhuriyet Mahallesi Ş.Emrah TAŞDEMİR Cad. Susam
Sokak No:22lD Turhal adresindeki ev yangını,26.09.20l9 tarihinde saat l5.20'de
Başlanglçta söndürülen, bilinmeyen bir nedenle,

60- Necat RECEPOĞLU _ Cumhuriyet caddesi Celal Mahallesi Şekerbank Yanı
Adresindeki odunluk yangını, 29.09.20l9 tarihinde saat 20:09'da başlangıçta
Söndürülen bilinmeyen bir nedenle,

6l- Mustafa AD|GÜZEL -: Agcaşar Köyü Turhal adresindeki samanlık yangını,
l9.09.20l9 tarihinde saat 00.03'te yanarak söndürülen, bilinmeyen bir nedenle

62_ ALBAYRAK LTD.ŞTİ.- Borsa Mahallesi Albayraklar Hazır Beton ve Turhal
adresindeki fabrika işyeri yaıgını, 05.09.20l9 tarihinde smt 07.07'de başlangıçta
söndürülen, bilinmeyen bir nedenle

63_ Ünal KAYA - Kazım KARABEKİR mahatlesi Ülker Sokak No:25 adresinde ev yangını,
0l .l0.20l9 Taıihinde saat l4:50'de başlangıçta söndürülen, bilinmeyen bir nedenle,
64- ERBUL ALIŞVERIŞ MERKEZi - Celal Müallesi Cumhuriyeı Caddesi Turhal adresinde araç
yangını,06.10.20l9 taİihinde saat l9:09'da başlangıçta söndürülen, bilinmeyen bir nedenle,
65_ MÜKERREM iNAN - Müftü Mahallesi Turhal adresinde baca yangını,I 1.10.20l9

Tarihinde saat l l :3l 'de başlangıçta söndiirülen, bilinmeyen bir nedenle,

66- İbrahim KARABAĞ - Celal Mahallesi Turhal adresinde araç yangını,22.10.20l9 ıarihinde saat
l 9:03'te yanara}i söndürülen,bilinmeyen bir nedenle,
67- Yllmaz ÇETiNTAŞ - ova Yurt Köyü Pazar adresinde samanlık yangını 24.10.2019 tarihinde saat
l l :45'te yanaıak söndürülen,bi|inmeyen bir nedenle,
68- Keziban AKSOY - Saray özü mahallesi Amasya adresinde üşap ev yangınt, 01.11.2019
tarihinde saat 20: I4'te yanaıak söndürülen,bilinmeyen bir nedenle Ar\\
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69- Seyfi ÇELİK - Pazar mahal|esi Turhal adresinde araç yangını, 0l .l l .20l9 tarihinde saat l9:07'de
kısmen yanarak söndürülen,bi[innıeyen bir nedenle,
70- Yunus Emre Mahallesi Turhal adresinde lastik yangını,21.11.2019 tarihinde saat ı8:58'de
başlangıçta söndüıülen, bilinmeyen bir nedenle,
71- Pazar Mahallesi Turhal adresinde lastik yangını, 27.11.2019 tarihinde saat 20:5O'de başlangıçta
söndürülen, bilinmeyen bir nedenle,

72- Turkan ÇAĞLI - Carni kebir mahallesi Turhat adresinde araç yangını, 01.11.20l9 tarihinde saal
l9:40'da başlangıçta yanafak söndürülen, bilinmeyen bir nedenle,
73- Oğuzhan KUT- Cumhuriyet Mahallesi Töre Caddesi adresinde araç yangını,03.12.20l9 tarihinde
saat l5:30'da başlanglçta söndüıüıen, bilinmeyen bir nedenle,
74-SGK- Celal Mahallesi Cumhuıiyet Caddesi adresinde çatı yangünı,l2.12.20l9 tarih 02:25'te
başlangıçta söndürülen.biIinmeyen biı nedenle.
75-Salih DİRiL- Merkez Camii altı Turhal adresinde iş yeri yangını,l7.12.20l9 tarihinde 09:59'da
başlangıçta söndürülen,bilinmeyen bir nedenle,
76_Köy odası: El alnıış köyü adresinde bina( Ev ) yangını,22.12.20l9 tarihinde l8:4|'de başlangıçta
söndürülen.bil inmeyen bir nederıle

77- ot yangını G.o.P. adresinde ot yangl ,23.|2.20l9 ıarihinde 22.00'da başlangıçta
söndiirülen,bilinmeyen bir nedenle,

78- Ot yangını zntü köyü yolu adresinde oı yang ,23.|2.2019 tarihinde 22.20'da başlangıçta
söndürülen,bi linmeyen biı nedenle,
79- Ayşe AYATA_ Müftü Mahallesi Kınali Ati Sokak No:l3 adresinde ev yangını, 24.12.2O|g
tarihinde saat 03.00'da başlangıçta söndürülen ,bilinmeyen biı nedenle
80- Ahmet YÜCEL-Müftü Mahallesi adresinde araç yangını,31.12.2019 tarihinde saaİ 08:4l'de
başIangçla söndürülen bilinmeyen bir nedenle

5.7, Müdürlüğümüz Makine.Ekipman ve Araç Listesi

Müdürlüğümüzde 2 adet Merdivenli Yangln Müdahale Aracı, l kurtarma (öncü) aıacl, 2
Arazöz, l Hizmet aracı, 6 Da|gıç Pomp4 l adeı Atlama Çadırı, 2 adeı Den,ıiı Makası, l adet
Kesici/Ayırıcı, l adet Jeneratör, 15 adet oksijen Tüpü ile 39 personel görev yapmakadır.
Müdürlüğümüz 20l9 yılı bütçe hedefleri ve 01.01.20l9 - 31.12.?0|9 tarihleri arası gerçekleşen
rakamlar ile gerçekleşme oranı ilişikte ki tabloda gösterilmiştir.

5.8. Yönetim ve iç Kontrol Sisıemi

İıfaiye Müdilıünün denetim ve yönetiminde, İtfaiye Anıiri ve her postanln ekip çavuşu
Vasıtasıyla 24 Saaı görev devam ettirilmektedir.

5.9. Amaç ve Hedefler
5.9.1. İdırenin Amaç Ve Hedeiter

Yukarıda ki yetki, görev ve sorumluluklaı başlığı altında büsi geçen görev ve sorumluluklan
layıkıyla yerine getirmek, kamu mal ve can kaybını önlemek veya mümkün olan en az diizeyde
kalmasını sağlamaitr.

5.9.2. Temet Politikalır ve Öncelikter

can güvenliğini ön planda tutarak; can ve mal kaybını asgari'de tutmak, kamunun esenliğini
sağlaınak.

5,9.3. Diğer Hususlar
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Yangın dışında; diğer doğal afetler, su baskını, kazalar ve kurtarma işlerinde de, üzerine
düşeni, optimum sevil,ede yapmak.

5.10. FaaIiyetlere llişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
5.10.1. Mali Bilgiler
5.10.1.1. Bülçe Uygulama Sonuçları

5.10.1.2. Mali Den€tim sonuçı.n

Mali denetimimiz yapılmıştır.

5.10.2. Diğer llususlar

Ekte sunulan ve Hesap İşleri Müdürlüğü'nden alınan Bülçe Giderleri Harcama Raporunda
detay mevcuttur.

5.103. Performıns Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklann yerine gelirilmesi amactna ve hedefine yönelen
ve baŞh başına bir büt0nlük oluştulan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmetlerin tamamıdır.
Ancak, bunların biı kısmı öngörülemez faaliyetlerdir.

5.10.3.1. Performans Sonu ları Tablosu

5.10.3.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Göiev ve sorumlulukların yerine getirilebi|mesi amacına yönelik öngörülen hizmetler ile
öngörülemeyen hizmetleı ( yangın, afet vs. ) nedeniyle hedeflenen bütçe rakamlaıı tasarrufa azami
özenin gösterilmesinden dolayı gerçekleşme oranında hedefe ulaşılmıştır.

5.10.4. Performans Bi|gi Sisteminin Değerlendirilınesi

Birimimizin performarısını ölçmek için bilginin diizenli olarak loplanması, analiz edilmesi ve
raporlanmasına yönelik kurulan bilgi sistemimizin kaynağını: yapılan reel harcamalarımız ile Hesap
İşleri Müdürlüğü tarafından verilen raporlann karşılaştırması oluşturmaktadır. Ayrıca, günlük iş|erin

Harcama kalemi
Açıklamasi

20|9 Yiti Bütçe
Ödenek işl. Sonu

Mevcut Tutar

20l9 Yili
İçerisinde
Yapilan

ödemeler

Kalan Net
ödenek

Gerçekleşme Orani

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri

300.000,00 TL 53.326,l2 TL 246.673,88 TL % 17,77

ToPLAM 300.000,00 TL 53.326,|2TL 246 .67 3 ,88 TL % 11 ,11

2019 Yili Bütçe
Ödenek İşl. Sonu

Mevcut Tutar

Kalan ı-et
ödenek

Gerçekleşme Orani

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri

300.000,00 TL 53.326,|2TL 246.673,88 TL % 17,77

ToPLAM 300.000,00 1,L 53.326,12 TL 246.673,88 TL % 17,77

Harcaına kalemi
Açiklamasi

2019 Yili
İçerisinde
Yapilan

Ödemeler



takibinin Çok yakından ve yazılı olarak yapıIması da performans değerlendirmeınizde olumtu etken
olmaktadlr.

5.1l. Diğer H ususlar

Faaliyetlerimizin daha verimli, güvenilir ve optimum düzeyde yapılabilmesi için diğer
birinılerle koordinasyonun sağlanması halinde performansımız daha da yükselecektir. Örneğin;
caddelerin, sokaklann temizlenmesi amaçlı yıkamalarda Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ve diğer
ilgili birinlerin koordine olabilmesi veya yangın, afel, kaza v.s. durumlarda tüın birimlerin üzerine
düşeni yapmak üzere koordine ve organize olması gibi.

5.12. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiienin Değerlendirilmesi
5.12.1. üstünlükler

Personelimizin henı geırç hem de tecrübeli olması en önenıli üstünlüğümüzdür.

Hizmet binamızn, konum itibariyle, daha kullanışlı olması gerekiı. Yani, yangına ilk
müdahaIeye çikış isiikametinin. konuşlandığımız kapalı alanın çıkş kapısına dikey olmasını
gerektirmektedir. Yine, en önemli unsur olan peısonelin dinç olması ile ilgili olara( istirahat için
kullanılan koğuşlafin havalandırması çok yetersizdir. Ayrıca, yangnlarda kullanılmakıa olan solunum
tüplerinin düzenli ve kontrollü bir biçimde kullanıma hazır ıutuln,ıası çok büyük önem arz eımektedir.
Ancali. bu tüpler, Tokat'ta itfaiye ve Sivil Savunnıa iı Müdürıüğü bünyesinde doldurulabilmekledir.
Oysa azami l5 günde bir tazelenmesi gereken havanın doldurulması uzun z;ıman aldığı için, pratik
olmadığı ve risk oluşturduğu görülmektediı. Bu sebeple Yüksek Basınç Kompresörü ihtiyacımız
bulunmakıadır.

5.12.3. Değerlendirme

Kurumsal kabiliyet ve kapasilemiz yeterli hale gelnıişlir. Himıet binamızın f'iziki yapısında
yapılacak tadilatların da kuıumsal kabiliyet ve kapasitemize olunrlu eıkileri olacaktır. Yangına
ınüdahalede kullanıImali üzereı kıyafet ve teçhizatın daha t'azla yeter|i duruma getirilmesine

çalışılmaktadır.

5.13. Öneri ve Tedbirler

Bunun sonucu olarak, yapılacak eğitimin tüıiine ve şekline göre, gerekli maliyeı için planlama
yapılaıak, kaynak ayrılması lüzumludur. Ayrıca, branşlaşmış, uznanlaşmış, eğitimli ve tecrübeli bir
ekip oluştulrıan sonra, çok gerekli veya zorunlu olmadıkça, küçük değişikliklerinde Müdürlüğümiiz
ile mutabakat sonucu yapılması uygun olacaklır.

5.12.2. Zayıflıklar

Hizmet binamızın konumunun, koğuşların, makine ve teçhizatın daha da iyileşlirilmesi
gerekir. Aync4 yeni alınan araçlar da dahil diğer mesleki ve teknik hizmet içi eğitimin, dış
yardımlarla desteklenerek. yapı|ması ve sürdürülmesi geıekir.

r



Ç KONTROL CE BEYAN]

Harcama yeıkilisi yetkim dahilinde;

Bu rapoıda yer alan bilgilerin güvenilir, lanı ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu ıaporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verinıli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idaıi ve mali kararlar ite bunlaıa ilişkin işIemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladtğını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak süip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay rapor|arı gibi bilgim dahilinde ki husustara dayanmaktadır.

Burada raporlanrnayan, idarenin menfaatIerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olnıadığını belan ederim. (İlfaiye Müdürlüğü - l4,0ll2020

TATLI

itfaive Müdürü
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6. ZABITA MÜDÜRLÜĞü 2019 YILI FAALiYET RAPORU
6.1. Genel Bilgiler
6.1.1. Mis_von : Turhal hallşnın sağlık ve huzurunu en iyi şekilde korumaktır.
6.2. Yetki Görev ve sorumluluklar.

l. Belediye sınırlaıı içerisinde yasa ve yönetıneliklere ııygun bir şekilde halkın sağlığını ve
rahatltğını korumakıır.
2. Belediye gelirlerini korumak.

6.J. idareye İıişkin Bilgiıer
6.3.1. Fiziksel Yapı

zabıta Müdürlüğümiiz Belediye hiznet binasl içerisinde l Müdür odası, 2 Amirlik odası l
Komiserlik odası l yazı işleri odası l Güvenlik odası olarali faaliyet göstermektedir.

6.3.2. Örgüt yapısı

Zab|ta Müdürlüğümüz l Zablta Müdürü l Zabıta Amiri,l Ruhsat Büro Denetim Amiri 3

Zabııa komiseri 657 yasaya tabii 14 memur 4857 sayılı yasaya tabii 6 işçi, 696 sayılı yasaya ıabii
olarak 45 işçi, Belediye şirketinden görevlendirilen 7 kişi zabııa hizınetleri personel örgüı yapısına
sahiptir.

6.3.3, Bilgi ve Teknolojik kaynakIar

Zabıta Müdürlüğümüzde 6 adet Bilgisayarla hizırıet vermektedir.

6.J..l. İnsan Kaynakları

Zab(a Müdürlüğünıüz 657 sayılı yasaya göre l4, 4857 sayılı yasaya göre 6, 696 sayılı yasaya
göre 45 kiŞi Belediye şirketinden görevli 7 kişi olmak üzere toplam 72 Personetle hizrnet vermektedir.

6.3.5. Sunulan llizmetler

l. Ruhsatslz işyerleri tespit edilerek ruhsaısız olarak faaliyet gösteİen l04 adet işyerine işyeri açma
ve çaIıştırma ruhsaıına bağlanması sağlanmıştır.
2. Gıda ve Gıda ile temas eden işyerleri denetlenerek suç unsuru bulunan işletme sahiplerine cezai
işlem yapılmıştır.
3. Belediyemizden izin almadan kaçak inşaat yapan şahıslara zabıt varakası tanzim edilmiş olup,
ilgili müdürlüğe tutanaklar teslim edilmişıir.
4. İlÇemizde kurulan semt pazarlarının kurutması, satışa sunulan sebze ve meyvelerin etiketlerinin
taıılmasl sağlanmıştır.
5. Belediyemiz hizmet binası ve dışında bu|unan 7 adet Su ponıpalan, Park bahçe Müdilılüğü,

Asfall şantiyesini 24 saat korunması sağlanmtştır.
6. İnsanlara tahsis edilen yaya kaldırımların sürekli açık tutulması sağlanması.
7. Belediye Celirlerini korumak amacıyla Tahsildar memurlaıına yardımcı olunması sağlanmıştır.
8. Umuma açık bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması .sağlanmtştır.
9. Kamu kuruluşlarından ve şahıs dilekçelerine 4l9 adel yazıya cevap verilmiştir.
l0. İlÇemizde bulunaıı başıboş sokak hayvanlarının bestenmesi barınması ve sağlük muayenelerinin

yapılıp, doğal ortamlarına bırakılması sağlanmıştır.

a)

b)

Kısırlaştırma 270 adeı köpek ( 200 Dişi 70 Erkek)
Köpek Mama l5 Kğ' lık 350 pakeı r



c) Kedi Maması l5Kğ'lık 80 paket

d) Tawk Parçası 4000 kğ
e) 600 adet köpek tedavisi
f) 250 adet kedi tedavisi yapıldı
g) Bayat ekmek 18250 adet

l l. İlçemizde yapılan yol çalışmaları ve su kana|izasyon çalışmalaıında yardımcı olunmuştur.
l2. İlÇemizde bulunan Ekmek Fırınları, Simit fırınları gece ekipleri tarafından gramaj ları periyodik
olarak kontrol edilmelcedir.
13. Büyük marketlere etikeı fiyatlan kontrol edilerek faiş fiyat uygulayan marketlere uyarılar
yapılmlştır.

6.4. Yönetim ve İç kontrol Sistemi

Zabıta Müdürlüğümüz halkın sorunlarını çözmek için 24 saat nöbet sisteminde
faaliyet göstermektedir. İlçemizde bulunan işyerIerinin denetim faaliyetlerimiz devam
etrnektedir.

6.5. Amaç ve Hadefleri

Zabıta Müdürlüğümüzün amacı halkın tarafsız bir şekilde hizmet sunulması ve
yasalara ve yönetmelikleri uygulamaktır.

6.6. Faıliyetlere İlişkin Bitgi ve Değerlendirmeler
6.6.1. Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama sonuçları

Zablta Müdürlüğümüz 20l8 yılt bütçesi Peısonel Giderleri.Yolluklar,Mal ve Hizn.ıet
alımları,Tüketim malları Malzeme alımları.Demirbaş alımları ve Taşıt alımlan dan oluşmalıadır.

6.6.2. Temel Mali Tablolara illşkin sonuçları

Müdür|üğüınüz bütçe rakamları, büıçenin etkili, verimli ve rasyonel kullanıldığını
göstermektedir.

6.63. Mali Denetim §onuçlan

Mali denetim sonuçlan yapılmamlştr.

6.6.4. Performans Bilgileri

Zab(a MüdürlüğümüZde görev yapan personelle verimi artırmak için görev alan yerlerini
her ay değişmek üzere kilün,ılere ayrıIınıştır. Vardiyalı sistem olarak görev yapılnıaktadır.

6.7. Kurumsal Kıbiliyet ve Kapasite Dğe rtendirilmesi

f

Ekonomik
sını{landırma

Başlangıç
Ödeneği

Harcanan Kalan Harcama oranı

Mal ve Hiz.Alımı 666.300.00 TL 382.366.99 TL % 5,7,38

Sermaye Giderleri 20.000.00 TL 6.677 .60 TL 13.322.40 TL % 33,38
TOPLAMLAR 686.300.00 TL 389.0,14.59 TL 297.255.4l TL % 56,68

283.933.0l TL

ıv
(



6.7.1. Üstünlükler

Zabıta memurlarındaki üstünlüklerimiz ıecrübeli memurlarla çalışmamız üstünlükıür.

6.7.2, Zayıflıklır

Zabıta MemurIarının daha iyi bilgi sahibi olması için Hizmet içi eğitim verilmesi.

iÇ KONTROL GüVENCE BEYANü

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

Bu raporda açıklanan faa|iyeller için idare bütçesinden harcama birinıimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliIiği hususunda yeıerli güvenceyi
sağladığın! ve harcama birimimizde süreç kontıoiünün etkiı.ı olarak uygulandığınt bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim d6hilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 30.01.2020

b
MUSTAFA ŞAHiN

zabıta Müdürü

Tr,
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7. BAsIN yAyIN vE HALKLA iı,işxiı-nn MüDüRLüĞü 20ı9 yrLI na-ııiyır RApoRu
7.1. Birim Yöneiicisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün (0ll0|l20l9_3|l|2/20l9) yaptlğı faaliyeıler aşağıda detaylı bir şekilde
sunulmuştur. Arz ederim.

7.2. Genel Bilgiler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdüdüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili
olarak toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kıırulmasına yardımcı olmak ve işlevin öztı
belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin
düşüncelerini almak ve taleplerine yanüt Vermektir. Günlük basın özeti hazırtaırması, Belediye ile
ilgili konrıların kupür haline getirilmesi ve çoğaltılnıası, basınla Başkan'ın irtibatlandırılması ile
görevlidir. Ayrıca kü|tür etkinIiklerinin tanıtılınası, Belediyeye ait bültenin çıkaıılması, Beyaz Masa
ile halk şik6yetlerinin ve taleplerinin cevaplandırılmasını da yürütmektir. Belediye ile halk ve diğer
kuruluşlar arasında gerek duyulan iletişinı görevini üstlenen müdürlüğümüz, enformasyon
işlemlerini, basın takip ve iletişimini, halk i|e diyaloğu çağın gerekıirdiği teknolojik yeniIikleri de
ıakip ederek en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediye binamızın giıiş katında bulunmakladır. Müdiirlüğümüz belediye ile halk arasında köprü
görevi görmektedir. Müdürlüğüınüz bünyesinde hizmet veren "Bey^z Masa" Beledil,emiz
birimlerinin çözmesi gereken sorunlarınızı, dilekçeye dökerek ilgili birimlere gönderir. Dilekçenizin
takibini yapar ve çözüme ulaştlrlİ. Beyaz Masa'ya telefonla da dilek ve şikAyetlerinizi bildirebilir ve
takip edebiliısiniz. Herhangi bir işinizin ıakibi için Beyaz Masa'daki görevlilerimiz Belediye'ye
geldiğinizde, hangi birimle işiniz olduğunu konusunda size yardımcı olacaklardır.

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine
ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas editmiş;
50l8 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen göıev, yetki ve sorumiuluk ilkesine
dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrulttısunda faaliyetlerini icra etmektedir.

Basın Yayın ve Hılklı İlişkiler Müdürlüğü Birimleri
l- Basın Yayın Biriıni
2- Halkla ilişkiler Birimi
3- Beyaz Masa Birimi
4- Aşevi Birimi
5- Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi
a) Esıs Görevleri
- İlçemizde ikamet eden mağdur vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılması.
- Mahallelerden gelen sorunları ve talepleri ilgili birimlere sevk ederek takibinin yapılması.
- Eğitim öğeıime devam eden öğencilere kırtasiye ve giyim yardımları yapılması.
- Belediye hizmetlerini ve faaliyetlerini kamuoyuna basın-yayın aracılığıyla duyurulması.
_ Belediyemizin düzenlediği tüm etkinlikleri ( Kutlanıa, açtlış ve özel günlerde
geıçekleşliımek.
_ Sosyal, kültilrel, sportil eğitim, seminet ve toplumsal faaliyetlere katkıda bulunmak.
- Kimsesiz yardıma muhtaç aiIe|ere (yemek, ekmek ve gıda) temini yapmak.
- Belediyemize gelen vatandaşIara yol göstererek akıcılığı sağlamak.
_ Belediye ile vatandaş arasında köprü göıevi yapmak.
- Günlük basın özeti hazırlamak.
- Belediyenin hizrrıet ve faaliyetlerini video ve fotoğaflarla aşivlemek.

tören)

7.3. İdareye İllşkin niıgiıer



7.3.1. Fiziksel Yapı

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler MüdürlüğümüZdei Basın Yayın ve Halkla ilişkiIer birinıi
Belediye hizmet binasında yer almaktadır.

7.3.2. Örgül Yapısı

Müdürlüğümüz, l memu, Müdür,4 kadrolu işçi, l6 BiT ( Beledi},e iktisadi Teşebbüs 1olmak
iizere 22 Kişilik bir yapıya sahiptir.

Müdürlüğümüzce, bilgi kaynağı olarak, dergiIer. nıevcut yazılı kaynaklaı dışında, en çok
İntemet'ten yararlanılmaktadıI.

7.3.4. Insan Kavnakları

Müdürlüğümüzde görev yapa]ı 22 personelden l memur,4 işçi statüsünde, l6BiTelemanı
olarak çalışmaktadır. Gerekli 8örüldüğü taktirde Belediye Başkanımızın onayı aıınmak suretiyle
başka birimlerden personel taliviyesi ve görevlendirmesi yapılmaktadır.

7.4. Sunulan Hizmetler
7.4.1. Halkla ilişkiler Birimi

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nün kurum içi ve kurum dışı yazışmaları Halkla
İlişkiler çalışanları tarafından yapılmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkileı Müdürlüğü'ne ayrılan
bütçe doğrultusunda yapılan faaliyetler için geıekli evrakları, Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Kültür
Merkezi ve Kültür Evi Basın Yayın ve Halkla i|işkiter Müdıırlüğü'ne bağlı olııp buralarda yapılacak
tüm faaliyetlerin salon ıalısisini yapmaktadır.

Kadın Meclisi. Kadııı Meclisi şubesi, Hanınıeli Kültiir ve Sanat Merkezi, Kayacık Mahallesi
ve Müftü Mahallesi Mahalle Konaklarının işletmesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğümüze
bağlı olup konaklarda yapılacak tün] faaliyetl€rin organizasyonunu ve eksiklerini temin etmektedir.
Belediyemizce yapılacak olan programların hazırlanma ve gerçekleştirilme organizasyonları
yapılmaktadır. Mahalle nıuhıar|arı ile kentin sorunlarını tespil etmek için kurumsal yapılar
oluşturulmakla ve periyodik toplantılaı dilzenlenmektedir. Halkla ilişkiIerle ilgili kurulmuş ve
sonradan hiznet gerekleri doğrultusunda kurulacak birimIerin faaliyetlerini daha etkin hale geıirmek
için hel türlü düzenleıne yapılmaktadır.

Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların ilgiti müdürlüklerle koordineli şekilde
yasanln öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır. Müdürlük tarafından
verilen benzer görevler yapılmaktadır. Müdürlük yazışmaları Ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları
yüri'itülmektedir,

7.4.2. Basın Yayın Servisi

Basın Yayın Bürosu olarali tanıtım ve duyurular en hızlı bir şekilde yapılarak kamuolruna ve
halkımlza duyurulmuşlur. Yapılan hiznetler bir fotoğraf ve video görüntüsü çekilerek arşivlenmişıir.
Başkanlık makamına gelen yazı, açılış, davet. bayram, gelen tebrik ve mesajlar değerlendirilip
karŞılıkları verilmiştir. İlçenin tanılılması i|e ilgili sosyal ve kültürel olayIar ve faaliyeıler Basın Yayın
Bürosu olarak organize edilmişlir. Bu programlarla ilgi|i her türlü davetiye, gazete ve tv ilanları ile
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ikram, çiçelq mas4 sandalye ve çadır gibi hizmetlerin hazırlanması Basın Yayın bürosu taıafından
yerine getirilmişıir.

Önemli günlerde ( milli ve dini bayramlar, kandiller. anneler günü. kutlu doğum haftası vs.)
kutlaırraları halkımıza duyurmak ve kutlamak amacıyla pankarllar ve bilboard afişleri yaptırılarak
ilÇemizin değişik yerlerine asılnrası sağlanmışlır. Ayrıca belediyemizin çalışma ve hizmetlerini yurt
geneline yaynıak amacır'la ilçenrizde tenısilcileri bulunan yerel ve ulusal yazıIı ve görsel basın
kuruluşlarına video görüntü, resim ve yazılı metin haberlerin dağıhmı yapıImış olııp. yayınlanması
sağlanmıştır. Yaygın ve yerel yazılı basında çıkan Belediyemizi içeren yazılar günlük olaıak takip
edilip, arşivleri yaptlmışttr. Ayrıca ilçemizin değişik yerlerinde bulunan rekl6m panolarına
fotokopileri çekilip hazırlanarak asılmıştır. Başkanımız için yerel ve ulusal gazetelerde röportaj
yapılmasının sağlanması ve başkanımıztn televia-on ve radyo programlarına katılımının sağlanmasl.

Turhal Belediyesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına Belediyemiz haberlerini
ve projelerini aliıaraıak sayfa işleyişi Ve takibi sağlanmaktadır. Başkanlığınılz ünite|erinin
hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni geIişme ve
uygulamalardan ilgili birimleri haberdaı etmektedir. Basın_Yayın mensuplannın kamuoyıında
etkinliği olan kişi ve kuruluş|arın Belediyemizle iyi iIişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakıa, karşılıkh ziyaretlerde ve görüş alışverişinde
bulunulmaktadır. Belde sakinlerinin ihtiyaçlannı ve hizrnetlerimiz ile ilgili görüşlerini ıespit eımek
üzere anket ve benzeri çalışmalar yapmaktadır. Başkanhk Makamı'nın verdiği diğer emirler yeriı,ıe
getirilmekedir.

Başkanlık Makamına davet. açı|ış, ziyaret, hasta ziyaret|eri, nişan, düğün ve kutlamalaıda
çiçek ve çelenk yaptırılarak yerleıine uIaştırılması sağlanmıştıı. İlimiz genelinde yayın yapan yazılı
basında Çıkan Belediyemizle ilgili yazılar, gazete trajı çoğa|ttlarak halkımıza dağıt!mı sağlanmıştır.
Belediyemiz faaliyetlerinin ilçemiz halkına duyurulması amacıyla dergiler çıkarılmıştır. Ayrıca ilimiz
d6hilinde görsel yayın yapan tv kuruluşlarına belediyemiz çalışmalarını halkımıza en iyi bir biçimde
tanıtabilmek için Basın yayın Bürosu tarafından kamera çekimleri yapılarak söz konusu Tv' tere
görüntü kasetleri verilerek görüntülerin, mesajların ve önemli ilanların görüntülerinin ekranlara
yanslmasl sağlanmlştlr.

7.4.3. Bevaz Ntasa Birimi

Beyaz Masa, Belediyemize lelefon, e-mail yoluyla ve bizzat gelerek ilelilen şikayet ve
talePleri ahp. dilekçe tbrmatında ilgili birimlere iletir. İletilen şikAyeı ve taleplerin en kısa süre
iÇerisinde sonuçlandırılması için ilgili birimlerle iletişim kuraıak 48 saat içerisinde sonuçlannıasını
sağıaf. iletilen şikAyet ve taleplerin dosya|ama ve aışiv çalışmaları da Beyaz Masa tarafından
yapılınaktadır. Herhangi bir işi dolayısıyla Belediyeınize ge|miş olup, gideceği yeri veya birimi
bilmeyen vatandaşlarımızın gerek kurum içi, gerekse kurum dışı yönlendirmelerini yaparak
danıŞman|ık hizmeti sunulmaktadır. Belediye Meclisince ve Encümenince alınacak olan ve Birim
Müdürlüğümüzle ilgiIi gündem maddelerini oluşturmak.

BeYaz Masa ÇalıŞanları tarafindan yardıma muhtaç vatandaşların sosyal araştırması yapıtarak
evlerini ziyaret ederek ihliyaçları belirlenip nakdi ve ayni yardımların yürütülmesini ve takibini
sağlamak. Engelli vatandaŞlar için alınan engelsiz taksi ile engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden
yaıarlanmalaırnl sağlamak. Büyük şehirlere tedavi olmak için gitmek zorunda kalan kimsesiz ve
mağdur valandaŞlanmıza konak|ama dihil gerekli yardımlar yapılmakadır. ilçemize sığünan mülteci
(Suriyeli) valandaşlara elektIik, su giderleri için maddi yardım yapılmaktadır.



Başkanlık adına yapılan tünr prograııılara kalılır. Başkanlığıınız tarafından yapılan
etkinliklerde programın akışını Sn. Başkan'a arz eimek ve programm akışını kontrol altında tutarak
yönlendirmeyi sağlamak. Program alanında gerekli ön hazrlık çalışınalarınt sağlar Açılış. Temel
alma" Kültür-Sanat etkinlikleri kısacası Sı,ı. Başkanımızın katılını sağlayacağı her eıkinliğe program
öncesi gidip tün,ü hazırlıkların yapılmasını sağlaı. Platform düzenlenmesi, protokolün oturacağı yer ve
düzeni, sunumun ve basın mensuplarının bulunacağı yer, flam4 süsleme ve ses sisteminin
kurulmasıırı ve provasını yapmak. ikram için görevli ekipmana uygun yerler sağlamak gibi ön

çalışmalar yapar. Sn. Başkan davetli ise progıam içeriğini, anıacını, hizmet alanını ve davel eden
kurumun geçmişi i!e ilgili genel bilgi toplayarak Sn. Başkan'a ön bilgi vernıek. Her hangi biı sanatçı
ise şayet son çalışmaları, geçmişi ve ilgi duyduğu alanlar araşlırılarak bilgi arz etmek
görevlerindendir.

7.4.,l. Aşevi Birimi

Belediyemiz Aşevi Mesai Saatleri İçerisinde Açık olup Günlük 3 Çeşiı Sıcak Yemek
verilmektedir. Aşevi genel ınevcudu toplam 1200 aileye hizmet veımektedir. Ay|ık 25.000 adet
ekmek dağıtımı yapılmakladır. Günlük ve aylık olmak üzere ekmek Verilmekledir. Yaşlı, yaıalak ve
gelemeyecek durumda olan kişilere aylık marka verilip ekmeklerini belirlenen yerlerden atnıaları ve
evlerine yenıek servisi sağlanmaktadır. Aşevine yeni müracaai edenler için istenilen evraklar
tamamlandığında sosyal araştırması yapılaıak uygun görülen vatandaşlarımızın aşevine kayıtlarl
kabul edildi.

Aşevine, Canlı kurban, adak, el, sebze, zekat, giyim ve maddi yardımda bu|unmak
isteyenlerin makbuz kaşılığında bağışta bulunanlara Teşekkür belgesi düzenlenip adreslerine
gönderildi. 20l9 yıh ramazan ayında iftar çadırı kuruldu ve günlük orta|ama 5000 kişiye hiznıet verdi.
Beyaz Masa Çalışanları tarafından yardıma muhlaç vatandaşların sosyal araştııması yapılarak evleıini
ziyaret ederek ihtiyaçları belirlenip yıl içerisinde 757 kişiye nakdi yardım yapılmıştıı. Aşevi Hizmet
Aracıyla evlere haftanın 5 günü serviS yapılmaktadlr. ilçemize sığınan mülteci (Suriyeli) vatandaşlara
yemek gıda. yakacalç giysi yardımı yapılmakadır. Aşevi servisi yeni himıet binasına taşınarak daha
iyi hizmet verilmesi sağ|anmıştır.

7.4.5. Hanimeli Kültür ve Sanıt Merkezi

Hanımeli Kültür ve saınt merkezi BeIediyemizin Sosya| projesi kapsamında bayanlara
Yönelik Halk Eğilim'den görevli hocaların vernıiş olduğu kı.ırslar|a devam sağlanmakadır. Hanımeli
Külıür ve sanaı merkezi kapsamında ınefruşaı ( ev tekstili), dikiş (Kadın Ciyisi), Örgü, Ahşap boya
dekoratif süsleme, Kur'an Kursu, Pastacı çırağı, Aşçı Yardımcısı, Spor, Plates, Finess, kurslar
yapılmakta kurs bitimlerinde kursiyerlerimiz Milli Eğitiın Bakanlığı onayh sertifika sahibi
olmaktadırlar. Hanımeli kü|ıiır ve sanat Merkezi ve merkeze bağlı Müftü Maha|lesi nıahalle
konağında mefruşat., dikiş, örgü, ahşap, ve Kur'an kurslanmız faa|iyet göstermektedir. Hanımeli
Kültilür ve Sanat Merkezi olarak 20l9 yılı sonu ile 2?5 kişiye sertifika verilmiştir.

7.5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Personel biriminde çaİışan personellerin deneıim, kontrol ve hizmeı içi eğiıinleri
müdüflüğümce yapı|maktadır. Müdürlük yazışma|arı ve büro hizmetleri ile ilgili çalışınaları
yürğtülmekıedir. Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını diizenleyerek,
personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamt kurulması sağlanmakta, çahşmalar izlenmekte ve
denetlenınektedir. Müdürlüğün ça|ışmalarlnı nıevzuat esaslarüna göre düzeırlenıek amacıyla her yıl
ÇalıŞma programı hazırlanmakta, Başkanlığın onayına sunulmaktadır. Başkanlık tarafından onaylanan
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çahşma programınün gerçekleşmesi için gereken malzeme teınin edilmektedir. Hiznet|erin
yürülülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır.

7.6. Diğer Hususlar

Biriminıizde her giin, mutad işler yapılnıakadır

7.6.1. Amaç r,e Hedefler
7.6.2. İdarenin Amaç r,e Hedefleri

Personelin performansını ön planda tutarak halkımıza içte ve dışta iyi hizmet verdirmek

Çalışma ve başarı kapasitesini artırmaktır.

7.6.4. Diğer Hususlar

Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatayı en az dircye çekerek leknolojiye ve yeniliklere uyum
sağlamalı. Çıkarılan yasa ve yönetmelikleri takip ederek başarıyı yakalamaktır.

7.7. Faatiyettere iIişkin Bilgi ve DeğerIendirme|er
7.7.1. Mali Bılgiıe r
a) Bütçe Uygulama Sonuçlan

b) Temel ]ltali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Tüketim Malları ve Malzeme Alımları; kırtasiye, periyodik yayın alırn, diğer yayınlar, giyim
yardımı, büıo ve işyeıi malzemelerden oluşmaktadır. Demirbaş A|ımları; büıo ve işyeri malzeme,
makine, teçhizat alımları ve onarım giderlerinden oluşmaktadır.

7.8. Diğer Hususlar
7.8,1. Performans Bilgileri
t- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine geıirilmesi amacına ve hedefine yönelen
ve baŞlı başına bir bütünlük oluşturan yöneti|ebilir ve maliyeılendirilebilir hizmetlerin tamamıdıı.
Ancak. bunların bir kısn,ıı öngörülemez faaliyetlerdiı.

Harcama kalemi
AçikIamasi

20ı9 Yili
Bütçe Hedefi

Kalan Net
Ödenek

20l9 Yili
İçerisinde
Yıpilan
ödemeler

Gerçekleşme
Orani

2.003.000 Tt. 1.280.5l0,69 TL %36,07

Sermaye giderleri l0.000 TL l0.000 TL 0,00 TL %0

ToPLAM 2.0l3.000,00 TL t.290.5l0,69 ,I,L
722.489.31,I,L y" 36,07

2- Performans Sonuçları Tablosu

Yukarıda ki, Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı alnnda bahsi geçen görev ve sorumlulukları
layıkıyIa yerine getirmek ve personelin performasyonuı,ıu artırmakttr.

7.6.3. Temel Politikalar ve Öncelik]er

t

Tiiketim Malları ve

Malz. Alımları 722.489,3l TL



ilarcama kalemi
Açiklamasi

20l9 Yili
Bütç€ Hedefi

Kalan Neı
ödenek

20l9 Yili
İçerisinde
Yapilan
ödemeler

Gerçekleşme
Orıni

Tükeliın Malları ve

Malz. Alımları
2.003.000 TL 1.280.5l0,69 TL 722.489,3l TL o/.36,07

Sermaye giderleri t0.000 TL l0.000 TL 0,00 TL %0

2,0l3.000,00 TL t.290.5l0,69 TL 722.489,3l TL o^ 36,07

3- Perfornrans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

20l9 yılı için tahmin edilerek tasarlanan bülçe değerlerinin harcanması sonucu, ıasarruf
tedbirlerine hassasiyetle uyulduğundan Yo 36,0'l civarında gerçekleşme ohnuştur. Tüketim mal ve
malzemeleri biiıçesi meclis laraflndan artlİılmasl sonucu kullanılamayan ödenek ortaya çıkrnışlır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilnıesi

Birimimiz bUtçesinin harcanmasında 7o 63,93 lük başarıya ulaşılmıştır.

7.9. Diğer Hususlar
7.9.1. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
a- Ustünlük|er

Birimimiz personeli kendi aralarında iyi bir peıformansla çalışmaktadır. Tüm personelin
özlük ve sicil işlemleri sorunsuzca ytlrülülmekte çıkan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanarak
anındı olaylar çözülmekledir.

b) Zal,ıflıklar

Aşevi Servisinde bulunan 2 Aşçının emeklilikleri yakrn olmakta yeni aşçıIar alınaıak
yetiştirilmesi gerekmektedir.

c) Değerlendirme

Müdürlüğürnüzde çalışan persone| konusunda bir eksiğimizin olmadığını İdari ve mali
sorunlarımızııı bulunmadığı ça!ışma prensip ve disiplinin iyi olduğu, arkadaş|arımız arasındaki
diyalogların samimi bir ortamı olduğu larafımdan göz|enmiştir.

ToPLAM
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iç xoırnol ct_ıvrNcr BEvANı

Haıcama 1,etkilisi olarak yetkim d6hilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve
doğu olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açlk|anan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birin,ıimiz€ tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve yetki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kaıaıIar ile bunlara ilişkin işlernlerin yasal|ık ve düzen|iliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün eıkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi o|arak sahip olduğum bi|gi ve değerlendirmeler, iç konıroller.
iÇ denetÇi raporları ile Sayıştay raporlan gibi bilginı dihilindeki hususlara dayanmakadır. Burada
raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar Veren herhangi bir husus hakkında biİginr olmadığını
beyan ederim.05.02.2020

Basın Ilişkiler Miidiir Vln ve

aar- E
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8-MALi HiZMETLER ıIıüDüRLüĞü zoıs yıLı FAALiyET RApoRu
8.1 Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 20l9 yılı sonu itibaıiyle (01l0| l20l9-3|l|2/20l9 arası) yapığı faaliyet|er
aşağıda detayh bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim.

8.2. Genel Bilgiler
8.2.1.Misyon ve Viryon
8.2.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Mali yıl ve takip eden iki yıla ait tahmini bütçenin hazırlanarak encümen ve meclise sunulması,
b) Kanunlar çerçevesinde birimleriıı yapmış olduğu alımlara ilişkin fatura tutarlaıının ödenmesi,
c) Bütçe harcamaları ve ödenek takibi ile gelir gider dengelerinin korunması,
d) Yol ve acil ihtiyaç avanslannın verilmesi.
e) Yıl içerisinde eksilen ödeneklere aktafma yapılması,
f) Yayımlanan kanun, genelge ve tebliğlerin takip editerek muhasebe işlemlerinin güncellenmesi,
g) Yılsonu ve kesin hesap işlemlerinin yapılarak encünıen ve nıeclise sunulması.

8.3 idareye iıişkin Biıgiter
8.3.1 Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüa hizmet binası içerisinde l.ve 3.katta olup, l arşiv, l harcama yetkilisi, 3

servis ve l Müdür odasından ibaret fiziksel yapıya sahiptir.

83.2 Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz, l Müdür, l Harcaına Yetkilisi, l uznan ıoplam 16 Memur, l2 Büro İşçisi
ve 26 696 sayılı yasaya tabi çalışanlaı olmak üzere toplam 58 kişilik bir örgüt yapısına sahiptir.

83.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklır

Müdürlüğünıüzce, bilgi kaynağı olarak, nıevcut fatura, dokünıanlar, arşiv bilgileri, resnıi
gazete, mahalli idaıeler yayınları, seminerler ve lnternet bilgi ağından yaraılanılmaktadıı.

8.3.4. İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde görev yapan 58 personelden l6'sı memur, l l'i işçi sıatüsünde, 26.sı 696

sayılı yasaya tabi çalışan

8.3.5. Sunulan Hizmetler

l. Analitik Bütçe uygulamasına ilişkin stratejik plan hazrlanarak 5 yıllık bir program yapılmıştır.
2. yenilenerek köklü değişikliklere u&ayan Belediye kanunu ile kamu Mali yönetimi ve kontrol
kanunu kapsamında birimimizde aynı hızla kendini yenileyerelç herhangi bir karışıklığa meydan
vernıeksizin, yenilenen versiyon ve bilgisayar programlarıyla analitik bütçe uygulamasına geçiImiştir.
3. Odenek izleme adı altında, tüm birimlere hangi miktarlarda harcama yapabilecekleıine ilişkin
doküman ve bilgi destegi sağlanmtştır.
4. yılsonu işIemleri düzenli bir şekilde yapılaıak hesaplar kapahlmış, bakiye veren hesaplar bir
sonraki yıla devredilmiştir.

8.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
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Mali Hiznetler Müdürü denetim ve yönetiminde, Mali Hizıneıler Harcaına YetkiIisinin
günlük kontrolünde. muhasebe çalışanlart eliyle veri girişleri ve ödeme evrakları düzenlemeleri,
mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00) devam etınektedir.

8.4. Amaç ve Hedefler
8.4.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki. Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı aInnda bahsi geçen görev ve
sorunılulukları layıkıyla yerine getirmek ve kanıu zararını önlemel«ir.

8.4.2. Temel Politikılar ve Öncelikter

Yapılan işlemlerin yasal dayanaklar|a desteklenerek kamu zaraıının ortadan kaldırılması

8.4.3. Diğer Hususlır

Periyodik ve rutin ödemelerin zamanında yapılarak mali istikıafın devamının sağlanması
öncelikli hedefi miz olacaldır.

8.5. Faaliyetlere ilişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
8.5.1. Mali Bilgiler
a) Bütçe Uygu|amı Sonuçları

8.5.2. Temel Mali Tıblolırı İlişkin Açıklamalar

- Personel Giderleri; memur ve işçilerin ücret, sosyal haklaf, tedavi ve cenaze giderleri,

- sosyal Güvenlik kurumları; peısonel maaşlarından, sosyal Güven|ik kuruluşlarına kesiien
ücretler.

- Ma| ve Hizmet Alıınları; Büro nralzeme leri ve çeşitli giderlerinden,

- Tüketim Malları ve Malzeme Alımlaıı; temizlik, yiyeceli, yakacak ve akaryakıt giderlerinden,

- Faiz GideıIeri; Zamanında yapıImayan ödemelere uygulanan faiz giderlerinden,

- Cari ve Sermaye Transferleri; Ortaklık payı ve kuıum alacaklarına ilişkin ödemeler vs.

8.53. Mali Denetim sonuçıarı

HAR.KAL€Mi
2019 Yıu BÜTçE

HEDEFi

|GLAN NET

öorııırx

2019 Yltl
içenisiııoe
YAPl[AN

öDEMEtER

GERÇEKtEŞME

oRANl

Mal ve Hlz.Al 223.478,68 0,00 223.47a,68 o/o7ü,ü

Faiz Giderleri 2.7@.ı46,43 0,00 2.7ü,ı46,43 % 1m,00
cari Transferle r 1.081.028,28 0,00 1.081.028,28 %7w,ü
5ermaye Giderleri 160.0@,00 0,00 160.000,00 %1ü,ü

ToPIAM 4.zz4.653,39 0,00 4.224.653,39 o/" |ü,0o
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Denetim Komisyonu çaltşmaları tamamlanmış ve gerekli raporlar Belediye Meclisimize
sunulmuştur.

8.5.4. Diğer Hususlar

Mali Hiznıetler bütçe kalemlerine yerleştirilen yedek ödenek, personel yedek ödeneği,
öngörülmeyen giderler ve yatırımlan hızlandırma ödeneklerinden. yıl içerisinde ödeneği eksilen
birimlere gerekli ödenek alitarmaları yapılmışhr.

8.6. Tahakkuk ve 'I'ahsilat

- 01.0ı.20l9 - 31.12.20|9 tarihleri arasında toplanı ıahakkuk, 89.206.074,35 TL, tahsilat ise
76.586,237,6l TL'dir.

- Mülkiyeti Belediyemize ail gayrimenkullerin ihale usulü ile kiıaya verip takibinin yapı|nrası,
tahakkuk, tahsilat işlemlerinin takibi,

_ Belediyeınizin gelirlerini artırmali amacıyla Belediyemize geçmiş dönem işyeri kirası, Emlak,
Su, ÇTV, diğeı borçları olan müstecirlere Hukuk İşleri ile koordineli icra takibi Banka, Tapu, Tıafik
başlaııhp hiznetin daha iyi sunulmasını sağlamak,

_ Belediyemiz iç ve dış yazışmalar düzenli şekilde yapılıp, gelen evraklara zamanında cevap
verilmektedir.

- llan ve reklam vergilerinin beyannamelerinin düzenlenip müsteciılerimize ulaştırılması, tahakliuk
ve tahsilat işlemlerinin yapılması,

- ZAbüa Müdür|üği taİafından yazi^n cezAlann Belediye Encümeni tarafından onaylandıktan
sonIa tahsilat ve lakibinin yapılması.

- Minibüs terminalinin çıkış ücretlerinin tahsilatı ve takibi işlemIerinin yapılması,

- Birimimize aynlan bütçeyi düzenli bir şekilde kullanarak ihtiyaçlarımızın karşılanması
sağlanmışİr.

- işgaliye gelirleriniıı ıakibi tahakkuk ve tahsilaİı yapılmlştlr.

- ilçemize vermiş olduğumuz arazi sularının düzenlenmesi tahakkuk Ve tahsilat işlemleri,

- Belediyerniz gelirlerinden doğan her tür|ü resmi harçlann tahakkuk ve tahsilatının yapılması.

- Mükelleflerimizin adres ve şahsi bilgileri (T.C. No) güncellenerek alınmaktadıı.

- Semt pazarlannın işgal ücretlerinin tahsiIatlntn yapl|ması,

- İlÇemizin iki yerine kurulmuş olan 80 tonluk kanlarlann vatandaşlara daha iyi hizıneı verebilmek
amacı ile çalışma saatleri iki vardiya ya çıkanlmıştır.

- Turbil sistemine geçilerek otobıislerin gelirleri düzenli hale getirilmiştir.

- Belediyemiz Şehir içi, Zile ve Tokat iline toplu tşıma hizmeti verdiğinden tüm otobiislerde akılh
bilet uygulamasına geçilerek biletçi personel kaldırı|aıak tasaırufa gidildi. Müdürlüğümüzce
denetimler yapılmaktadır.

- otobüs terminali 2019 yılında belediyemiz bünyesine geçtiğinden çıkış ücretleri tahsilatı
yapılnııştır. ?
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- Merkez vezneleıimiz haricinde Yenişehir, Yavşan, Sanayi, Varvara ve Zi|e Minibüs Durağıııdaki
veznelerimiz halkımızın hizmetine sunulnruştur.

- Mükelleflerimize geçmiş döneme ait borçları 2 ayda bir sms yoluyla bildiıilmiştir.

- İlçemizde su abonelerinin sayaçları elektronik sayaca dönüşmesi için geıekli olan donanım
birinrinıizce oluşturulnıuş ayrıca aIacaklıları içeren ödeme emirleri, kesim işlemleri yapılmışlır.

- Turhal İcra Müdürlüğü tarafından yapılan salışlarda tellat otarak görevlendiritmek suretiyle
tellaliye gelirinin belediye hesabına aktarılması işlemi gerçekleştirilnıiştir.

8.7. Emlak Servisi Faalil,et Raporu

- l3l9 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun İlgili maddeleri gereğince 01.01.20l9-31.12.20l9 tarihleri
arasında toplaıı tahakkuk 4.649.397,6l TL, tahsiIat ise 3.0002.120.89 TL'dir.

- Ma| Müdürlüğünün ecrimisil oIarak vatandaşların kullandığl gayrimenkulleri satın almak
isteyenlerin beyan değeri için başvurusu yapılnrası halinde gerekli bilgi verilmiştir.

- 2019 yılı içinde tapu kaydı yenileyen ve satın alan nıükelletleriınize 820 adet sicil kaydı
verilmiştir.

- Vatandaşlarımızın bakrm aylığı almak için Sosyal Hizrnetler Merkez Müdürlüğü Gelir Araştırma
Formu evrakları titizlik]e incelenip gerekli bilgiler verilnıişıir.

- T.C. Sulh Hukuk Mahkemesinin takip ettiği tapu anlaşmaz lıklarının giderilmesinde Enılak Vergi
borçlannda ihale larihine kadar dosya|arında gereken bilgiye verilmiştir.

- Turhal İcra Dairesinin tapu satışlarında ihale tarihi itibariyle aynından doğan vergi borcu otup
olmadığına dair gereken bilgi Emlak Servisi larafından verilmiştir.

- Tuıhal Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen cezaevlefinde yatan mahkümlaıın
iade almaları için Türkiye sınırIarı içerisinde gayıinıenkule rastlanıp rastlanmadı soıgulanıp gerekli
bilgi verilmiştir.

- 2019 yılı içinde alım saıınr işlemlerinde mükelleflerimizin su ve emlak borcu sorgulamada
toplam l203 adet alım sahnr işiemleri yapllm|ştır. Belediyemize bağlı köylere ait toplam l067 adet
altm satım ve veraset intikal işlemleri yapılmıştır.

- Tek meskeni olan emekliler, dul, yetim ve özürlüler Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi
uyarınca meskene indirimli vergi nispeti uygulamasınt talep eden mükelleflerimizin yapılan
incelemede toplam l40 kişiye emeklilik işlemleri yapılarak gereken bilgi verilmiştir.

- 6360 Sayıh Kanun gereği İlçemizde Ça),lı, Kaı, Ulutepe, Yazıtepe ve Yenisu Belediyeieri tiizel
kişiliği 30 Maıt 20l4 tarihinde sona ermiş ve yerleşim yeri köy tiizel kişiliğine dönmüştür. Tüzel
kişiliği sona eren belediyelerin emlak vergisi ile ilgili işlemleri, t3l9 sayılı Emlak vergisi kanunu
gereğince köydeki işlemler ilçe belediyeler tarafından yürüıüldüğünden bu yerleşim yeılerine yeni
seçilen muhıarların emlak vergisi ile ilgili köy kıymeı beyan defteri ile iIgili işlemleri
tamamlayıncaya kadar Tapu Müdıırlüğünce satış işlem|eri için istenen emlak rayiç bedelleri ve
Vergi Dairesince intikallerde istenilen enılak beyan değer|eri Turhal Belediyesi tarafündan
yürütülnrektedir. 
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- Tapuda yapılan alım satım işleınlerinde tapu yevmiyeleri incelenip 3 ay içinde emlak beyanı

venneyen nrükelleflerimize beyana çağı işlemleri yapılarak gerekli bilgilerin verilmesi, takip
a|tında bekletiIerek geln,ıeyen nıükelleflerimize idari terk alhnda enrlak beyanı d{izenlenerek gerekli
işlenıler yapıln,ııştır.

- 6l83 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 54. nıaddesince ödeme müddeti
içinde ödemeyen Anıme Alacaklan Tahsili için ödeıne emri tebliğ olup icıa şerhi süreci başlatılarak
l88 mükellefimiz tapuda işlem görmüştiir.

- Turhal sınırları dışında yaşayan nrükelleflerimizle telefon irtibatı sağlanarak Belediyemize ait
Vakıflar Bankası iban numarası ve posta çeki numaralalına eınlak vergisi tahsilatlarının yapılınası
Sağlanmakıadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce Belediyenıizden alacağı olan vatandaşlaıımızın fatuıalarının tahsili
sırasında yapılan incelenıede borcu olan mükelleflerimiz takip edilerek enılak vergisi olan kişilerin
takip sonucu alacağına karşılık mahsup işlemleri yapı|nııştır.

E.E. Emlak ve İstimlik Şefliği

l. 50l8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontlol Kanununun 44. maddesi gereği çıkarılan "Kamu
idarelerine Ait Taşınmazların Kaydına ilişkin Yönetnrelik" hükümleri gereği; Beledi),emiz
taşınmazlarırun kayıt, değişikiilı güncelleme, arşiv çalışmalarını yapmak, kayıtları bi!gisayar
ve basıIı ortamda tutmak.

2. Kayıt altına alınan taşınmazlaıla ilgili olarak hazırlanan form ve cetvellerin anılan yönetmelik
hükümleri gereği; Mali HizmetIer Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

3. Kayıt a|hna alınan belediye taşınnrazlarının (tapuda kayılIı olan, olmayan) yerinde tespitlerini
yapmak, üzerinde fuzuli işgal bulunması durumunda, işgalcilerden ecri nrisil alınması için
gerekli tarh. tebIiğ işlemlerini yapmak, Ecri misil miklarının tespiti için kıymet takdir
konıisyonunun oluşun,ıunu sağlamak, komisyonca alınan kararları ıapor haline getirnıek.

4. Taşınmazların yerinde yapılan tespillerinde; fuzuli işgalin devamı durumunda. 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümteri gereği; taşınınazın tahliyesini sağlanıak.

5. Belediye taşınmazları ile ilgili lüm yazışmaları yapmak,

6. Belediye taşınmaz|arının fuzuli işgali durumunda. kanunlarla ilgili olarak hukuki
anlaşmazlıklarda yapılacak tüm iş ve işlemIeri yapmak.

7. ?94214650 Sayılı Karnulaştırma Kanunun hükiimleri gereği; imaı planlarında kanıuya
aynlmış yo[, yeşil alan, belediye hizmet alanı, vb. yerlerin Belediyemiz yaltrım progr;ımı

d6hilinde kamulaştırma işlemlerini yapmak,
8. Dava konusu olanları huliuk işleri müdürlüğüne iletmek.
9. Kamulaşhrma işlemleri ile ilgili olarak kymet takdir komisyonu ve uzlaşma koınisyon|arının

kurulmasını sağlamak ve komisyon kararlannı rapor haline getirmek,
l0. Kamulaşhıılan taşınmazların, ilgili tapu sicil müdürlüklerinde Belediyemiz adına tescilini ya

da sicilinden ıerkin işlemleıini yapmak,
l l. İlgili müdürlüklerle birlikte yıllık ve beş yıllık yatırım programlarını hazırlamak,
12. Kamulaşlırma işlenıleri sırasında uz|aşma sağlanamanra§ı veya kamulaştrmasız el atma

durumlarında, ilgili müdürlükler|e gerekli yazışmalan yapmak.
l3. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre şartlı veya şartsız bağışlanan taşınmazlaıın işlemlerini

yapmak ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediyemiz adına tescilini sağlamak.
14.294214650 Sayülı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre; kamu idarelerine ait

taşınmazların devir işlemlerini yapmak.

l5. Z942l4650 Sayılı Kanıulaştırma Kanunun 26. maddesine göre; tranıpa işlemlerini yapmak,
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l6. Yapılan kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak, ay|ık, yılhk çalışına raporları hazırlaınak,
ınüdürlüğe sunmak.

l7. Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
l8. İn,ıar planlannıı tatbiki soırucu mütkiyeli belediyemize kalan taşınmazların, 3l94 sayılı İmar

Kanununun l7. maddesi gereği bedel takdiri suretiyle mec|is ve encümen kararları
doğrultusunda satışlarını yapmak.

l9. Belediye ıaşınmaz larından satışlna kalar verilenlerin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun
hükümlerine göre sattşını ),apmak.

20. Belediyenin hissedarı olduğu taşınmazlarla ilgili olarak ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
davaları açılması durumunda meclis kaıarı alınarak gerekli bilgi ve belgelerin hukuk işleri
müdürlüği,ine gönderilmesini sağlamak.

2l. Satış için meclis ve encümen kararlaıı alınan taşınmazlann tesci| işlemlerini yapmak.
22. Satışı yapılacak taşınmazlann bedel tespiti için kıymet takdir komisyonu oluşumunu

sağlamak, alınan komisyon kaıarlarını rapor|amak.

23. Yapılan saış işlemleıi ile ilgili olara[ aylık, yıllık çalışma raporları hazırlamak, Müdüılüğe
sunmak.

24. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğulrusunda 20l9 yılı içinde belediyemize ait
28 adet taşınmaz satışı gerçekleşmiştir.

25. Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların; 2886 sayılı Devlel İhale Kanunu hükümleri
doğrulfusunda encümen karaılaıı aln,ıarak kiralama işlemlerini yapmak. Üç yıldan fazla süreli
kiralamalaı için meclis kararı alınarak kiralama işlenılerini yapmak.

26. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili olarak bedel tespiti için krymeı takdir komisyonunun
o|uşumunu sğlamak ve komisyon kararlarını raporlamak.

27. Kiraya verilen mülklerin diizenli olarak kontrolünü yapmak, kiralama amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını, sözleşme şartlarına aykırı durum olup olmadığını tespit etmek,
aykırı duıumun tespiti halinde hukuki işlemleri başlatmak.

28. Kiralama süresi biten taşınmazların, sürenin dolmasından önce yasal işlemleri yapmak,
29. Kira artış bedellerinin, sözleşme hüküınIerine göre ve süresinde arttırıImasını sağlamak.
30. Kira süresi biten laşınmazların tahliye işlemterini gerçekleştirerek, taşınmazları teslim almak,

tahliye etmeyenler hakkında yasal işlemleri başlatmak-
3l. Yapılan kiralamalara ilişkin dava konusu olmuş, hukuka intikal etmiş konularla ilgili olarak

tüm yazışmaları yapmak, konuyla ilgili görüş bildirmek.
32. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğultusunda 20l9 yıh içinde belediyemize ait

17 adet taşınmaz kiraya verilmiştir.
33. Yapılan kiralama işlemleri ile iIgili olarak; ayhk, yıllık çalışma raporlaıı hazırlamak,

Müdürlüğe sunnıak.
34. Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ail arsa ve arazilerin belediyeye

tahsisinin yapılması ile ilgili işlemleri yapmak.
35. Belediye taş,nmazlarından, alınacali meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 75ld maddesinde

sayılan kurunı ve kuruluşlara ıahsis yapmak.
36. Mülkiyeti Be|ediyemize ait veya belediyemize tahsis edilen taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni

hak tesisi ile ilgili işlemleri yapmak
37. Yapılan tahsis işlemleri ile ilgili olarak aylık, yıllık.çalışma ıaporları hazırlamak, Müdürlüğe

sunmak.

8.9. Satın Alma Servisi
8.9.1. Avanslar
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Mali Hizn,ıetleı Müdlirlüğü Salın Alma Servisi tarafından beIediyen,ıiz birimlerinin acil
ihtiyaçlarının karşı|amak üzere 01.01.20l9 - 3|.l?.20l9 tarihleri arasında toplam 43,500,00 TL
Avans kullanılınıştır.

8.9.2. Doğrudan Temin ( 47J.l Sayı|ı Yasanın 22. Maddesi )

Mali Hizmetleı Müdürlüğü Satın Alma Servisi olarak taıafından belediyemiz birimlerinin
ihtiyaçlarının karşılamak iizere 4734 sayllı yasanln 22ld maddesi ile 0l .0l .20l9 - 31.12.20l9 tarihleri
arasında 1.249.826J3 TL tutarında Mal ve Hiznret alımı gerçekleştirilmiştiı.

8.9.2. İhalel€r (4734 Sayılı Yasanın 19. 2l. Maddeleri )

Müdürlüğümüz tarafından 4734 sayılı yasanın l9. ve 2l . maddeleri gereğince müdürlüğümüz
ve diğer birimler adına Toplam 3.338,747,00 TL ( KDV HaIiç ) tutartnda mal ve hizmet alımı ihalesi
gerçekleştirilmiş olup; yapılan hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

8.10. Performıns Bilgileri
8.10.1. Fııliyet ve Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluIukların yerine getiriImesi amacına ve hedefine yönelen
ve baŞlı baŞına bir baitünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyeılendirilebilir hizmetlerin tamamıdır.

8.10.2. Performans Sonuçları TabIosu

Sıra
No

Ihale Adı Ihale Miktarı (TL)

MALi
MUDURLUGU

HiZNt ETLER Hırdavat ve Nalbur
Malzernesi Alımı (

2lt )

l00.000,00 TL

oZEL KALEllI Ekmek Alımı
(2|f).

224,400,00 TL.

SU VE KANALiZASYON
MUDURLUGU

İçnıe Suyu Boruları ve

Ek Parçaları Alımı (

2lf )

2l5.400.00 TL.

SU VE KANALiZASYON
MüDüRLüĞt]

Ön Ödemeli Elellronik
Soğuk Su Sayacı ve

Abone Kartı Alımı (

zlf )

2l0.000,00 TL

TEMiZLiK işLERİ MÜDüRLüĞÜ Haşere Mücadelesi
Hiz. Alımı
2tf)

(

l l3.29l ,00 TL

ZABITA İİÜOÜİİÜĞÜ Başıboş Sokak
Hayvanları Hiz. Alımı
( 2tf)

45.556,00 TL.

ULAŞIM
MÜDÜRLÜĞÜ

HizMETLERi Akaryakıt alımı
( l9 açık)

2.430. t00,00 TL

GENEL TOPLAM 3.338.747,00 TL
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PERF.EsAs Hiz.
HAR-KALEMl

2019 YlLt BoTçE
HEDEFi

KALAN NET
öDENEK

2()ı9 Yll-i içERisiNDE
YAPtLAN öDEMEL€R

GERÇEKLEŞME
oRANl

Mal Ve Hiz.Al 2z3.47a,6a o 223-478,6a 1oo,ooyo
Faiz Gide.leri 2-760-146,43 o 2.760.|46,43 7oo,ooy"
cari Transferler 1.oa1.o2a,2a o 1.081.o2a,28 1oo,oo"/"
sermaye Giderıeri 16o.ooo,oo o 16o-ooo,oo loo,oo"/"
yedek ödenekler 5_737 _7oo,oo o,oo 5.737.7oo,oo y" 1"oo,oo

ToPLAM 9.962.353,39 o,oo 9.962.353,39 o/o |oo,oo

8. t0.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Görev ve sorumlulukların yerine getirilebiimesi amacına yönelik öngörülen hizmetler ile
öngörülemeyen hizmeller (Deprem.sel v.s.) açısından lahmin edilen bütçe rakamlarında tasarrufa
azami özenin gösterilmesinden dolayı gerçekleşme oranında hedefe ulaşılmıştır.

8.10.4. Performans Bilgi Sisteminin Değer|endirilmesi

Birimimizin ve belediyemizin performansını öiçmek için kullanılan bilgi sistemin,ıizin
kaynağını; tüm birin,ılerden ge|en fatulalaıın konlrol edilmesi, evrak|arın düzenli ve kanuna uygun
olarak muhasebeleştirilnıesi oIuşturmaktadır. Ayrıca, günlük verilerin sisteme girilmesinde
gösterilen özen ve dikkat, ay sonu ve yılsonu işlemler ile kesin hesabın sağlıklı bir şekilde
alınabilmesinde önemli etkendir.

8.10.5. Diğer Hususlar

Faaliyetlerimizin daha verimli, güvenilir ve oplimum diiaeyde yapılabilmesi için diğer
birimlerle koordinasyonun maksimum düzeyde olması, belge ve bilgi alışverişinin yasalann
öngördüğü şekilde alıması sağlanmalıdır.

8.1l. Kuruınsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
8.11.1. Üstünlükler

Birimimizin elektronik ortamda yakaladığı gelişmiş teknoloji ve gilnübirlik takip edilen
kanun değişiklikleri en önemli üstünlüğümüzdür.

E.11.2. Zalıllıklır

Birinıimizde işlem gören faturalaıın takibi, veri kontrolörleri taraf|ndan
gerçekleştirilmektediı. Belgelerin nıuhasebeleştirilmesi esnasında birimler arası koordine eksikliği
ve sel,ıven yapılan işlemler tüm hesaplaİı etkilemektedir.

8.11.3. Değerlendirme

Zayıf yönlerimizin giderilmesi, görev bilinci içerisinde özveriIi çalışan çıersonel ve birimler
arası bilgi akışının sağlanmasıyla mümkün olacakhr.
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda ver alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.Bu
raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynak|arın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanın-|

Çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimin.ıizde süreç
kontroli,inün etkin oIarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkiIisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler. iç
kontroller, iç denetçi raporları iıe sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olnıadığını beyan ederim.

Yer :Turl,ıal Belediye Başkanlığı Murat DEMİREL

Tarih:03.02.2020 Y
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9. iNsAN KAYNAKLARI VE EĞiTıM MüDüRLüĞü 2019 YrLt FAALiYET RAPORU
9.1. Fiziksel Yapı

insan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Belediyemiz Ek Bina 3. katında Müdür Odası.
Personel Servisi ve iş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak hizmet Vermektedir.

9.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğüıırüz l Müdür, lMernur,2 İşçi, l Sözleşmeli,2 İşçi 696 sayılı yasaya ıabi B.İ.T
personeli olmak üzere toplam 7 kişilik bir örgüt yapısrna sahiptir. 1 işçinıiz geçici görevlendirme ile
Tokat Belediyesinde görev yapmakadır. 1 iş sağlığı işyeri Hekimi hizmet sözleşmesi ile istihdanı
edi[mektedir.

9.3. Bilgi ve Teknoloji kaynak|arı

Müdürlüğümüzce; bilgi kaynağı olarak deıgiler, nıevcul yazılı kaynaklar dışında en çok
internet'ten yararlanılmaktadlr.

9.4. Öztük Hıreketteri

l- Aralık 2019 tarihi itibariyle 657 Sayılı Yasaya tabi 8 Bayan 73 Erkek olmak üzere toplam 8l
Meınur,
2- Aralık 20l9 tarihi itibaıiyle 4857 Sayılı Yasaya tabi 4 Bayan 84 Erkek olmak üzere toplam 88 İşçi
3- Aralık 2019 itibariyle 5393 sayılı yasaya göre 3 Bayan l0 Erkek olmak iizere toplam 13
Sözleşmeli
4- Aralık 20l9 tarihi itibaıiyle 696 Sayıh K.H.K tabi 2l Bayan 4l4 Erkek olmak üzere toplam 435
işçi
5- Aralık 20l9 tarih itibariyle Belediyemizde Meslek Lisesi 20l9-2020 Öğrenim Dönemi sonuna
kadar 6 öğenci stajını tamamlanıış ve 5 sİajyer öğfencide devam etmekte olüp 20l9 yılı içerisinde 50
Üniversite Öğencisin de yaz dönen,ıi stajı yaptırllnıışıır.
6- Belediyemizde Aralık 20l9 taıih itibariyle 8l Memur,88 İşçi, 13 SözleşmeIi ve 435 B.İ.T İşçisi
o|mak üzere toplam 617 personel bulunmaktadır.
7- Belediyedeki ihtiyaçlar belirlenip l memur nakil gelnriştir.
8- 5393 Sayılı Kanun 49. Maddesi gereğince 2019 yılında;l Şehir Plancısı, 2 Mimar, l İnşaat
Mühendisi, l Progıamcı, 6 Tekniker, 2 Tekıisyen ve 1 Eğitmen olarali toplam 14 sözleşmeli
personelin istihdamın devanrı sağlanmıştır.
9- 20l9 Yılında 657 sayılı yasaya tabi 5 personel emekliye ayrıldı, l per§onel vefat etıniştil.
l0- 20l9 Yılında4857 sayılı yasaya tabi 4 kadrolu işçi emekliye ayrıldı.
l l- 20l9 yılında 696 K.H.K'ya tabi 5 personel emekliye ayrıldı, l personel vefat etti,3 personelin iş
akdi fesih edildi ve 9 personel çeşitli nedenlefle işden ayrılmıştır.

9.5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Persone| biriminde çalışan persone|lerin denetim, kontrol ve hizmet içi eğitimleri
Müdürl üğümiizce yapı lmaktadır.

9.6. Yetki Görev yc Sorumlulukları

l- Belediyemiz birimlerinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli, İş_kur personeli ve stajyer öğencilerin
kayıtlarlnı tutmak,

2- Birimde çaIışan işçilerin aylık puantaj kayıtlaıına göre ücret ıahakkuk etmek.
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3- iŞÇi Personellerin İkranıiye bordoIarının tahakkukunu yapıp ödemek iizere Mali Hiznıetler
Müdürlüğüne gönderınek,
4- İş Kazası nedeniyte rahatsızlanan işçi personelleıe sevk evrakı işlemlerini yapmak,
5- Personelleriıı rapor, izin ve istirahatlı gün|eriııi takip elmek
6- Günlük nıesaiye devamlarünı elektronik ortamda takip ederek. disiplinsizlik yapanların
soruşfu rmalarıntn yapılmasını ve taliibini sağlamak
7- Emekliye ayrılmak isteyen personellerin, emekliye sevk işlemlerini yaparak sonucunda kıdem
1aznıinatlarını tahakkuk elmek,
8- İhtiyaca göre işçi personellerin görevinde değişiklik yapmali,
9- İŞÇilerden kesilen sigorta prinılerini ve işsi2ik primlerini her ay yasada belirtilen şekilde Sosyal
Sigortalar Kurumuna elektronik ortamda bildirmek
l0- Memurların her aY düzenli oIaıak kaıamameler doğrultusunda maaş bordolarını tahakkuk
ettirmek,

ll- Memurların her ay düzenli o|aıak enıekli sandığı kesenek- karşılık ve artışlaJını elektronik
ortamda Emekli Sandığına bildirmek,
l2- Personellerin özlük ve sicil işIemlerini takip elmek,
l3- Memur ve iŞÇi personelteıin maaşlarındaki icra işlemlerini takip ederek gerekli kesintileri yapıp.
İcra Miidürlüğü ' ne bildirmelç
l4- Birimimizde her gün mutaı işler yapılma|.ta ayrıca idaıenin vereceği görevler yapılmaktadır.
l5- Memurların hizmetlerini ve hareketlerini S.S.K'nın HiTAP (Himet Takip Proggamı ) da takip
etmektedir.

l6- İş Güvenliği Uzıııanı taıafından personele İş Güvenliği eğitim düzenlemek.
l7- İş yeri hekimi tarafından petsonelin sağlık taramasının yapılması,
l8- Belediyemiz ve zile Denetimli sefbestlik Müdürlüğüne arasında imzalanan protokol gereği
hükümlerin kamu yararına işte çahşmalan amaçlanmış olup 01.01.2020 tarihinden itibaren gelen
hükümlüler ilgili birimlere yönlendirilmiştir.
l9- Belediyemiz çalışanlarına Hizmeı lçi Eğitimler düzenlenmekedir.

9.7. Amaç ve Hedefler

Yukarıda Yetki, Görev ve Sorumtı.ılııklar başlığı allında bahsi geçen görev ve sorumlulukları
laYıkıYla Yerine getirmek ve personelin performansını artırmaktır. Belediyemiz biıimlerinde çalışan
tüm persoırellerin performansını artırnıak, Vatandaşlarımıza şeffaf ve kaliteli hiznet verilmesi
amaÇlanmalı.ladır. Personelin performansını ön planda tutarak vatandaşlarımıza iyi hizmeı vermek,
çalışma ve başarı kapasitesini artırmaktır-

Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatayı asgaıi dtizeye indirerelr, teknolojiye ve yeniliklere
uyum sağlamak, çıkarılan yasa ve yönetmelikleri takip ederek başarıyı yakalamaktadır.

9.8. Mali Bilgiler
A- Bütçe Uygulanıa Sonuçlırı
Hesap

kodu
Ekonomik sınıflandırma Baş!angıç Ödeııeğ Harcanan Kalan Harcama

Oranı
0l personel Giderleri 15.228.000.00 TL |5.2o7.999,9l

,tL
20.000.09 TL %99,87

02 Sos.Güv.Kurm.Dev.Primi 2.8l7.500.00 TL 2.809.424,88

TL
8.075.12 TL %99,72

0] Mal ve Hizm. Alım
Gideri

5.533.000.00 TL 5.528.585,08
TL

4.414.92TL %99,92

ToPLAM 2],578.500.00 TL 23.546.009,8,1

TL
32.490,13 TL %99,86
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B- Mali Tabloya İlişkin Açıklamatar

l)- Personel Giderleri; Memur. Sözleşmeli, Kadrolu İşçi ile 696 sayılı K.H.K'ya ıabi işçiler ve 1

İşyeri Hekiminin nraaş ücreli, Sosya| haklar, cenaze giderleri ve ilgili tüm özlük giderleri

2)- Sosyal Güvenlik Kuruınu Devlet Primi; Memur, Sözleşmeli, Kadrolu İşçi ve 696 sayıh K.H.K.ya
tabi personeIin sosya| güvenlik kurumu gideıleri:

3)- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; Kırtasiye, Periyodik yayın alımı, büro ve işyeri malzeme alımtarı,
teçhizal ve onarını giderleri, diğer yayın alımları, Eğitim Seninerler.

9.9..Kurumsal Kıbiliyet Ve Kıpısitenin Değerlendirilmesi
A-Ustün|ükler

Birimimiz personeli kendi aralarında iyi bir perfomıansla ça|ışmaktadır. Tüm personetin
özlük ve sicil işlemleri soruıısuzca yürütülmelle, yayımlanan yasa ve yönetmeliklere uyum
sağlanaıak anında sorunlar çözülmektedir.

B- Değerlendirme

Müdürlüğümüzde çalışan personel konusunda bir eksikliğimizin olmadığı idari ve mali
sorunlarımızın bulunnadığı çalışma prensip ve disiplinin iyi oIduğu personelimizin arasındaki
diyaloglann samimi bir ortamda seyrettiği tarafımdan gözlenmiştir.

9.10. Önerileri ve Tedbirleri

l- Müdilrlüğümüz ve servis ofisimiz yeni yapılan yerlere taşınmtş olup rahat bir çalışma ortamı
sağlann]ışıır.

2- İdari binada geri hiznette çalışan, odacı, sekeıer ve çay ocağı çalışanJarının disiplini ve
kontrolünün sağlanması için sorumlu İdari Hizmetler Şefliği oluşturulmuştur.

IÇ KONTROL G VENCE BEYANI

Harcama yetkisi olarak yetkim döhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doSu olduğunı.ı beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilnıiş
kaYnakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve yeıkili alanım çevresinde
iÇ kontrol sisteminin idari ve mali kararları ile bunlara ilişkin işlemleri yasallık ve düzenliIiği
hususunda yeıerli güvenceyi sağladığl ve harcama birimimizde stıreç kontrolünün etkin olarak
uygulandığ!nı bildiririm. Bu güvenceye harcama yetkisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirme,
iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahiliıdeki hususlaıa
dayanmaktadır. Buıada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veıen herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 20.01.2020

Selim KUL
insan Kaynak|arı Ve Eğitim Müdürü
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l0. TEMİzLiK iŞLERİ MüDÜRLÜĞü 2019 YILr FAALiYET RAPORU
10.1. Birim Yön€ticinin Sunuşu

MüdürlüğümüZün 2019 yılı sonu itibariyle ( 0l lol l2ol9-3lll2/20l9 arası ) yaptlğl
faaliyetler aşağıda detaylü bir şekilde sunulmuştur. Bu süreçıe birlikte çaIışığım tüm mesai
arkadaşlarıma teşekkür eder. bir yıllık çahşma faaliyetimizi bilgilerinize arz ederim.

l0.2. (ienel Bilgiler
10.2.1. §Iis},on Ye viz1,on
a) Ntisvon

Turhal Belediyesinin hiznıet iireten birimlerinden Temiz|ik İşleri Müdiirlüğü'nün misyonu,
aşağtdaki anıaçlan yerine getirmektir.

a- Mücavir alan içerisinde bulunan temizlik ağını günün şartlanna göre en iyi şekle getirmek.
b- Temizlik alanınııı bulunduğu yollarda modem şehirciliğin gerektirdiği standartları sağlamak.
c- Cadde. mahalle, sokak, piknik alanı gibi sosyal alanların oluşturulması ve temizliğini sağIamak.
d- Belediyemiz hizmet ve yaitrımlarlnda temizlik işlerini ihaleden kesin kabule kadar en iyi şekilde
yönetn]ek.

e- İlçemizin modern bir şehir görüntüsünde otmasınr sağlamak ve koıumak.

b) Vizyon

Bölgemizde en il'i olnıak. İleri Belediyecilik bilgisi, dinamik ve yetkin kadrosu ile girişimci,
sağduyulu. güzel bir Turhal yaklaşımıyla mükemmel hizrrıetler sunmak.

l0.2.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İlçemiz Temiztik İşleri hizmetlerinin yürütülmesi esnasında yasalaıa, yönetmelikler ve ilgili
diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerin ifasınd4 Belediye Başkanına
ve Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

10.2.4. Birime iıişkin Bilgiler

l0.2.4.1. Fiziksel yapı

Müdürlüğtimüz Belediye Hiznıet Binası, 2. katında l müdürlük odası, l tenıizlik işleri
servisi bulunmalıladır. Kendi bünyesinde bulunan l adet Traktör, l adet Kamyon, l adet Çift Kabin
Kamyonet, l adet kamyonet, kiralama usulüyle ise 4 adet 15+l m3,2 adet 8+l m3,2 adet 7+l m3
Sensörlü Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Kamyonı.ı" 2 adeı 6m3 lük Hidrolik Yol Süpürme
Aıacı, l adet 45 tonluk Hidro|ik Tır, l adet 6m3 lük Damperli Moloz Taşıma Kamyonu iIe faaliyet
göstermektedir.

l0.2.4.2. Örgüt Yapsı

Tenıizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden kurulmuştur. Müdür,

çevre mühendisi, büro eleınanları, çavuşlar ve bağlı işçilerden oIu§makladır.

l0.2.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynıklar

Deneyimli personel, iniernel bilgi ağı, yasa ve yönetmelikler, yayınlar ve seminerler.
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Kadro Oğrenim durumu Sal,ısı
Müdür Ön Lisans ]

Çevre Mühendisi Lisans I

Soruııılu Çavuş il kogreıinı ,,

Bağlı İşçiIer l3l
Toplam l35

l0.2.4.4. lnsan Kaynaklırı

Mi,idiirliiğümüZ personel dı.ırumu;

Şeklindedir

l0.2.4.5. Sunulan Hizmetler

1) Ilçemizin tüm mahaile, sokak ve caddelerine eksik olan çöp konteynır ve bidonları konuImuştur.
2) Eskimiş, çürümüş ve alh delik konıeynır ve bidonlar, tamir edilnıek veya yenileri ile
değiştiIilmek suretiyle yenilennıişIerdir.
3) Baz| noktalarda küçük ve yetersiz gelen çöp konteynırlar, daha büyük hacimli konteynırIarın
yenileri ile değiştirilmek suretiyle Vaİandaşlaıın sıkıntısl ortadan kaldırılmıştır.
4) İlçemizin Mahalle, cadde ve sokak temizliği büyük bir titizlikle yapılmıştır.
5) Temizlik Şirketi tarafından yapılan ilçemizin süpiirme temizlik hizmeı alımının aksamaması için
kontrol heyetimizce denetimleıimiz aralıksız sürdürülmilşlür.
6) Toplanan evsel katı atıklar; Tokat-Turhal-Zile Pazar Belediyeler Birliğince yeni kurulan Kaıı atık
Toplama ve geri döni§üm tesisine nakledilerek geri dönüşünıü ve bertaraf işlemleri
gerçekleştirilmektedir.

7) Tıbbi Atıklar Kat! Ahk Sterilizasyon Tesisinde INTE özel Şirketi tarafından toplanaıak bertarafı
yapılınaktadır.

8) Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanları dahilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticisi
konumundaki hanelerden ve işletmelerden çıkan bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşüme
gönderilınesi için ALBİYOBİR ile sözleşme imzalanmış ve l2 adet bağımsız ( haııeler için )
toplanıa noktasına ıoplama bidonu yerleştirilmiştir. ilçemizde faaliyet gösıeren gıda işletme
sahiplerine biı kahvallı progıamıyla biılikte sunum yapılarak bitinçlendirme çalışması
güçlendirilmiştir. Ayrıca belediye koordinatörlüğünde l7 adeı BAY üreticisi işIetmeyle sözleşme
karşılığı bidon verilmesi sağlanmış ve çıkan alık yağların biriktirildikten sonra toplanması takip
edilmiştir.
9) Müdürlüğümüz ' Temiz Çevre - Geri Döniişüm Hareketi ' projesinin en önemli ayağı otan
bilinçlendirme ça|ışmaları kapsamında 45 okulda seminer dilzenlemiş ve Çewe Mühendisimiz
tarafından bilgilendirııe yapmıştır. Toplam 3554 öğrenciye eğitim Verilmiş l l9 anket
doldurulmuştur.
l0) Belediye ile TAP Derneği (Taşınabilir Pil Ürelici|eri Ve İthalalçıları Derneği) arasında protokol
yapılnrası sağlanarak atlk pillerin toplanmasl Ve geri döni§ümü için ilçemizdeki tiim okullara, bazt
kurum ve kuruluşlara, masa iistü şeffaf Pil kumbarası ve top|ama kutusu verilmiştir. Yine 45
okulunıuzda atık piller konusu anlatınııştır.
l1) Ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması. toplanması, laşınması ve bertarafı için Yancı Geıi
Dönüşüm firmasıyla sözleşme yapılmıştır. 82 adet tel kafes, l0 adet biriktirme konıeynıİı, l0 adet
ayrı biriktİrme kovası, 450 adel iç mekan kutusu, l0 adet dekoratif çimli tel kafes iiçenıizde belli
noktalara yerleştirilnıiş ve atıkların ayrı biriktiriliP geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmıştır.
Bilinçlendirme çahşmalaıı kapsamında 4785 eve kapı kapı çalışması yapılarak.4242 anket yapılıp
vatandaşımızla yüzyiiae göıüşü|müş ve kilapçık verilmiştiı.



12) Müdürlüğümüz btiıryesinde çalışan Çevıe Mühendisimiz taraf|ı]dan Anne Üı,ıiversitesiırde 65
hanınıa çevre bilinci senrineri verilmiştir.
13) En bül'ük atlk pil ve at|k batarya üreticileri olan J3 telefoncu ve eleklronikçi esnafıınızla kapı
kaPı Yüryüze görüŞüleıek atık pil kumbarası dağıtılmış ve atık pillerin çevreye doğaya olan zararları
ve geri dönüşümü konularında bilgilendirme 1,apılrnıştır.
14) l02 esnafiınız|a kapı kapı yüzyüze görüşülerek ambalaj atığı konusunda kaynağında ayrı
birikıirme toplama ve geıi dönüşüm konusunda bilgilendirme yapılarali geri dönüşüm
ekipmanIarımız hakkında bilgi verilnriş ve işbirliği konusunda söz alınmıştır.
l5) ilçenlizde faaliyet gösteren l8 adet Hanımlar kuran kursunda 330 hanımla görüşülmüş, seminer
kaPsanlında Çewe bilinci, geri dönüşüm , tenıiz çevre başlıkla-rında bilgi|er verilnıişlir. Her kuran
kursuna birer adet pil kumbarası. geri dönüşüım iç mekan kutusu, el kitapçığı, ve el broşürteri
dağıtllmışıır.
16) Geri Dönüşüm çalışmaları kapsamında Ahk Elektrikli Ve Elektronik Ev Aletlerinin (AEEE)
kaynağında ayrı top|annıası, biıiktirilmesi, ıaş!nması ve geri dönüşünıü kapsamlnda yetkilendirilnıiş
kuruluş olan TÜBİSAD' la sözleşme yapılmıştüı. Sözıeşme gereği bir adet Şehir E-Atık ( Elektronik
Atık) Toplama Noktası ekipmanı yerleşıirilmiş, ayrıca okullar arası E-Atık Toplanıa yarışması
belediyenıiz koordinatörlüğünde düzenlenmiştir. 5 okulumuz gönüllü olarak yaİışmaya
başvurmuştur.

17) İlçemizde Çöp Hizmel a|ımında mevcut konteynırlarımız yetersiz olduğundan l50 (yüzelli)
adet 800 litrelik 50 (elli ) adet 400 litrelik toplam 200 (ikiyüz) adet Büyük çöp Konteynırt alamı
yapılmış olup; ihtiyaç duyulan yer|ere yerleştirilmiştir. Ayİıca 4469 (dörtbindörtyiizaımışdokuz)
Adeı ayalisız küçük Çöp Kovası ve 70 Adet DEKORATİF sallama çöp sepeti alımı yapılarak ihtiyaç
olan yerlere dağılmı yapılmıştır. Çöp Bidonu dağıhmı yapılan Mahalle|er ve sayıları ile ilgili
bilgiler aşağıda sunulmuştur
18) İlÇemiz Mücavir alan sınırları içeıisinde 20l9 yılında l Şubat_l5 Aralık tarihleri arasında Larva,
l5 Mayıs-l5 Aralık tarihleri arasında Uçkıın, l Şubat- 3l Mart tarihleri aıasında Kanal Sisleme ve

Yine I Kasım- 3l Aralık tarihleri arasında Kanal Sisleme çalışmaları yapılarak haşerelerle mücadele

Ça|ıŞmaları İlaçlama Makinesi ile ahır kilgeleri, dere yataklaıı. köprü altları, Sazaklık ve su biriken
yerler, yerleşim yerine yakın olan köyler, yetkili mühendis eşliğinde her hafta altı gün gerekli

şekilde yapıimışlır.
19) 'Yaşh Çınırlarımıza Evlere Temizlik Hizmeti' projesi kapsamında ilçemiz genelinde l22
(yiiz yirmi iki) adet eve temizlik çalışması yapılarak; yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıztn temiz
bir ortamda yaşamaları sağlanmışhı. Evlerimizde yapılan temizlik için gereken her türlü ekipman,
temizlik malzemesi. etektrikli süpitge Müdüdüğümiiz taraflndarı kaışılanmıştır

20) İlçemizde 2 adet Uçkun Makinesi ile her hafta ahı gün 2.Aydan itibari ile ( Lavra ) Sivrisinek,
karasinekle Yetkili mühendis eşliğinde ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.Turhal genelinde ilaçlama
çalışmaları ile ilgili olarak yardım isteyen mahalle sakinlerine Apartman veya evlere haşere
ilaçlamaları tarafımızca yapılmaktadır. Ayrıca Yeşilırmak temizlendikten sonra ırmak kenarlarında
ilaçlama çalışmaları yaptlmüştıı.

2l) Bünyemizde bulunan l adet Kamyonla 2017 yılına ait 1500 Adet Konteynır Dezenfekte

çalışması yapılmıştır. Hafta içerisinde 2 gün dezenfekte çalışması yapılmaktadır.

TEK SEFER GİDiİPİİ İV 35 ADET
2 AYDA BiR SüREKLi GiDiLEN EV 55 ADET
HER AY SUREKL| G|DILEN EV l2l ADET
TOPLAM YAPILAN iş 507 ADET
TOPLAM HiZMET GÖTÜRÜLEN EV 268 ADET

d



22t. İlÇemiz genelinde kaldırım|arda, boş arsalaıda, mahalIe aralarındaki sokaklarda, dere ve kaıral
kıyılarında l500 (BinBeşYüz) Litre Ot ilacı ile jO mahaltede yabancı ot ilaçlama çalışnıası ve 4
(Dört) adet MiSİNA Makinesi ile 1,abancı otlarün temizliği çalışmaları yapılaıak halkımIza temiz bir
çevrede yaşama oIaııağı sağ|anmıştır.
23) Mahalle sokaklannda çöp konteynırlarına veya konteynıı diplerinde bırakılan .Bayat Ekmekler'
için l00 Adet Özel Bayat Ekmek kutusu Alınıp, ihtiyaç duyulan yerlere yerleşıirilmiş ve daha
giizel ve modern çevre oluşlurulmuştur.
24) ilçemiz halkının kandil gecelerinde ve Bayram günlerinde daha huzurlu bir ortam ve güzel
kokulu bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunnıak anıacıyla Gülsuyu itaç|ama Makinenıize ilaç
yerine gülsuyu konularak, bütün sokaklara gülsuyu serpilmiştir.
25) Temizlik işleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan iki Adet vakumlu süpürme araçla haftada
altı günde birisi Tren yolu alhnda, diğeri Tren yolu üstende olmak üzere Müdürlüğümüz
kontrolünde gerekli temizlik hizmet alımı çalışmalan yapılmıştır.
26) (Bi0 Adet TIR Aracı günlük olaraktan 65 - 75 Ton arası haftanın 7 günü Çöp istasyonuna
taşımakladır.Ayrıca l (Biı) adet Moloz aracı ile haftada altı gün şehir merkezi ve köyterden,
dönüşümlü olarak inşaat malzemeleri alınmaktadır.
27) (Dokuz) Adet Çöp Toplama aracı ile 6"sı sı gece, 3 'ü giindüz olmak üzere haftanın yedi giinü
atık çöp hizmet alımı çalışmalarımız yapılmaktadır.
28) İlçemiz genelinde 73 tane ( süpürgeci ) Temizlik elamanı ile bütün cadde ve sokaklarda temizlik
çalışmalanmız her gün yapılmaktadır.
29) Beyaz Masadan gelen istek ve şikAyetler iki gıınü geçmemek şartıyla Müdürliığü-müzce yapılan
kontrollere göre gerekli istekler zamanlnda yapılmaktadır.

10.2.5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim, Başkanlık Makamına bağlı Temizlik İşleri Müdürlü$ince yapılmaktadır.

l0.J. Diğer Hususlar
l0.3.1. Amaç ve IIedefler
l0.3,1.1. Birimin Amaç ve lledefleri

İlçenıizin daha güzel, modern ve yaşanabitir bir şehir olması genel temizliğinin, çöp
alımlarınln çevıe düzenlenıelerinin ıitizlikle yürütülnıesi. ihıiyaç sahibi Vatandaşların,ılzın temiz,
sağlıkh bir ortamda yaşamaları için gereken ev temizlikleri konusunda yardım.çevre temizliği
konusunda, çeıı'e bilincine sahip bireyler yetişmesi için çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza,
esnaflarımıza ulaşmak ve etkinlikler düzenlemek.

l0.4. Temel Politikalar ve Öncelikler

l- Turhal Halküna Hizmet

2- Toplum Hizınetleri

l0.5. Faaliyetlere iıişkinbilgi ve Değerl€ndirm€ler
l0.5.1. Mali Bilgiler
a) Bütç€ Uygulama Sonuçları

TEMiZLiK iŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ 20ı9 BÜTÇESi

Ekonomik
sınıflandımıa

Başlangıç
Ödenegi

Harcanan Kalan Harcama oranı
(%)

0l Penonel giderleri 467.9l6,00.- TL 467.906,75.- 9,25TL % 99,99rr



TL
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr 90.9l7,00.- TL 90.767,66.-

TL
149,34 TL y.99,83

03 Mal ve Hiz.Alım 8,622,380,00 TL 8,62l,979,89 TL 400,l l TL % 99,99
06 Yatırını Harcamaiarı l04,520,00 TL 0,90 TL % |00

1,oPLAM 9.285.733,00 TL 9 .285 .l7 3 A0 TL 559,60 TL % 99,99

l0.5.2. Temel Mali tablotarı ilişkin Açıklıırılar

Belediyemiz bUtçesinden birimimize ayrılan miktar nispetinde çalışma yapılnııştır.

l0.5.3. Mali Denetim Sonuçlart

Belediyenin genel denetimi ile birlikte yapılmaktadır.

l0.5.4, Diğer Hususlar

BütÇe uygulamaları esas alınmış. satın almalar Ve yaıırımların harcamalaıı bütçenin itgili
fası| ve maddelerindeki ödeneklerden yapılınış olup bütçe dışı lıarcanıa yapılmanrışlır.

l0.6. Kurumsal Kaabili},et Ye KaPasitenin Değerlendirilmesi
l0.6.1. Ustünlükler

Tecrübeli personelimiz.

l0.6.2. Değerlendirme

Belediyemizin maddi imk6nlaıı ölçüsünde halkımızın modem bir şehirde yaşamasını
sağlamak için projelerimizi planlayarak personellerimizin özverili çalışmaları ile hayata geçirmeye

çalışıyoruz.

10.7. Öneri ve Tedbirler

Çöp topIama sistemi dahilinde bazı mahallelerde uygulanan çöp kovası uygulaması bir çok
sıkınttlara yol açmalıtadır. sokak hayvanları çöp kovalaııru devirerek içerisinde biriken çöpleri
dağütmal«a ve sokakları kirletmektedir. Ayrıca korozyona ve deformasyona dayanıklı olmadığı için
sık sık değiştirilmeleri gerekıiğinden oldukça kullanışsızdır. 2020 yıh içerisinde çöp kovası
uygulamasını minimuma indirerek konteynır sal.ısını artırmak hedeflenmektedir.

SIRA FAALiYET HEDEFLENEN
FAALiYET

GERÇEKLEŞEN
FAALİYET

GERÇEKLEŞME
DURUMU

l Yerleştirilen Varil 256 adet

2 Yerleştirilen Konteynır 200 adeı
3 Yerleştirilen

Kovası
Çöp ,1469 adet

4 Bertaraf Edilen Katı
Aıtk

25550000 kg

5 Bertaraf Edilen Tıbbi
Atık

4622l kg

l04,5l9,ı0
TL

rf
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tı. ULAŞIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜ 20ı9 YILI FAALiYET RAPORU
l l,t. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğünıüzün 20l9 yılı itibariyle (01.01.20l9 - 3|.l2.20l9 arast ) yaphğı faaliyetler
aşağıda sunulmuştur. Arz ederim.

l 1.2. Genel Bilgiler
l1.2.1. Misyon ve Viz.von
ı) Misyon

a) BelediYenıiz hizıı'ıetlerinin zamanında ve sağlıklı yürütülebilmesi için makine paıkının haftada 7
gün 24 saat kullanıma haar olmasını sağlamak.

b) BelediYe Personeli ve ilçemiz öğrencilerinin servis ihtiyaçIaıının karşılanması, hemşerilerimizin
ulaşım hizmetleriııin yapılması, yaptırılması ve kontıolü.

c) İIçemizin ulaşım ile ilgili ihtiyaçlarü hakkında çalışmalar yapmak.

b) Vizyon

a) Makine Parkrnda bulunan araçların periyodik bakım, tamir ve onarımlarını öncelikle kendi
atölyenıizde yaparak. makine parkı giderlerinin ekonomik şekilde karşıIanmasını sağlamak.

b) ilçemizde ulaşımın bölgede en iyi ve en hesaplı olması. Belediyemiz bünyesinde kalan ulaşım
hiznıetlerinin özelleştirilmesi.

11.2.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyemize ait tiım aıaçların kayillarınl tutnrak muayene ve sigortalarını takip ederek göreve
hazır olmalarını sağlamak.

b) Belediyemize ait tüm araçların, bakım onarımlaıını atölye imkinlan ite yapmak, yapılamayanları
dışaııdan hizmet alımı ile yaptırmak.

c) Yedek ParÇa ambarında acil durumlarda kullanılabilecek malzemelerin bulunmasını sağlamak
kullanılan malzemelerin aıaç ve birim bazında takibini yapmak,

d) Belediyemize ait araçlann yakıt ikmallerini ve takiplerini yapmak.

e) Belediyemize ait otobüslerle personel ve öğrenci servislerinin yapılması,

f) Belediyemize ait özel halk otobtlsü laşımacılığının kontrollerinin yapılması.

g) İ|Çemizde servis taşımacılığı hianeti vermekte olan servis araçlarının "S" Plaka işlemlerini
yapmak.

h) Belediyemiz birim müdürlüklerinin, teknik ve atölyemizde yapılabilecek taleplerini imkdnlanmız
ölçüsiinde yerine getirmek.

i) Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevlerdir.

l1.3. ldarel,e llişkin Bilgiler
l1.3.1. Fiziki Yapısı

{(



Ulaşıın Hizmetleri Müdürlüğü, Yunus Enre Mahal|esi, Şehit osman Caddesi, No: l58
adresinde; ofis, atölye (moıor, iş makinesi. oto-elektrik. kaynak, lastik" yıkama ve yağlama). ambar.
kapa|ı ve açık araç parkı, akaryaliıt istasyonu bölümlerinden oluşmakıadır.

l1.3.2. Personel ve Makine Parlı Araç Durumu:

a) Müdürlüğiimüz l Müdür. l Atölye Şefi, l Baş Şoftır, l Sahn Alma, l Ambar Meınuru, l Tekniker.
l ofis. l Akaryakıt, l Güvenlik, l l Şoftir, 2l Atölye ve l Dış görev (Kayn,ıakamlık) olmak ıizere
toplanı 42 kişilik personel yapısına sahiptir.

b) Makine Parkı Mevcut Araç Sayısı

11.33. Bi|gi ve Teknolojik Kıynıkiar

MüdürIüğümüzde görev yapan teknik elemanlar, mevcut araçlara ait kullanım kılaııızları,
yedek parça katalogları, bilgisayar (internet) ve yetkili servislerden alınan hizmeılerden
yararlanmaktad ı r.

l1.3.4. İnsan Kaynıklırı

Müdürlüğümtızde görev yapan 42 personelden 5 kişi memur, l kişi sözleşmeli, 6 kişi
kadrolu işçi, 28 kişi 696 sayılı KHK ile sürekli işçi, 2 Kişi Belediyemiz Kocakavak Şirketi personeli
olaıak çalışmaktadır.

l1.3.5. Sunulın Hizmetler

a) Atölye|erimizde BeIediyemize ail araçların periyodik bakımları, arıza|arı, revizyonları ve belediye
hizmetlerinde kullanılan malzeme imalatIarı yapılmaktadır.

b) Akaryakıt istasyonumuzdan Belediyemize ait, kirahk ve Belediye hizrnetlerinde kullanılan
araçların yakıt ikmalleri yapı|maktadır.

c) Yedek parça ambaıı ve satln alm4 malzeme temini için gerekli işlenıleı yürütmektedir.

l2

l5

29

l6

z

99

otobüs l0

Diğer Araçlar

'|'OPLAM:

Sayı

l5Binek ve Pikap

Kiralık Araçlar

Motosiklet

Kamyon

ş Makinesi

A raçlar

r(



d) Be|ediyemize ait otobtisler|e Turhal-Tokat l Tırhal-Zile aıası öğrenci servisi ve şehir içerisindeki
yerleşim birimlerine personel servis hizmeıleri yapı|maktadır. Resnıi tören, cenaze, dügün. sosyal,
kültürel, sPortif faaliyetler gibi toplu taşıma gerektiren olaylarda imkdnlarımız ölçüsünde hizmet
verilmektedir.

e) Belediyemize ait tüm birimlerin taleplerine imkinlarınız ölçüsünde yardımcı olunmakta ve destek
sağlanmaktadır.

l1.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim BaŞkanlık Makamına bağlı Ulaşım Hiarıetleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

a) Diğer Hususlar

Belediye hizrrıetleıinin günün 24 saati devam etmesi ve hizmetlerin aksamadan
Yürütülebilmesi iÇin ihliyaç halinde ilgili personel gece ve tatil giinlerinde göreve çağılarak hizrnetler
yüriitülmekıedir.

l 1.4. AMAÇ r,e HEDEFLER
l 1.4.1, İdarenin Amaç r,e Hedefleri

Yetki, GöreV ve Sorunıluluklar baş|ığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları ıitizlikle
yerine getirmek.

11.4.2. Te me| Politikalar ye öncelikler

Araç ve makinelerle yürütiilen Belediye hizmetlerinin aksamadan, en iyi ve en ekonomik
Şekilde sağlanmasıru temin etnıek, atölyelerimizden ve teknik elemanlarınıızdan azami ölçüde
yararlanmak.

l !.4.3. Diğe r H ususlır

Belediyenıize ait diğer biıimlerin nıekanik işleri ile ilgili taleplerine yardımcı olnıak. Resmi
tören, cenaze, düğün, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde loplu taşlma gerektiren olaylarda
imkinlarımız ölçüsünde hizrnet vermek.

l1.5. Faaıi}etlere iıişkın Bilgi ve Değerlendirmeler
11.5,1. Mali Bilgiler
a)Bütçc Uygulama Sonuçları (01.0r.20l9 - 3r.l2.2019 Tarihleri Arası)

11.5.2. Temel Mali Tıblolara İıİşkin Açıklamataİ

Belediyemiz bütçesinden birimimize ayrılan miktar nispetinde çalışma yapılmıştıı

Hesap Kodu Ekonomik sınıflandırma
Başlangıç
Ödeneği

kullanılan
Ödenek

Kalan
Ödenc.k

Harcama
Oranı

%
03 Mal ve Hizm. Alım Gideri 4.395.000,00 ü 3.541.515,79I) 853.484.2l ü 80,58

06 Sermaye Giderleri 305.000.00 ü 269.305.08 n 35.694,92 i, 88,30

ToPLAM 4.700.000.00 ü 3.8l0.820,87 n 889. l79_ 13 n 8l,08

l1.5.3. Mali Denetim Sonuçlırı rc



Belediyenıiz genel denelimi ile birlikte yapılnaktadır

t 1.5.4. Diğer HususIar

BütÇe uygulamaları esas allnmış, sattn alınalaİ ve yatırımların harcamaları bütçenin ilgili fasıl
ve madde|erindeki ödeneklerden yapılmış olup büıçe dışı harcama yapılmamıştır.

l 1.6. Performans Bilgileri
l1.6.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Atölyemizde Yapılan Faaliyet Bilgileri;
Atiil elcrimizdc ya lan i lerin Pi Tcnıin lle Y laı i Iemlcrr1

Avaıs llc Y lan Gidcrleı
Araç Bakım - Onaııln 59.472.57 l,
Sigorta 2.1l2.1l l,
Kargo 7l8.1l(ı n
Araç Fenni Mua!ene§i l7.648.74 n

ToPLAM 80-552 28 t,

l1.6.2. Performans Sonuçlırı Tablosu

Belediyemizde henüz perfornrans kiterleri oluşturulmadığı için müdüflüğümüz perfbrmansı
sadece bütçe uygulama sonuçlarına day:ınmaktadlr.

l 1.6.3. Performan§ Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bütçe uygulama Sonuçlarlna göre 2019 yılı bütçesinin harcama oranı % 80,08 olarak
gerçekleşmiş olup; Performans başan ile sonuçlanmıştır.

l1.7. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
l1.7.1. ÜstünIükler

Makine ikmal sahasınln ihtiyaca uygun büyüklükte olması, atölye, akaryakıı islasyonu,
yıkama yağlama, kapah ve açık park gibi hiZmetlerin bir arada yürüıülnıesini sağlamaktadır.

l1.7.2. Zavıflıklar

Atölyelerimizin küçük kapalı alanlardan oluşması çahşmalarımızda zorluk meydana
getirmesine rağmen işlerimizi aksatmadan yiırütmeye gayret gösterilmekıedir. 20l4 - 20l5 - 20l6-
20l8 ve 20l9 yıllarında alınan yeni araçlarla makine parkı giderlerimiz azalmıştır. Makine parkında

Aliih,eler İş Adcti Tular
()ıo-Elcktrik Aıirh,esi 2(A l05,600.00 t,
Motor Atöh€si 370 1.18.000.00 n
lş Makincsi Atöl!€si 286 l l4-400 00 t,

katnak Atölvesi l6() 6{.000.00 t,

ı,astik Atölyesi ]0] l21.200.00 n
Yağ Atöllesi 6ıi2 272.800.00 t,

2.065 826.000.00 n

Birimi Parça alını lşçilil sigorta Toplam
LIlaşım Hiz 286.787.95 l, 70.03l.j7 i, 37.965.13 n 391,78J.45 ü
Yazı işleri 5.38ı.98 n l2.752.2{ n 1.5j6.1] l, t9.670.36 n
Zahtla |2.248.5t n 2.107_00 t, 1.685_00 t, l6.340.5l b
Basın 'ı'alrn ll.i j,2|2.88l, 2.595.60l. 785.99 t, 6.59].47 İJ

Fcn iş|cri I60..ll5.9l n l01.658.26 n |9.669.63 n 281.74].80 İ]

TUsKi l03-8l0..t9 L 49.391.97l) Il.|77.95 n |61.:iıl0.36 n
itfaive 26.162.88 İ] 9.784.00 n 7.162.03l) .l3.408.9l l,
Park Bahçe 50.670.86 t, I.551.40 n 9.360.8l t, 61.586.07l,
Temizlik 22,082.39 t, l6.521.46lJ 9.346.79 t, ]7.956.64 ı
Mezarlıklar l2..160-75 t, l,591 12l, 5.127,a6 ı, l9.786.33 n

şlcünıe 3.141.47 t, 709,00 n 1.905.00l, 1.905.00 n
ToPLAM 686.376.07 t, 269,0{18,97 t, l06.622.33l, l .062.007.37 l,

20i 9 Yılı Do cideİlğri : f,frrıüğİı

l1.6.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Ge|işen teknoloji günlük olarak takip edilmekıedir. Yapılan hiznetlere ve projelere
yanslılmal«adtr.

ToPLANl:
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bulunan YaŞ ortalaması yüksek diğer araçların yenilenmesi halinde daha ekonomik ve verimli belediye
hizmetleri sunulacaktır.

l1.7.3. Değerlendirme

Mevcut imkAnlarla makine parkını her an faal tutabilmek için azami gayret gösıerilmektediı

11.7.4. öneri ve Tedbirter

Makine parkının bir kısmı kademeli olarak yenilenmiştir. Fakat yenilenmeye ihtiyaç duyulan
araçlar içinde aynı doğrultuda çalışnıa yapılması gerekmektedir. 20 yaşın üzerinde olan aıaçlar
ekonomik ömrünü tamamlamlştır. kısa siirede arıza yapan bu araçlar maddi yönden Belediyemiz
bütÇesini olumsuz etkilemekte, zaman açısından da Belediye hizınetlerinin aksamasına neden
olmakadır. UlaŞüm Hizmet|erinde Belediyemize aiı araçlarla kanun sınıılarını aşarali yapılmaya
ÇalüŞılan taŞımacılık faaliyetlerinin acilen özelleştirilmesi ve hizmet alımı şeklinde yapılnıası
gerekmektedir. Belediyemize özeI servis şartlartnda bir atölye binası kazandırılması, işlerimizin daha
ekonomik ve verimli olmasını sağIayacakır.

iÇ KONTROL GtJVENCE BEYANİ

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

Bu raporda açıklanan faaliyeıler için idare bütçesinden haıcama birinıimize tahsis edilmiş
kaYnakların etkili, ekonomik ve verimIi bir şekilde kullanıldığını, görev ve yelki alanım çerçevesinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalllk ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde siifeç kontİoıünün etkin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değeılendirmeler. benden önceki
harcama yetkilisinden almış olduğum bilgi|er, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayışıay raporları
gibi bilgim dihilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idaıenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Turhal - 3 1.12.2019

ffil,r
Ulaşıın Hiznıetleri Müdiirii V,
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t2. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YIL! FAALİYET RAPORU
l2.1. Üst Yönetici §unuşu

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün (01.01.20l9-3l.|2.20l9) döneminde yaptığı faaliyetler
aşağda delaylı bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim

l2.2. Genel Bilgiler
a) Misyon ve Viryon

llçemizin daha güzelleşmesi, yeşil ve Modem Turhal olabilmesi için yeni yeşil a|anlaı
oluşturmalç fidan dikimini yaygın hale getirmektir. Halkımızın daha yeşil bir çevrede yaşamını
sağlamak amacıyla her müalleye en az bir park yapmaklır.

b) Yetki, Görev ve Sorumluluklır
ı) f,sas Görevleri :

l) Belediyece Yeniyapılan Paık alanlaıına, taşınan topralıların tesviyesinin yapılması.

2) Bitkilendirnıe çalışnıaları ( Çim ekimi,Fidan dikimi, Çiçek fidesi dikimi vb.),

3) Bitkisel materyalin hastahk ve zararlılardan korunm.§ı amacı ile ilaçlanması,

4) Mevsimlerin akşı doğrultusunda sulama pıogramları gerçekleştirmek,

5) Budama ve şekil verme çalışmaları yapmaktır.

6) Mevcut alanların eldeki imkanlarla bakım çahşmalarının yapılnıası (Yabancı ot temizliği, biçinı.
sulama, çapaIama vb. gibi periyodik bakrm çalışmaları),

7) Fidan dikim ve nakil çalışmaları,

8) Çim alanlarının biçilmesi çalışmaları (Çim makinesi, Tırpan ve çim makası ile)

9) Halkın ağaç dikimine duyarlılığının afttıfılması amacı ile ağaç dikme kampanyası düzenlemek,

l0) Mevsimlik çiçek fidelerinin yetiştirilmesi ve parklar ve kavşaklara dikilmesi.

l l) Çocuk parklannın baliım ve temizliğinin yapılması.

l2) Park ve Bahçeler için ihtiyaç duyulan malzemelerinin (bitki-gübre-çlm tohumu, süs bitkisi vb.)
temiı edilmesi.

b) Diğ€r Görevıer

Belediyeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü yukanda belirtilen esas hiznetlerini aksatmamak
şartı ile aşağıdaki görevleri de yaparlar :

(l) Kamu Kurum ve Kuru|uşları ile camilerin bahçe dtizen|emelerine yardımcı o|ma!

(2) Çim biçme ve çiçeklendirme çalışmalanna katkıda bulunmak.

(3) Halkın sosyal ihtiyaçlan için yeni piknik alanları oluşturmak.

c) İdareye ilişkin Bilgiler:

l2.2.1. Fiziksel Yıpı

Tt



Müdürlüğümüa Milli Egemenlik Parkı içerisinde, 2 (iki) katlı bir binadan
olıışmaktadır.Binada iki WC, biİ adet mutfak. l Bilgi işlem odası, l Müdür odası, l Arşiv odası, l
Mescid ve iki personel odası bulunmakladır.Ayrıca Hizmet binamız yanına iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması amacıyla; personellerin günlük banyo yapabilmeleri için yeni ve çok amaçIı kullanmaya
müsait ek hizınet binan,ıız mevcuttur.

l2.2.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüzde, l Müdür, 4 Memur,2 Çavuş ve 6 Daimi İşçi ve 48 Hizmet Alımı İşçi
Personeli olmak üzere toplam 6l (Altmışbir) personelimiz görev yapmaktadır.

12.23. Bilgi ve Teknoğik Kalnıklar

Müdürlüğllmilzce, bilgi kaynağı olarak, mevcut yazılı kaynaklaı ve Intemet'len
yararlanılmaktadır.

12,2.4. İnsan KaynıkJarı

Müdürlüğümüzde görev yapan 6l (Altmışbir) personelden l(Bir) Müdür_ 4 (Dört)'ü Memur,
2 (iki)'si Çavuş, 6(Altı)'st Daimi işçi, 48 (KırkSekiz)'i Hiznet Alımı işçisi statustinde işçilerle
birlikte çalışma|arımız gerçekleştirilmektedir.

S.No Bl RINl l PERSONEt. ADI tINVAN l SAYlsl

l Parkbahçe Miid TURAN GOKÇE Miidür l (Erkek)

2 Parkbahçe Müd HASAN DÖNMEZ Memur l (Erkek)

3 Parkbahçe Müd BAHATTİN DOĞAN Memur l (Erkek

1 Parkbahçe Müd SATlLMtş KOCA Meınur l (Erkek

5 Paıkbahçe Müd SEFER KAVAK Memur l (Erkek)

1 Parkbahçe Müd. HASAN ATICI Daimi İşçi (Çvş) l (Erkek

2 Parkbahçe Müd. MURAT ASAR Dainıi İşçi (Çvş) |(Erkek

] Parkbahçe Müd KADİR SOYLU Daimi İşçi l (Erkek

4 Parkbahçe Müd. ZEKi KAYA Daimi İşçi l (Erkek

5 Parkbahçe Müd İBRAHiM GÖKSU Daimi İşçi l (Erkek

6 Parkbahçe Müd HUSEYlN UNAL Daimi İşçi

7 Parkbahçe Müd AHMET
MOLLAHÜSEYiNOĞLU

Daimi İşçi

8 Parkbahçe Müd YüKSEL ULt]DAĞ Daimi İşçi

l Turhal K.Kavak Şıi
^ZlZy\LMAZ

Hiz. Alin,ı İşç.Sor l (Erkek)

2 Turhal K.Kavak Şti. Hizmet Alim lşç 47 (Erkek)

r



N,,,ÜDÜR ]

MEMUR .1

DAiMi iŞÇi ÇVŞ 1

DAiMi iŞçi 6

HiZMET ALlMI iŞÇİ SORM l

HiZMET ALlMI iŞÇiSl 47

TOPLAM PERSONEL 6]

ı

ı

ı

ı

t2.2.5. Sunulan [lizm€tler

Tüm yeşil alanların sulama, çim biçme çalışmaları, çiçek dikme-çapalama ve tüm bakım
iŞlemleri eksiksiz sürdüriilmektedi.. Şehrimizdeki Parklar, refujlar ve kaldırımlar üzerinde bulunan
ağaÇların, Çanakları, yabani ot temizliği, ve bakrm çalışmaları, ağaçlarda görülen hastalıklaıa karşı
ziıai ilaçlama çalışmalanmız yapılmaktadır.

l. Çocuk parklarının bakımlan belirli periyotlar ha|inde yapılmaktadır.
2. Kız kayası su pompast yanındaki üretim alanında 3000'e yakın süs bitkisi üretimi ve bakım

çalışmaları yapılmaktadır.
3. İlçemiz sınırları içerisindeki kaldınmlarda, parklarda bulunan ağaçların budama çalışmaları
başlatılarak; ağaç çalıları halkımızdan muhtaç durumda olanlara gelen talimatlar doğrultusunda
ücretsiZ dağltlImaktadıI.
4. Belediyemiz Parklarında bulunan Oyun Gruplaıının ve Oyun Aletlerinin da-yanıklılıklarının
artırılması ve güzel görünnıeleri amacıyla boya malzemesi alınarak, boyama çalışmaları bütlin
parkların ihtiyaç duyulan kısımlarında yapılaıak hizmete sunulmaktadır.
5. Belediyemize aiı Kızkayası Su Pompası yanında yeni kurulan 500,00 M2'lik Sera içerisinde fidan,
süs bitkisi ve çiçek yetiştirme çalışmalarımız yapılmaktadır.
6. İlçemiz mücavir alan sınırlaıı içerisinde bulunan Parklarda, reffijlerde yeşil alan çalışmalarımız
esnasında kullanılmak ilzere ihliyaç duyulan l3 (Onüç) Kalem Kışlık çiçek tohumu alımı yapılarak
seralarımızda ekimi ve yetiştirilmesi yapılarak parkların, reflljlerin yeşillendirme ça|ışmalarında
kullanılarak hizmete sunuImaktadır.
7. Belediyemize ait Parklard4 refiijlerde kullanılmak üzere ihtiyaç du),ulan 300 1ÜçYüz) Kg. Beşli
karışımı Çin,ı tohunru alımı yapılarak hizmete sunulmuşıur.
8. Belediyemize ait Parklaıdaki Çocuk oyun alet|eri ve spor alet|erinin, kamelyaların, olurma
banklarının tamirat çalışmaları yapılarak hizrnete sunulmahadır.
9. İlçemiz Mücavir alanı içindeki Çocuk Parklarında oyun oynayan çocuklaıın yumuşak zeminde ve
daha güvenli ortamda oyunlafını oynayabilmesi için l37.000 Kg. (YiizOtuzYediTon.) 0.7-15 mm'lik
çakl taşı alımı yapılarak hizmele sunulmuştur.

l0.İlçemiz palklaıında, reftljlerinde, kavşaklardaki yeşillendirme çahşmalaıında kullanılmak üzere
ihtiyaç duyulan 200 ton keçi gübresi Orman köylülerinden alınarak yeşillendirme çalışmalarında
kullanıma sunulmuştur. rf



l l.ilçemizde mevcut bulunan Engelsiz Yaşam Parkı yanına 4.000,00 m] Iik yeni Park düzenleme
ÇalıŞması baŞlahlmıŞtır.Binevler Mahallesinde 3.000.00 m'lik yeni Park diizenlemesi çalışmaları
başlatl lmtştır.

l2.Belediyenıize ait parklardaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 3 (Üç) adet H=20O Cm.
Helezon KaYdırak, l (Biı) Adet Ebeveyn Salıncak. l (Bir) adeı Engelsiz Zincirli Salıncak oturğı ve l
(Bir) adet Mini Topaç alımı ve yerlerine yerleştirmeleri yapılarak hizmete sunulmuştur.
l J.Hacılar ve Mimar Sinan Mahallelerinde yeni yapılan paıklara l37 m! renili panel çit düzenlemesi
yapılarak hizmete sunulmuştur.
l4.BelediYemize ait parklann güzelleştirilınesi, canlılık kaz:ındırılması anracıyla Baklava desenli
33565 (otuzÜçBinBeşYüzAltmışBeş) adet renkli pafke taşımı ahmı yapılarak hizmete sunulmuştur.
l5.Tokat Orman Fidanlık Müdiirlüğünden l500 (BinBeşYüz) adet değişik cinslerde fidan-süs bitkisi
ücretsiz alınarak ilçemizin yeşillendirme çallşmalarında k-ullanıma sunuldu.Müdürlüğümüzce 20l9
yılında ilçemize 5.000,00 Adet Fidan-Süs bitkisi dikimi ve baklmları yapılmıştlr.

Müdürlüğümüzde 3 adeı Arazöz (Sulama Aracı), 2 adet Traktör, 2 adet kapalı Hizmet
Aracü. l (Bir) adeı Üstü Açık Yeni Transit Hizmeı Aracı ile çalışmalanmız gerçekleştirilmişıir.
Müdürlüğümüzün 0ll0ll20l9-3l.,l2.20l9 tarihleri aıası gerçekleşen rakamlar ile gerçekleşme oranı
ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

l2.3. Yönetim ve İç Kontrol Sistenıi

paık Bahçe Müdürü denetim ve yönetiminde, Ekip Çavuşlarının günlük kontrolünde, gece ve
gündüz vardiyası olarak çalışılmaktadır.

12.3.1. Amaç ve Hedeller
a) İdarenin Amaç ve Hedelleri

yukarıda ki. yetki, Görev ve sorumluluklar başlığı alında bahsi geçen görev ve sorumlulukları
layıkıyla yerine getirmek, Yeşil alan sayısını artırmaklır.

l2.3.2. Temel Politikalar ve Öncelik|er

Çevre bilincini ön planda tııtarak, insanların faydalanabileceği yeşil alanlar oluşturmak ve
fidanlaı dikmekıir.

l2.3.3. Diğer Hususlar

YeŞil alanlaıın bakımı ve onarımı dışında halkımıza çiçek sevgisinin kazandırılması amacı ile
YetiŞtirdiğimiz mevsimtik çiçek fidelerinden ihtiyacımızdan fazla kısımlannı resmi kurunılar ve halka
dağıtmak.

12.3.4. Faaliyetlere hışı<ın Biıgı ve Değerıendirmeler
l2.3.4.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

HARCAMA KALEMl
AÇIKLAMASI

20ı9 YILı
BüTçE
HEDEFi

KALAN
NET
öopıın«

2019 YII.I
iÇERiSiNDE
YAPILAN
öDEM ELER

GERÇEKLEŞME
oRANI

MaI ve Hiznıet Alını Gideri
504.000,00 TL 306.258,23

TL l97 -74|,77 TL % 39,23

Tt'



Seııaye Giderleri
l32.000,00 TL l l7.504,30

TL |4,495"l0TL % l1,00

ToPLAM 636.00,00 TL 423.7 62,53

TL 212.237,4,7 TL % 33,37

l2.3.4.2. Temet Mau Tablolara ilişkin Açıklamalar

Personel Giderleri; l Müdür ve 4 memur peısonel ile 8 adet Daimi işçi 46 Adet B.İ.T. Şirkeı
Peısoneli, 2 Adet Şirket personelinin ücret, sosyal haklar, tedavi ve cenıve giderleri ile sosyal
güvenlik kurumlaıı devlet katılım payları,

- Yolluklar; yurtiçi görev yolluklarından,

- Hizmet Alımları; telefon giderlerinden,

- Tüketim Mallan Malzeme Alımları; temizlik, yakacak ve akaryakıt gideılerinden,

- Demirbaş Alımlaıı; bi'ıro ve işyeri malzeme, makine, leçhizat alımlan, gayrimenkul bakım ve
onarım giderleri ile araç bakım ve onarım giderlerinden,

- Gayrimenkul Sermaye Üretimi; alınnıası planlanan çocuk oyun gruplaIı, otufma baniları için
ayrılan ödenekten ibarettir.

l2.3.4.3. Mıli Denetim §onuçları:

Mali Denetimlerimiz devam etnektedir.

12.3.4.4. Diğer Hususlar

Mali İşler Müdürlüğü'nden alınan Bütçe Giderleri Harcama Raporu EK'te sunulmuştur.

l2.4. Performıns Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri yukaııda belirtilen göfev v€ sorumluluklann yerine getirilmesi
arnacrna ve hedefine yönelen ve başlı başına bir bütiinlük oluştuıan yönetilebilir Ve
maliyetlendirilebilir hizmetlerin tamamıdır.

Performans Sonuçlaıı Tablosu

performansa Esas
Hizmetlerin Harcama
Kalemi Açiklamasi

2019 Yİıi
ödn.işı.Sonu
Mevcut Tutar

Kalan
Ödenek

Net
20l9 Yili lçinde
Yapilan
Ödemeler

Gerçekleşm
e Orani

Mal ve Hizınet Alını Gideri 504.000,00 306.258,23 l97 .741,77 %39,23

Sermaye Giderleri l32.000,00 l l7.504,30 l4,495,70 % |l,00

ToPI-AM 636.00,00 4z3.762,53 212.237,41 %33,37

Tf



S.No 01.01.20l9_3I.12.20l9 YENi PARK D ZENLEMELER MlKI,AR M2

Engelsiz Yaşam Yanı Yeni Park düzeırlemesi 4.000,00 M2

2 Biııevler Mahallesi yeni park Diizenlemesi 3.000,00 M2

TOPLAM ALAN 7.000,00 M]

PARKBAHçE MÜD. 20r9 YlLl FAALİYET-PROJE BİLGiLERi

l2.4.1. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Görev ve sorumluluklaıın yerine gelirilebilmesi amacına yönelik öngörülen hiarıetler
nedeniyle hedeflenen bütçe rakamları tasarrufa azami özen gösterilmektedir.

l2.4.2. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Birimimizin peıformansını ölçmek için bilginin düzenli olarak toplanması. yapılan reet
harcamalarımız ile Mali İşleri Müdürlüğü tarafından verilen ıaporların karşıIaştırması
oluşturmaktadır. Ayrıca. günlük işlerin takibinin çok yalıından ve yazılı olaıak yapılması da
performans değerlendirnıemizde olumlu eıken olmaktadır.

ALIMLAR TUTAR
l Hacılar MahalIesi ve Min,ıaı Sinan Mahallesi Parkları renkli Panel Çit Alümı

( l37,00 m')
19.7 43,7 6.-

2 Baklava Desenli Paıke Taşı Alımı (33.565 Adet.) l8.932,00._
, Küçükbaş Hayvan (Keçi) gübresi Altmı (200 Ton) 20.0000,00.-
4 Helezon Kaydırak Alınıı (3) Adet 4.071,00._
5 Ebeıyn Salıncak Alımı ( l) Adet 6l9,50._
6 Zincirli Salıncak Oturağı Alımı (l) Adet 6l9,50.-
7 Mini Topaç Alımı (l) Adet l50,00.-
8 Yazlık Çiçek tohumu alımı 94.000 Adet 23.407,60.-
9 Kışlık Çiçek Tohunıu alınıı 5 l500 Adet 6.289,00._
10 Ahşap Vemikli Çam Keıeste Alımı( l45x5xl0_ 176x5x8.5=l00+ l0O ) 3,776,00.-
ll Torf Alımı (2l00 Litıe) 16.238,00._
|2 Çocuk Park]arı Oyun Alanlarına çakıi laşı serilmesi l ]7,25 Ton 1.781,50.-
l3 Sıhhi Tesisat Malzenreleri Alımı-1 12.124,00.-
1.1 Sıhhi Tesisat Malzemel eri Alımı_2 (lhaleli) 60.709,82.-
l5 ürelim yeri Seralarına File gölgelendirnıe yapılması 2.505,l3._
l6 Otomatik Füskiye-Açı Ayaılı Fıskiye Alımı 4.849,00.-
l7 2 mJ Kereste Çıta Biçtirilmesi 383,00._
l8 Sentetik boya ve damlama sulama hortum edaval alımı I|.7M,00.-
19 Sac profil Köşebenı Mente Alımİ 870,00.-
20 Motor HIzarlaıına zincir alımı 550,00.-
21 300.00 Kg. Çim Tohumu alınıı 7.080,00.-,IUTAR

216.442,8l.-

l2.4.3. Diğer Hususlar

l
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Faaliyetlerimizin daha verimli, güvenilir ve optimunr düzeyde yapılabilmesi için diğer
birimlerle koordinasyonun sağlanması halinde, performansımız daha da yük-selecektil.örnegın:
parkların yapı[ması aşamasında Fen işleri Müdürlüğü, su tesisatlannın kurulmasında Tuski
Müdürlüğü, araçların ve çim nıakine|erinin tamirleri ve baliımlarında Belediyemiz ulaşım
Müdürlüğü ile koordine ve organize olması vb.

l2.5. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
a) UstünIükler

planlı, programh, feda]ıar ve tecrübeli çalışan elemarılanmızın olması, parkbahçe

çalışmalarımız esnasında kullanılabilecek MalzemeIerimizin konulacağı ve işçilerin sağlığünın
korunmasına olanak verecek şekilde yeni yapılan ek hizmet yerimiz üstünlüklerimizdir.

b) Zayıflıldar

ParkbahÇe hizınetlerimizin aksamanıası için Müdür|üğiimüze verilen eski hizıü.üet araçları da
sık sık arızalanmakta olduğundan işlerimizi zayıflatmaltladır.Ayrıca yüksek dat budama
çahşmalarında hılIanıImak üzere sepetli platıom olmadığından hizınette akamalar otmak:tadır.

c) Dğerlendirme

park ve Bahçeler MüdürIüğünüz çalışmaları esnasında kullanılmak üzere çok ihtiyaç duyulan
bir adet küçük Beko - Loder ve ağaç budama çalışmalarında kullanılmak iizere iş sağlığı ve güvenliği
için acil ihtiyaç olan l adet platformlıı araç alınması, hiznıetlerimizi büyük ölçüde artıracakrır.

d) Öneri ve Tedbirler

l- İlÇemizde mevcut bulunan Parklardaki Oyut Aletleri, Oturma Bankları, Kamelyalar zan4n z1man
tahribatlara uğramaktadür.Bu da bül ük nıiktarda maddi kayba neden olmaktadıI.Caydürıcı (Güvenlik
Kanerasl. Zabüta denetinıleri vb.) tedbirlerin faydalı oIacağl değerlendirilmekıedir.
2- İlÇemizde mevcut büyük parklarla, Cumhuriyet ve Minıar Sinan Maha|lesindeki tüm parkların
temizliği birimimizce yürütülmektedir.Bu durum asli görevlerimizin ifasında gecikmelere sebebiyet
vermektedir.

iç KoNTRoL GüvENcE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yelkin ddhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, lam ve
doğu olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetleı için idaıe bütçesinden harcama
biriminıize tahsis edilmiş kaynakların etkiIi, ekonomik ve verimli bir şekitde kullanıldığını, görev ve
yeıki alanım Çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve nıali kaıarlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli giivenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olaralı sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayışlay raporları gibi bilgim
d6hilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar herhangi bir husus hakkında

ÇE

bilgim olmadığını beyan ederim. Turhal - 02.01.2020

Palkbahçe Müdürü

t'



13. sl] vE KANALIZASYON MÜDüRLÜĞÜ 20l9 YILI FAALIYET RAPORU
l3.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğünıüzün 20l9 yıllna ait faaliyetlerini kapsayan rapordur. Arz ederiın

l3.2. Genel Bilgiler
l3.2. l. Yetki,Görev ve Sorumluluklar

İlçemizin Su ve Kaıralizasyon hiznıetlerinin yürütülmesi

l3.3. Birime iıişı<ın rııgiler
l3.3.1. Fiziksel Yapı

Turhal Belediyesİ bünyesinde kurulan Su ve Kanalizasyon Miidürlüğü Belediye hizmet binası
bitişiğinde Belediye iş Hanı zemin katta faaliyet göstermektedir.

13.3.2. Örgüt Yıpsı

13.3.3. Bilgi ve Tekno§ik Kaynak|ar

Yasalar, yönetmelikler, veri mevzuat, deneyiınli personel ve intemet bilgi ağı

13.3.4 İnsan Kaynak|arı

I Müdür. l inşaat Teknikeri, 2 Çavuş, 2 Bilgisayar operatörü, l Su Pompa|arı Makinisti,
2 Su Pompaları Tamir Ustası. l Klor Sorumlusu. l Scada Teknik Sorumlust! l Scada Elektrikçi, l Su
ve Fen Memuru, 4 Pikap Şoförü, l Tralitör Şoİİirü, 3 Kamyon Şoftirü, 5 Kepçe opeİatörü, 3

Vidanjör Şofliıü, l Emici Vidanjör Şoftiıü,4 Kanalizasyon Ustası, 7 Kanalizasyon işçisi , l0 Su
Artza Ustası ,l Adet Su Arıza İşçisi, 5 Su Sayaç Sökme Takma, 3 Scada Bekçi, l Santral Göıevtisi,
l odacı oImak üzere toplam 62 personelle faaliyet göstermektedir.

l3.3.5. Sunulan Hizmetler

İlçemiz İmar Planı dihilinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi, Yeni yapılaşan
bölgelere şebeke hatlarının döşenmesi, bağlantıların yapılması, abone işlemlerinin yapılması. su
kesim, ve elek:tronik su sayacı takma işlemlerinin yapılması.

133.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Başkanlık Makamına bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğiınce, iç kontrol servis

şefl er/çawşlar ile yapılnıaktadır.

idris KOÇ su ve kanalizasvon Müdiirü

Metin TAYMAZ Inşaat Teknikeri

osman ÖZTÜRK Su Pom.Tek.Sorumlusu

Aydın ASLAN Al§apı Sorumlusu

Mustafa TAŞoVA Su Arıza Çavuşu

Mustafa DEMiRPOLAT Altyapı Çavuşu

Tf



13.4. Amaç Ve Hedefler
l3.4.1. Birimin Amaç ve Hedefleri

llçemiz Turhal'ın Su ve Kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, Sağlıklı bir hayat için ıemel
ihtiyaç olan suyun sağlıklı koşullarda halka suıulması ve deşarj işlerinin yapılması.

l3.4.2. Temel Poütikatır ve Öncelikler

l - SağIıklı ve kesinıisiz hizıneı sunmak
2- Toplum Hizrnetleri

l3.5. Faaliyetlere Ilişkin Bilgi Ve Değerlendirnreler
l3.5.1. Mali Bilgiler
Bütçe Uygulımı Sonuçları

13.5.2. Temel Mali Tablolara iıişkin Açıklamııar

2019 mali yılında bütçemiz Yapılan Meclis Toplantısında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
bütçesi olarak ayrılmıştır.

13.5.3. Mali Denetim §onuçları

Belediye'nin genel denetimi ile birlike yapılmaktadır.

l3.5.4. Diğer Hususlır

Bütçe uygulamaları esas alınmış satın almalar ve yatııımlaıın harcamalaıı bütçenin ilgili fasıl
ve maddelerindeki ödenekleıden yapılmış olup büıçe dışı harcama yapılmamıştür.

l3.6. Performans Bilgileri
13.6.1. Faıliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğünıüzce yürütülen ana faa|iyet konusu su ve kanalizasyonla ilgili faaliyetlerdir

20ı9 YILI KANALizAsYoN MALiYET IIE§ABI

Ikononıik sınıflandırmı Başlangıç
Ödeneği

Hırcanan Kılın Harcama
Oranı (7o)

03 Mal ve Hiz.Alımları 244.500,00 l2.084,08 232.4|5,92 1o§
06 Yatınm Harcamaları 6.545.000,00 1.283.052.59 5.26L .947 ,4l l9,60
,toPı.ANl I

s.l PoZ No lŞlı- ADl oLç
tr

MİKTA
R

B.Fır,A
T

Tt,1,.\Rt

l 04.290160

l
O l00 mm. iç çapında koruge boru bed |1,1 l69 7,60 1.284A0.-

2 12.220| O l50 mm. iç çapında koruge boru döş. n,t 7|7 27,05 l9.394,85._

_1 |2.2202 O 200 mm. iç çapında koruge boru döş. nl 142 39,75 5.6Z14,50,_

4 12.2202lI O 250 mm. iç çapında koruge boru döş. D,l 63,8l 1.978,1l.-

c
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ı 12.2203 O 300 mın. iç çapında koruge boru döş ln ll! 82,90 9.20l,90.-

NOT : l Yıl Süresiıce Yapılan. Kanıtizısyon, İçmesuyu ve Elektronik Sıyıç Arızıları

l. Kanalizasyon Bacası Yükseltme İşi l50 Adet
2. Vidanjör Arızalannın Gideriln,ıesi Ortalama 4300 Adet
3. Yağmursuyu Maslağı Yapılması l8 Adet
4. Yağmursuyu Maslağı Temizliği Yıl İçerisinde Periyodik Olarak Yapılmaktadır.
5. İçmesuyu Arızası YapıIması l767 Adet
6. Yapılan Elektronik Sayaç Arızası 8988 Adet
7. 20l9 Yılında Takılan Elektronik Sayaç Sayısı 659 Adet
8. Arızalı Sayaç Değişimi l230 Adet

20l9 YILI SU AR|ZA MALiYET HEsABt

6 l?.2204 O 400 nım. iç çapında koruge boru döş ı] I l24,49.-

7 l2.2205 O 500 mm. iç çapında koruge boru döş. ın 72 l61,28 11.6l2,16.-

tl 12.2|9l/1 o 1.00 mt

kon.

iç çap. baca yap. ve yerine Ade( l 7 5,57 7§ (? _

9 |2,2l92ll yap!ml ve yerlne Adet l 7 5,57 15 s1 -

ı0 23.256lA Adet 40 414,51 l6.580,40.-

lı 23.256lB Adet 18 4,14,5l 7.46 ı, ı 8.-

ı 2 12.2l90/5 Paısel bacası kapağı yapımı ve yerine
kon.

Adet 6 0885 5l0,48.-

l3 l5.001/2B Makine ile her derinlikte kazı yapılması nı' 12l5 5,44 6.609,60._

ToPLA}l 80.553.21.-

%5 NAKLiYE 4.027,66.-

G.ToPLAM 8,1.580,87.-

ı

ı

ı

PoZ N() iŞİN ADı öLçü llliKTARt B.
FiYATr TU,|,ARI

t 204-3|02 % Kangal boru döşenmesi nl l090 4,79 5.22l,|0.-

2 204_3 ı03 % Kangal Boru Döşenmesi İl 591 7,75 4.603,50.-

_] 204-3l04 l" Kangal Boru Döşenmesi lı1 7l8 ı 1,4l 8.192,38._

.l 204_3l05 | 1,/ı" Kangal Boru Döşennresi lıl 48 l6,05 770,40.-

Tç

|24,49

konik elemanı
konması

Kompozit baca kapağı yerine konması

Kompozit yağmursuyu ızgarası yerine
kon.

S.ı-O



5 201-3|06 l /:" Kangal Boru Döşennıesi lll 23,96

13.6.2. Performans Sonuçları TıbIosu

Belediyemiz de henüz performans kriterleri oluşturulmadığı için Müdürlüğümiizün
performansı sadece bütçe uygulama sonuçlarına dayanmakladır.

l3.63. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yaz dönemine girildiğinden performans önceki aylaıa göre o/o50 oranında artmıştır.

13.6.4. Performıns Bilgi §isteminin Değerlendirilmesi

Gelişen teknoloji günlük olaıak takip edilmektedir. Yapılan hizrneılere ve projeIere
yansıtılmaktadlr.

l3.7. Kurumsıl Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
l3.7.1. Ustünlükler

Belediyemiz içme suyu ve kanalizasyon hizrııetleri tecıübeli personeIlerce yürütülmektedir.

13.7.2. Zayıllıklar

İş makinesi ve personel yeiersizliği, içme suyu şebekesinin çok eski olması.

l3.8. Değerlendirme

Belediyemize ulaşan şikayetler, öneriler yerinde ve anında inceleneİek çözüm üİetilmektedir.
Hizmetlerimiz cumartesi, pazar gtiııleri ve diğer tatil günlerinde de kesintisiz 1,iiriiıülmelıedir.

l3.9, Öneri Ve Tedbirter

6 204-3l07 50'Iik Kangal Boru Döşenmesi nl 704 3 5,53 25.0l3,|2.-

7 2M-l08 6j 'lik PVC Boru Döşenmesi m 347 l1,2l 3.889,87.-

ti 204-1 l0 75'lik PVC Boru Döşenmesi rn 308 l4,u 4.509,|2.-

.) 204-|12 80-90'lik PVC Boru Döşennıesi ı11 2_3 8 l9,66 4.679,08.-

l() 204-1|4 l00-1l0'lük PVC Boru Döşenn]esi nl l057 22,8l 24.|l0,|7.-

ıl 204-1l6 l25'lik PVC Boru Döşenmesi ın llt 29,54 53l,72.-

l3 201-126 l 501ik PVC Boru Döşenmesi ın l02 l03,55 l0.562,ı0.-

l] 089-I 10 % Sarı Dökün Musluk Takıl Adet 2z0 l8.5 l 4.0,12,20.-

ı5 l5.00l/2B Makine ile Dar Derin Kazı Yap l]l 5444 5,44 29.6| 5,36.-

ToPl.Ai\I |25.770.12.-

% 5 NAKLiYE 6.288,5l._

ARA ToPLAıl l32.058,63.-

ı

ı

ı
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İlÇemizin iÇme suyu şebekesinin eski ASBEST borularıırın acilen degiştirilmesi, yetersiz
personelin ve iş makinesinin temininden sonra, hizmetler teknoıoji ve çağa uygun olarak hızlı bir
şekilde yapılacaktır. Arıza ve olası afetlerde müdahale edecek 24 saaı kesintisiz hiarıet verecek
personel hazır tutulmaktadır.

iç xoxrnoı cüvENCE BEvANI

Harcama yetkilisi yetkim dahilin de; Bu raporda yer aları bilgilerin güvenilir tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların amaçlar
doğultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerinin yasallık düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence üsl
yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
Raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlarrnıayan idarenin nıenfaaı|erine zarar herhaırgi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

uve Müdürü

ı
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t4. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU
l4,1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdtirlüğünıüzün 20l9 yıl!na ait faaliyetlerini kapsayan ıapordur. Arz ederim

l4.2. Genel Bilgiler
l4.2.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İlçe merkezindeki mezarlıkların temizlik, bakım, onarım , peyzaj. vb. işlemleri ile
vatandaşlarımızın cenazelerinin nakil, tekfin, defin, t^ziye vb. hizmetlerinin yürüıülmesi.

t4.3. Birime ilişkin Bilgiler
l4.3.1 Fiziksel Yapı

Turhal Belediyesi bünyesinde hizmeı veren Miıd(irlüğümüz Belediye Hizmet Binasünın |.
kahnda faal iyet göstermekledi r.

l4.3.2. Personel durumu

l{.3.3. Insan Kavnakları

l Müdür, 2 Kadrolu İşçi, l0 İşçi olmak üzere toplam 13 (onüç) personel|e faaliyet
göstermekiedir. Ayrıca geçici süreyle Denetim|i Serbestlik (hükümlü) vatandaş|ardan
yararlanılmaktadır.

ld.3.4. Hizmet Araçlarımız

60 TN 428 (Cenaze Nıkil Aracı) Vatandaşlarımıztn cenaze nakil işlemlerinde kullanılan 2
(iki) adet cenaze taştma kapasiıeli, çift kabin Volkswagen marka 2000 model araçtlr. 60'tY 746
(Cenaze Nakİl Aracı) Valandaşlartmızn cenaze nakil işlemlerinde kullanılan 4 (dört) adeı cenaze
taşıma kapasiteli. çift kabin Ford Transit marka. morglu 2016 model araçtır. 60 TG 7l4 (Mobİl
Cenaze Yıkama Arıcı) Cenaze yakınlarının talebi halinde mahallinde cenaze yıkama işlemleri için
kullanılan morglu Ford Transit marka 2009 model araçtır. 60 TC 40t (Hizınet Dışı) Ceııaze evlerine
taziye Çadırl. masa, sandalye ve mezar|ıklardaki diğer hizmetlerin ıakibinde kullanılan açık kasa çift

S.N ADl SoYADl GoREVI
0l Cahit CANBoLAT Müdür V
02 nal KUMAZ K.işçi
0j Dursun ZIRIN K.İşçi
04 Osınan USLU işçi
05 Lütfi TEMÜR işçi
06 Serdal ATILKAN işçi
07 llhanEZMEZ işçi
08 Işçi

Selahattin KALKAN Işç i

l0 Barış DURNA işçi
ll Serdar KOVALAR İşçi
|2 Mustafa AKKAYA işçi
l3 Engin ULAŞ Işçi

kabin Volkwagen marka 200l model araçlır

Ramiz AYTEN
09
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Mezarlıklar Maidürlüğü Yöneımeliği. Mevcut Yasalar. Yönetmelikler. Mer'i Mevzuat,
personeI ve internet bilgi ağından faydalanılmaktadır.

l4.3.6. Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüz ilçemiz merkezinde bulunan mezarlıkların temizlik, ilaçlama, mevcut
ağaçlann budanması, yeni ağaç dikimi, çevre düzeni, peyzaj çalışmaları, bakını, onafım, tamifat.
tadilat vs. tüın işlemlerini nıevcut peısonellerle yapmakta; ihtiyaç halinde Belediyenıizin diğer
birimlerinden personel, araç, alet, ekipman ve hizrnet desteği alarak, Belediyemizin tüm birimleriyle
koordineli bir Şekilde kolleklif çalışmayla ilçemizde yaşayan vatandaşlanmıza seri ve kaliteli hizmeti
sunmak için azami gayret sarf etmekledir. Vatandaşlarımızln cenaze nakil, tekfin, defin, taziye ve her
ıürlü cenaze hizmeılerini gerçekleşıirnıektedir.

l4.3.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetiın Başkanlık Makamına bağlı Mezarlıklar Müdürlüğünce yapılmaktadtr.

l4.4. Amaç Ve Hedefler
a) Birimin Amaç ve Hedefleri

ilçe merkezinde bulunan mezarlıkların hel tiırlü bakım, onanm, temizıik vs. işlemleri ile
vatandaşlarımızın cenaze hizmellerinin en kaliteli şekilde yapılması.

b) Temel Politikalır ve Öncelikler

l - kaliteli ve seri hiznet sunmak

2_ Vatandaş memnuniyetinin sağlanması.

3-Hizmetler yapılırken; din, dil. ıılq mezhep, kişi vb. ayrımı yapılmadan eşit hizmel sunuIması

l4.5. Fıaliyetlere İıŞnn nıgı ve Değerlendirmeler
14.5.1. Mıli Bilgiler

Bütçe UyguIan,ıa Sonuçları

l4.5.2. Temel Mali Tablolara itişkin Açıklamalır

20l9 mali yılında Belediye Meclisi larafından Müdürlliğümilze ayıı|an bütçeden harcama
yapılmlştır.

Ekononıik sınıflandırma Başlangıç Ödeneği Kalan Harcama oranı
(%\

0l Personel Giderleri
02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr
03 Mal ve Hiz.Alımları 2l0.000,00 TL 97.0tr,8 l TL l l2.935,19

TL
% 46,22

ToPLAM 2l0.000,00 TL 97.064,8l TL %46,22

l4.5,3. Mali Denetim Sonuçla rı

l4.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kal,naklar

Harcanan

l l2.935,19
TL

r(



l5.7. Performans §onuçlarının Değeriendiritmesi

Turhal BeIediyesi temsil edilnıekte. Hukuki hak ve menfaatleri korunınakta ve kayütlar ayrıca
bilgisayarda tutulma-ıita. icra takipleri elektronik ortanıda Adliyenin kullandığı "uyap" programına
uyarll "intemet iizerinden yönetilen icra Takip otomasyonu" programıyla yürütülmektedir.
Belediyenin alacaklarının tahsil6tında arlma sağlannrüştıI.

l5.7.1. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

GeIişen Teknoloji Günlük Olarak Takip Edilmekıedir. İnternet iizerinden yönetilen icra Takip
otomasyonu programı her değişiklikte yenilenmektedir.

l5.7.2. Diğer Hususlar

Diğer birimlerle koordineli çalışnıa yöntemine riayet edilmiştir.

t5.8. Kurumsal Kabiliyet V€ Kapasitenin Değe rlendirilmesi
t5.8.1. Üstünlükler

Belediyeıniz Hukuk İşteri Uzman Yetenekli Personellerce Yiirüttllrneldedir.

l5.8.2. Değerlendirıne

İş kapasitesine göre başarılı otduğumuza inanmahayız.

l5.9. Öneri Ve Tedbirler

Önemli idari ve hukuki işlemIerde artırılması arzu edilen islişare sağlanmıştır

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

Bu raporda açıklanan faaliyetleı için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaYnakIarın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
iÇ kontrol sisteminin idari ve mali karaılar ile bunlara ilişkin işlenılerin yasalltk ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrotünün eikin olarak
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkiIisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayışıay raporları gibi bilgim d6hilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zatat veren herhangi bir
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olnadığını beyan ederinı. Turhal - 31.01.2020
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Belediye'nin genel denetimi ile birlikte yapı|nıaktadır.

14.5.4. Diğer HususIar

BütÇe uygu|amalaıı esas alınmış olup; satln almalar Ve yatırımların harcamaları biitçenin ilgiIi
fasıl ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcama yapılmamışttr.

l4.6. Performans Bilgileri
14.6.1. Fııliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzce 20l9 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalar aşağıda ayrıntılı olarak
yapılmışhı.

14.6.2. Performıns Sonuçları Tablosu

Belediyemizde henüz performans kriterleri oluşturulmadığı için Müdürlüğümüzün
performansl sadece bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadıİ.

14.6.3. Performans Sonuçlannın Değertendirilmesi

Performans önceki aylara göre % 50 oranında artmıştır.

l4.6,4. Performans Biıgi sist€minin D€ğerıendirilmesi

Gelişen teknoloji günlük olarak takip edilmekedir. Yapllan hizmetlere ve projelere
yansıİ|maktadıİ.

l4.7. Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değ€rlendirilmesi
l4.7. r. Üstünlükler

Belediyemiz Mezaılıklaı Müdürlüğü hizmet|eri özverili personel|er[e plan, program dihilinde
mesai mefhumu gözetmekizin yaPılmaktadır.

|4.7.2. Zıyıilıklıı

Cenaze Nakil Aracı, Hizmet Aracı ve personel yetersidiği,

14.7.3. Değerlendirme

Belediyemize ulaşan şikiyetleı, öneriler yerinde ve anında değeılendirilerek çöz0m
üietilmekte ve vatandaşlara konuya ilişkin bilgi verilmektedir. Hizrnetleı cumartesi, pazar günleri ve
diğer tatil günlerinde de kesintisiz yürütülmektedir.

14.8. öneri Ve Tedbirler

İlçemizde Şehir Mezarhğı hariç, diğer mezarlıklarda parselasyon olmadığından düzensiz defin
yapılnıakta" envanter konusunda önceki yıllarda düzenli kaylt tutulmadığından cenaze bilgilerine
ulaşılamamaktadır. Mevcut mezarlıkların defne kapatılarak, vatandaşlaİümızın cenazelerini Şehir
Mezarlığına defin yapılması sağlanılmalıdır. Şehir Mezarlığının çevre il ve ilçelerde olduğu gibi
müştemilatının yenilenmesi. Mezaılıklarda aydınlatma ve güvenlik amaçlı kamera sisteminin
yapılması.

14.9. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 20l9 }'ılında Yaptığı Faaliyetler

. Mezarlıklardaki ot ve haşerelere karşı ilaç|anınası yapıldıTc



. Mezrlıklann genel temizliği yapıldı.

. Ağaçların budanması, ilaçlanması işlemleri yapıldı.

. Öncelikle Şehit mezarlarırun bakımı yapılmışlır.

. Şehit mezarlarının Bayrak direklerinin bakrmı, boyanması ve kontrolü yapılmıştır.
,şehiı Mezarlarındaki Türk Bayrakları periyodik olarak kontrol edilmiş olup; Eskiyen ve deforme
olan bayraklar yenilenmiştir.
. Mezarlıkiara yeni ağaçlandırma ve gül dikimi yapılmıştır.
. Kırık ve çatlak mezarların; baliım-onarım, tadilat ve tamiratları yapıldı.
. Çökmüş Mezarlaİln üzerlerine toprak ilavesi yapılarak diızenlemesi yapıldl,
. Mezar bakımlaıı düzenli olarak yapılmıştır.
. Mezarlıklarda Kur'an_ı Kerim okutulması işlemi devam etmektedir.
. 20l9 yılında 877 Cenaze işIemi yapılmıştır.
. 2019 yiında 672 adet taziye çadırı kurulmuştur.
. 2019 y ılında 672 taziye ziyaretleri geıçekleştirilmişıir.
. 20l9 Şehiriçi Defin sayısı 487
. 20l9 Acizelere verilen kefen ve peıdü tahtasl 5l Adet

Ç KONTROL GÜ\,ENCE BEYANI

Harcanıa yeıkilisi yetkinı dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu ıaporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis editmiş kaynakların amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığnr ve iç kontrol sisteminin
işlemlerinin yasallık düzenliğine ilişkin yelerli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence üst
yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeleı iç kontroller. iç denetçi raporları ile Saylştay
Raporlan gibi bilginı dihilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim
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ı5. HUKUK iŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YıLl FAALIYET RAPORU
l5,1. Birim Yöneticiıin Sunuşu

MüdürlüğümüZün 20l9 yılı iıibariyle yaptığı faaliyetler aşağlda detaylı bir şekilde
sunulmuşlur. Arz ederim.

l5.2. Genel Bilgiler
l5.2.1. Yetki. Görey ve Sorumluluklar

Turhal Belediyesinin hukuk faaliyeti yürütülnıektediı.

15.3. Birime iıışı<ın ııgiler
l5.3.1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binası 3. katında faaliyet göstermektedir.

l5.3,2. Örgüt Yapısı

- Yusuf ENDiZ - R.Emin KİPMAN-Avukatlar

- idris KoÇ-Hukuk İşleri Müdüriı_l5.04.20l9 tarihinde Su ve Kanalizasyon Müdüı Vekilliğine
görevlendiriImişıir.

- Aıi ÖZDOĞAN - Hukuk işleri Müdür V. I 5.04.20l9 tarihinde Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünden Hukuk İşleri Müdür Vekili otarak görevlendirilmiştir

- Serpil BOYRAZ-Dava Takip Memuru

l5.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kıynaklar

Deneyimli Personel ve İntemet üzerinden yönetilen İcra Takip Otomasyonu

l5.3.4. İnsın Kaynaklın

Yusuf ENDiZ - R.Emin KiPMAN-AWkatlar

Ali ÖZDoĞAN - Hukuk işleri Müdüİ V.

Serpil BOYRAZ_Dava Takip Memuru

15.3.5. Sunulan Hizmetler

Turhal Belediyesinin hukuki sorunlarını takip etmek, kanuni yoldan çıkabilecek soruntar!,
İcra Müdürlüğü kanalıyla belediyemizin alacağını tahsil etmek.

l5.3.6. Yönetim ve İç Kontrot Sistemi

Yönetim Başkanlık Malıanıına bağlı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafindan yürütüImektedir

l5.4. Amaç Ve Hedefler
l5.4.1. Birimin Amaç ve Hedefleri

Belediyenin hak ve menfaatlerini yasalar çerçevesinde savunmak. Belediye aleyhine acılan
davaları ve Belediye taıafından açılacak davaları ivedilikle takip edip, davaların hukuka uygun bir

fşekilde sonuçlanmasına yardımcı olmak.



15.-1,2. Temel Politikalar ve Öncelikler

Hukukun üstünlliğünü kabul edip, Belediyemizin işlerini ona göre düzenleınekte yardımcı
olnıak.

l5.5. Faaliyetlere iııştın uııgı Ve Değer|endirmeler
l5.5.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama sonuçlarr

İcıa takipleri; İntemet iizerinden yönetilen İcra Takip Otomasyonu, adlı bilgisayar
programıyla hazıılanmakta, flaş diske aktarllarak, Turhal icra Müdürlüğündeki bilgisayar kayltlarına
yüklenmek suretiyle yürütülmektedir.

Performans Sonuçları Tablosu

Odenecek Işlemleri Sonucu
Mevcut Tutar

Başlangıç
Ödeneği

Harcanan
Kalan Harcamı

oranl
01

02

03

Personel giderleri

Sos.GüV.Kurum.Devlet
gideri

Mal ve Hizmet Alımları

Plr] l],t l

303.000.00 I6.734,|9 286.265,0| %5,52

ToPLAM 303.000,00 16.,734,|9 286.265 ,0|

Onceki 1ıl|ardan devreden
dava dosyasr sıyrsı

20ı9 ytllnda Açılan
Dava Sayısr

Toplam

İcra Takipteri 274 adet 302 adet

Asliye Hukuk
Mahkemesi

153 adet 12 adet l65 adet

Agir Ceza Mahkemesi l adet l adet
ıdare Mahkenıesi 40 adet l l adet 5l adet
Vergi Mahke mesi l adet l adet

İcra N{ahkemesi 37 adet 37 adet

Asliye Ceza Mahkemesi 15 adet l adet 16 adet
Sulh Hukuk Mahkemesi l7 adet 17 adet

sulh ceza Mahke mesi 2 adet 2 adet
Toplam 540 adet 52 adet 592 adet

rr,

15.5.2, Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin genel denetimi ile birlikte yapılmaktadır.

15.53. Diğer Hususlar

Bütçe uygulamaları esas alınmış, satın almalar ve diğer giderler bütçenin ilgili fasıl ve
maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup; bütçe dışı harcama yapılmamıştır.

15.6. Faıliyet Ve Proj€ Bilgileri

28 adet



16. N1UHTARLıKLAR MüDüRLüĞü zoıs yıl-ı nıaıiynı RAPORU
l6.1. Birim Yön€ıicisinin Sunuşu

Müdüİlüğümüzün (0|10l/20|9-31ll?/20l9) yaptığt faaliyetler aşağıda detayh bir şekilde
sunulmuştur. Arz ederim.

l6.2. Genel Bilgiler
l6.2.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

tlçemizde nıuhtarlardan gelen taleplerin değerlendiriInıesi ve ilgili birimlere aktarılması.
a)Esas Görevleri

-Muhtarlarımızdan gelen taleplerin zamanında ve yerinde değerlendirilerek sonuca varılması

-İlçemize gelen Suriyeli vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılması

-Vatarıdaş[anmız mahallelerinden gelen sorunlan ilgili birimlere sevk ve takibi yapılması.

163. İdareye İllşkin Bitgiler
16.3.1. Fiziksel Yapı

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzde; Muhtarlıklar Birimi Belediye Hiznet Binasında yer
almaktadır.

16.3.2. Örgüt Yapsı

ibrahim KoNux Müdür

Talip ÖNAL Memur

Sevgi ERTAŞ Seketer

Tülay SAYGILI KORKMAZ Büro Personeli

Ercan GÜLTEKİN Makam Odacısı

Hüseyin DiNÇ odacl

1633. Bilgi ve Teknolojik Kılnıklır
Müdllrlüğümiizce, yasalaı, yönetmelikler veri mevzuat, deneyimli personel ve internet bilgi

ağından yararlanılmaktadır.

163.4. İnsın Kıynıktırı

l Müdür, l Memur, l Makam Seketeri, l Makam Odacısı, l Büro Personeli, t Odacı olmak üzere
6 personelle faaliyet göstermektedir.

l6.3.5. Sunulan Hizmetler

Müdürlük olarak muhtar|ardan gelen ialep ve sorunların ilgili birimleıce istişare edilerek,
ivedilikle takibi yapılaıak yapılan işlemlerin sonuçları ilgili muhıarlara bildirilerek mağduriyetleri en
kısa zamanda giderilmektedir. İlçemize gelen Suriyeli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçları
giderilmekte olup gerekli hassasiyet gösterilnıektedir. Z.aman zamaı muhtarlaıla toplantı yapılaıak
ilçemizdeki vatandaşlarınıızın sosyal faaliyetlerini rahat bir ortamda sürdürebilmeleri için sağlıklı bir

i



ortam sağlanmakta ve Vatandaşlartmlan sorunlannl çözme konusunda muhtiırlarla istişaıe edi|erek
sorunların çözülmesini sağlamaktayız.

16.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Personel biriminde çalışan peısonelin denetim,kontrol ve hizmet içi eğitimleri
müdürl üğümiızce yapılmaktadır.

l6.4. Diğer Hususlar

Birimimizde heı gün, mutad işler yapılmaktadıı.

16.5. Amaç Ve Hedeiler
l6.5.1. İdırenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki, Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve
sorunlulukları layıkıyla yerine getirmek ve personelin performasyonunu artırmaktır.

16.5.2. Temel Politikatar v€ öncelikler

Personelin Performansını ön planda tutarak, halklmıza içte ve dışta iyi hizmet verdirmek.

Çahşına ve başarı kapasitesini arttırmaklır.

16.5.3. Diğer llususlar

Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatayı en az dtizeye çekerek leknolojiye ve yeniliklere uyum
sağlamak. çıkarılan yasa ve yönetmelikleri takip ederek başarıyl yakalamaktır.

16.6. Faaliyetlere iıışırın niıgı ve ıeğerlendirnıeler
16.6.1. Mali Bilgiler

l- Bütçe Uygulama Sonuçları

16.6.2. Temel Mali Tablolara İıİşkin Aç|klamalar
20l9 mali yıtında bütçemiz Yapılan Meclis Toplantısında Muhtarlık İşleri Müdürlüğii bütçesi olarak
ayrılmıştır.
l6.6.3. Mali Denetim Sonuçları

Belediye'nin genel denetimi ile birlikte yapılmalladır

l6.6.4. Diğer Hususlar
Bütçe uygulamalaıı esas alınmış satln almalar ve sermaye giderleri bütçenin ilgili fasıl ve

maddelerindeki ödeneklerden yapılmüş olup bütçe drşı harcama yapılmamıştır.

l6.7. Performans Bilgileri
l6.7.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

performansa Esıs
Hizmetlerin Hırcama
Kalemi Açiklamasi

20l9 Yili
İçinde Yapilan
ödemeler

Kalan Net
ödenek

Gerçekleş
me orani

Mal ve Hizmet Alımlırı 26.0|9,79 9.592,16 0/"36,86

Sermaye Giderleri 1500 0,00 0,00 y,0

ToPLAüI 27.5l9,79 9.592,16 |7.927,63 y"36,86

20l9 Yili
Hedefi



Yukarıda Belirtilen görev ve sorumIulukların yerine getirilmesi amac!na ve hedefine yönelen
ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yöneltilebilir ve maliyetlendirilebiIiı hizmeılerin
tamamıdır.Ancak, bunların bir kısmı öngörülemez faaliyetlerdir.
l6.8. Kurumsal Kabiliyet Ve Kapısitesinin Değertendirilmesi
16.8.1. Ustünlükler

Birimimiz personeli iyi bir performansla çalışmaktadır.Tüm personelin özlük ve sicil işlemleri
sorunsuzca yürütülmelfie çıkan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanarak anında olaylar
çözülmektedir.

16.8.2. Zayıflıklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili herhangi bir zayıflığımız söz konusu değildir.

l6.83. Değerlendirme

Müdürlüğiimüze ulaşan şikayetler, öneriler yerinde ve anında incelenerek çöZüm
üretilmektedir.

16.9. öneri Ve Tedbirter

5018 Sayılı Kamu Mali Yöneıimi ve Kontrol Kanununun yiiıürlüğe girmesiyle birlike
hazırlanan belediye bütçesinin stratejik plana dayalı bir hal alması,kuıumu oluşturan birimlerin yıllık
planlarını en ince ayrıntısına kadar yapması ve koordineli bir şekilde diğer birimlerle çalışmasını
gerektirmel«edir.Yıl sonu faaliyet raporlarının ne denli önem arz ettiğine bakıldığında stratejik ptan
ve birlikte ça|ışmanın mutlak gerekliliği vardır.

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güveniliı. tam ve
doğu olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama
birinıimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve veıimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlaı ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence haıcaına yetkilisi olaralı sahip olduğum bilgi ve değer|endirmeler. iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporlaıı gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadıı.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zaıar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadtğtnt beyan ederim.24.0 1.2020
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ı7. iŞLETME MüDüRLüĞü 2019 YILI FAALiYET RAPORU
17.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğünüzün 20l9 yılı sonu itibariyle ( 0I i01l2019 -31ll2l2\l9 arası ) yaptığ! faaliyetler
aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim.

l7.2. Genel Bilgiler
17,2.1. Misyon ve Viryon
A) Misyon

Turhal Belediyesi İşletme Müdürlüğü'nün n]isyonu, aşağıdaki amaçları yerine getirmektir

o kanru yararını ve çıkarını temel almak.
ı kanru kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak
. Çağdaş teknolojiden faydalanmak.
. Belediyeye bağtı tiim birimlerin ve belediye ile ilgili işlernleıini eksiksiz ve zamanında yerine
getirmek.
o Turhal Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerleşke ve idari binalarırun lojistik
destek ve ihtiyaçlarınrn karşılamak,yenilikleri ıakip etmek imkanlar ölçüsünde yerine gelirmek

. İlçemizin modern bir şehir görüntüsünde olmasını sağlanıak.

. Tüm faaliyetlerimizde iktisadi gücümiizü, toplumsal faydayı en geniş tabana yaymak ve
vatandaşlarımızrn yaşam kalitesini arttırmak için kullanmak.

a) Viryon

. Zamanı hizmete dönüştüren anlayışla çalışmak. "İŞletme Müdürlüğü" olarak ilkelerimizden sapmadan, Turhal halkının memnuniyetini gözetelek
hizrnet venıek.
. Mi'ıdilrlük olarak mutluluk, huzur, yaşam kalitesi, ve gelişimlerine önem vererek onlaıdan güç
alan; adillik, şeffaflık, dürüsllük, çevreye duyarlılık, kaliteli himıeı, hesap verebilirlik, katılımcılık
ilkeleri çerçevesinde hareket eden; tanünmış, öncü, örnek, güçlü ve sosyal olmak.

Müdürlüğümüz Belediye Ek Hizmet Binası 2. katında l müdürlük odası, l Yaz işleri kalemi
ve ilan servisi odası ladet tekniker Ve teknisyen biirosu olmak iizere 3 odada, büro, elektİik teknik
bakım ve arıza hiznetleri,teknik servis tamir ve bakım hizmetleri ve ilan seslendirme hizmeıleri
yapılmaktadlr. Hizrneti aracı olaİak ta kullanılan l adet Platform aracı ile faaliyet göstermektedir.

17.4.2. Örgüt Yapısı

MüdürlügümüZ, müdür, büro elemanları, şefve burüara bağlı işçileıden oluşmaktadır.

l7.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

o İşinde uzman deneyimli peısone|,
. iıgili kanun ve yönetnrenlikler. Tç

17.3. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

İşletme Müdürliğü hizmetlerinin yürütülmesi esnasında yasalaı, yönetmelikler ve ilgili diğer
mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanınd4 görev ve yetkilerin ifasınd4 Belediye Başkanına ve
Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

17.4. Birime iıişkin Bilgiler
17.4.1. Fiziksel yapı



. İntemet ku|lanımı, mesleki dergi ve eğitimler.

l7.4.4. İnsan Kaynaklırı

Müdürlüğümüz l ınemur. l Sözleşmeli Teknik Memur l şofiir, 7 işçi olmak üzere toplam l0
personelden oluşmaktadır.

l7.4.5. Sunulan Hizmetler

' Tüm hizmet binalarında bulunan asansör, teçlrizat ve ekipmantarın düzenli çatışmasını sağlamak.o BelediYe binalannın tüm tesisatlarırun güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını
ve onaIlmtnı yapmak, yaptırmak,
o Jeneratöı ups ve trafo odalarının bakım onarımı.
o otomatik kapı sislemlerinin bakım ve onarımı.
o Drenaj sistemlerinin bakım ve onarım işleri.
. Yangın alarm ve ikaz sistemi kontrol ve bakımları.
o Servis firmalarınca yapılan işlerin lakibi. kontrolü ve kabulünün yapılması .

, Asansör bulunan belediye binalarında asansörlerinin periyodik bakımlarını ve fenıi
muayenelerinin yapınını takip etmek, Şehir içi Trafik sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu geçişli
kavşaklarda modern şehirciliğin gerektirdiği sinyalizasyon standartları sağ|amali.
, Belediyemize ait park,bahçe yaya yolu, yürüyüş yolu, pikıik alanı gibi sosyal alanlaıın
aydınlatmalarını sağlamak.
. iklimlendirme Ve soğutma sistemleri ile kombi kalorifer kazanı sistemlerinin işleıilmesi bakım ve
onaıımının yaptırılması işleri.
. Belediyenıiz hizmet birimlerinin teknik destek ihıiyaçlarını giderme yönünde gereken desteği
sağlamalı.
o Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektıik, ıelefon, mobil telefon, ve data hatları abonelik
sözleşmelerini yapmak .

. Belediye tarafından yapılan açılış ve programlannda ses sistemi kurulmak.
ı Belediye Başkanlığına ait içme suyu pompalanrun düzenli ve tam zamanlı

çahşma|arı yönünde gereken bakım ve kontrollerini yapmak.
o Hizmet binalarında bulunan enerji ve iletişinı aboneliklerinin takibini yapmak.
. Tüm hizmet binalarında bulunan telefon ve adsl iletişim hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz
çaltşmasını sağlamak
o Be|ediye Başkanhğlna gelen sesli arama ve çaSıları cevaplamak,sorunlann çözümü yönünde ilgili
birimlere yönlendirilmelerini sağlamak.
. Belediye başkanlığı, diğer tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, siyasi paıtiler ve çeşitli
nedenlerle, belediyemize yazılı ve sözlü müİacaatla iletiıen talepler doğu|tusunda belirtilen anons
isteklerinin şehir geneline duyurusunu yapmak.
. BaŞkanlığımlz meıkez bina ve dış biıimlerinde telefon, intemet ve iletişiminin 24 saat kesintisiz
Çalışma esasına göre hizmet verilmiştir. Başkanlığımız Ve birimlerine ait tüm teıefon, intemet, kiralık
dewe, cep telefonu, VINN, SMS faturalarının ödeme işleri müdürlüğümüzce yapılmışlır.

l7.4.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi,

Yönetin,ı Başkanlık Makamına bağlı İşletnre Müdürlüğünce yapılmaktadır

17.5. Diğer Hususlar
17.5.1. Amaç ve Hedefler
A) Müdürlüğün Amaç ve Hedelleri r f



Belediyemiz hiznıetlerinin kaliteli ve düzgün işleyişini sağlamak, her tiirlü leknik desteği
vermek, oluşacak aıızaları gidermek. İlçemizin daha güzel, modern görünümlü bir şehir olması için
yeni modellerin Turhal'a kazandırılması, ve bölgede ilkleıi başamıası çalışmalaıının titiztikle
yürütüInıesi.

b) Temel Politikalar ve Öncelikler

o Turhal Halkına Hizırıet
. vatandaşın belediyeden bek|ediği hizmeıleri zamanında hizmete dönüşttirerek kaliteli, eıkin ve
verimli,biçimde gerçekleştirmek.

l 7.6. Faaliyetlere iıışıiınuıgı ve Değerlendirmeler
l7.6.1. MaIi Bilgiler

2 Bütçe Uygulama sonuçları

} Temel Mali tab|olıra ilişkin Açıklımalar
o Belediyemiz bütçesinden birimimize ayrılan bülçe karşılığı kadar çalışma yapıIınıştır

), Mali Denetim §onuçIarı
ı Denetlenreler iigili makanılaıca Belediye geneli ile birlikle yapılmaktadır.

} Diğer Hususlar
. Müdürlüğiımüze ayrılan bütçe uygulamalart esas alınmış, satın almalar ve harcamaları bütçenin
ilgili maddelerindeki ödeneklerden yapı|mış olup bütçe dışı harcama yapılmamıştır.

|7.7.20|9 Yılı Yapılan Çalişmalar

işletme Müdürlüğü Belediyemiz sorumlu|uk a|anları bölgesinde,içme suyu Pompaları. Park
bahçe,yol, kaldınm aydınlatmalaıı, süs havuz molorları, Tlf,Asansör,Genel aydınlatma, Teknik servis
vb hizrrıet alanlarının onarım ve tamiratlarını yapılması. Belediyemize ait abone ve fatua takibi Vb
işlemler ve aşağıda belirıilen iş kalemleri gerçekleştirilnıiştir.

Sıra
No

IŞlN ADı (Adct)

l Asansör Arıza ve Bakınrları 21

Ekonomik
sınrflandırma

Başlangıç
Ödeneği

Harcanın Kalın Harcıma oranı
(Y"')

0l Personel giderleri insan Kaynakları Müdürltiğünce Ödennıiştir

02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr. insan Kaynaliları Müdürlüğünce Ödenmiştir.

03 Mal ve Hiz.Alım 5.533.000,00 TL 5.528.585,08

TL
4.4l4,92TL 99,09

06 Sermaye Giderleri l60.000,00 TL l58.499.95 TL 1.500,05 TL 99.90

1,oPLAıl 5.693.000,00 TL 5.687.085,03

TL
5.9ı4.97 TL

rf



2 Idari bina avdınlatma arızaları giderilmesi 92
.1 Telefon, Data Arıza Bakım ve Yeni Bakımlar 7E
{ Aydınlaima Arıza ve Bakımları .1l0
5 Dış Birinılerin Arızaları ıt{0
6 santra| ups odası kontrol Arlza ve Bakım lı
1 Sinyalizasyon Sistem Kontrolü 26
ıJ Şalter ve Sistemleri Açma-Kapama
9 Dış Aydınlalmaların Açma-Kapama ve Arızaları 8_] 5
ıl Jeneratör. Trafo Odası Arıza ve Bakım 12
l2 Elektrik ve Tesisaı Arızalarl 5J0
l3 Kablosuz anons Sistemleri yenilenmeleri l5
l{ kablosuz anons sisıernleri Arıza. tamir l -]8
l5 Içme su),u pompa Panoları ve kompanzasyon panolaıı bakrm ve onarımı _ı9

l6 Havuz pompa odası ve trafo odalarının kontrolü. ,ş
l7 Cenaze ve çeşitli duyuru ilan yapılınası l600
l8 otomatik kapı sistemlerinin baklnl Ve onarlmı ıl
l9 Yangın alarm ve ikaz sistemi kontrol ve bakımları. 5
20 Drenaj sistemlerinin bakım ve onarım işleri. 75
2l Diğer {50

S.No iŞiN ADI Sözleşme
Tarihi Sözleşme Bedeli

l
KIZKAYASI içvt ı_ıvu TESISI lÇIN TRAFO
MAL ALIMI 30.10.20l9

65.000,00 TL

TOPLAllt 65.000,00 T,t-

2019 YILINDAGERÇEKLEŞTiRiLEN iHLALE iŞLEMLERi

17.7.2.20|9 Yılı Doğrudan Temin Ahınlan

2019 yıh doğudan temin ile l58.499,95.-TL tutarında mal, yapım ve hizmet alımı
yapllmıştlr.

l7.7.3. Performans Sonuçlırı Tablosu

Belediyenıizde performans krilerleri oluşturulmadığ için müdürlüğümilz performansı sadece
bütçe uygulama sonuçlarına dayanmakladı r.

l7.7.4. Performans Sonuçlannrn Dğerlendirilmesi

Bütçe uygulama sonuç|arına göre 2019 yılı bütçesi harcama oranı % 99,09 olarak
gerçekleşmiştir.

17.7.5. Performıns Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Gelişen teknoloji günlük olarak ıakip edilmektedir. Yapılan hizn€tlere ve pğelere
yanslhlmaktadır.

l7.7.6. Diğeı Hususlar
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Müdürlüğüınüz Elektrik Şefliğince İlçemizdeki çeşitli aydınlatma direklerinde ( Paıklar.
Meydanlar vs.) ıl40 adet ampul değişimi ile 3600 metre kablo çalışması yapılmış ve itçenıizdeki ses
yayın cihazlannın bakım onarımları ve değişimleri yapılmışlır.

l7.8, Kurumsal Kaıbiliyet Ve Kapasiaenin Değerlendirilmesi
l7.E.l. Ustünlükler

o lhtiyaç duyulan Malzemelerin zamanında alınabilmesi
. işin uzmanı Ye tecrübeli teknik çalışanlar bulunması.
. Platform aracının var o|ması.

l7.8.2. Zavıflıklar

İlÇemizin alt yapısının da yapılan çalışmalar sırasında yer altında bulunan iletişim hatlarının
çok sık koparılması. Belediye bünyesinde bulunan içme suyu pompalarının trafo ve ça|ıştırma
panolarının eski olması ve çok sık aıı2 yapması, bu nedenle maddi giderlerin çok olması. Hizmet
aracının yetersiz olnrası nedeniyle belirıilen arızalara zamanında müdahale edilememesi. Elektrik
giderleıinin çok fazla olması.

l7.8.3. Değerlendirme
. Kalite Politikamız; Sürekli iyileştirnıeyi kendisine anıaç edinmiş. aynı zanıanda şeffaf, güvenilir
ve katılımcı bir yönetim sistemi kurmuş, Tuıhal"da yaşayan, çalışan ve Turhal''a gelen
misafirlerimizin menrnuniyetini birinci derecede önemseyen, insana ve çevreye değer vererek çağdaş
be|ediyecilik anlayışınt benimseyen, bir belediye olabilmek için tüm çalışanları ile halkımıza hizmet
vermeliyiz. Şehrin modern görünüme kavuşması amacı ile yeniliklerin hemşerilerimizin kullanımına
sunulması, Belediyemizin imkinları ölçüsünde gerçekleştirilmelidir.
. MüdürlüğUmüzce Rüzgara dayalı enerji elde edebilnıek amacı ile çalışnıalar başlatılmıştıı. Gerekti
izin alnra sürecinin sonuna yaklaşılnıış olup,2020 yıh içerisinde ihale aşamasına gelmesi ve 2o2l yılı
ilk altı ayı içerisinde üretime geçmesi hedeflenmektedir.
. Çarşamba PazAr yeıi iizerine yapılacak olan Çatı tipi 400Kw |ık Güneş Enerjisi yapım işi
izinlerinin tamamı alınmış olup,ihale aşam;§ına gelinmişıir. Belediye başkanımızın oluru ile illeı
bankasında bu proje için kedi talebinde bulunulmuştur. Kredi talebimizin onaylanmasından sonıa
ihale işlemlerine başlanacaktır.

l7.9. Öneri Ve Tedbirter
Özellikle çocuk oyun a|anlart ve yürüyüş yolları başta olmak üzere Park bahçe. belediye

hiznel alanlaıı vb. yerlerde bulunan aydınlatma direk ve panolarında oluşacak elektrik kaçalitaıı ve
yaralanmalı kazalara yol açabilecek çarpışma olaylarını önlemek amacı ile bu alanların koruma altına
alınması, gerekli korkuluk, çit,kaplama vb koruyııcu önlemlerin mutlaka yaptırılması ayfıca can ve
mal güvenliği amacı ile kanrera sistem|erinin acilen hayata geçirilmesi gerekmekıedir. Bunun için
gerekli maliyet plarılaması yapılarak. kaynak ayrılması lüzumludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için
gerekli tedbirlerin allnmasını ve bu konudaki mer'i mevzuata uygun çalışılması yönünde gerekti otan
koruyucu tedbirler alınmış,gerekli olan tüm malzemeler çalışanlara teslim edilmiştir. Toplumsal
diyalog ve katılıncılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, kaılımcılıtı,
verimlilik ve vatandaş ınenınuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yöneıim anlayışı sergilennıesi
ilkeleri esas almalıdır. Belediye hizmetinin hizmele bağiı özellikleri tamamen taşıması, eıkin, verimli
ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hiznıeıin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek
biçimde sunulması da önem arz etmeLledir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen
gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet
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talep edilnıekiedir. Turhal belediyesi, vataı,ıdaşın belediyeden bek|ediği hizmetleri, zaınanı hiznete
dönüştürerek kaliteli, etkin Ve Verimli biçinıde gerçekleştirmeyi hedefleınelidir.

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gi,ivenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.Bu
raporda açık|anan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanı|dığını, görev ve yetki alanım
Çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasa|lık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğunı bilgi ve değerlendirnıeler. iç
kontroIler, iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilginı dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren her
bilgim olmadığını beyan ederim.

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı

Tarih:03.02.2020

i bir husus hakkında

İşletnıe Müdürü

r
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Mahsup Edile.ak Verga|er Toplaml 0,00

Yab6nğ tJlkeıerde Ödenğn Vofgalerden ca.i Yılda Mahsup Edilğmey'p Geloc€k Ylla Dewoden KE|m o,oo

Ödenrıığ§ Gğr€kefl Kuruınlar V€rgigi 
'.396.a18,53Yabancl ilkel6rde odgnon Ancak Tevsik €dilomoİnesl Nod€nIyl€ Tecal Edilon Kuru.r{ar Vorgisl o.oo

Vooi lndi.iminin 
'{ahşrbiJndan 

sonra odonrnosi Ger€kon Kurumh. Ve.gisa 1.396.418,53

ladcsi G€İeken Kuİumla, Vorgisi vey'voya Gedci VgEi o,oo

ladesi G€.elen Kurum|a. voroisi 0,00

lad€si Gorsİ€n Ggcci Vorgi 0,00

Kalan Vorgi lndirimi 0.o0

oarng€Volgisi 22o,ü
ıGzancln Tespil Yönlomi Bi|an9o

Bilanço Tıpi To* Diizon |,|esap Ran(A.ad Kır.. w Haİ@ Açlk Şi*. Dahll)

gğrrnancdn Haiel s,l 6 v6,üd'(l

Krnunl Tcnr.ıcki

Vdgi xir{ir tfumatasl oc Kamlaı iıo) l53o430o7'l

soyadı. Adl (Unv6n'

BAY|N SERDAR

gelrannemoy Düİenleyen Mük€llel / sM / SMMM

v..!i t(mği Iu.rıar6, (Tc Kİnİt ı,lo} 3il;667058:ı2

sqr.dl, Adl (Unvan'

SAYAR AHMET

'l-|c, Şb tlo6(r. sic. İ.lo 8

Ahrnel.$ya.20 1 o@hotr,ail.com

ldibatT.ıNo 356 27621120

Tı»,€t sicİl No

lrtbai Tel No 356 27§ü5oo1

B€yannam€}i Gönd€rgn sM / SMMM / YMM

Veqi Klrnlit Nuıırrast oc xiıüüaİ tao) 3:]256705&}2

soyadı. Ad, (UnvanD

SAYAR AHMET

odasidlNo 8

.hm6l,.ard,201o@holnall.com

lffid lGl No 3ü 276frm

rf



EK BlLGlLER

@ecek Y|la Devreden AR-GE lndi.imi(K.V.K- Mad- 10/1€)

Golec€k Y|la DevĞdgn AR€E İndi.imi(5746 sayüll lbnun Mad.3)

Go|ecok Ytla oovfeden AR€E lndirimi (5746 sayll| r€nun Mad. 3/A)

Golecek Ylla ogvreden Toplam fu€€ lndlrimi

Gelecek Ylla o6vred9n Tasanm |ndirimi (5746 saylll Kanun Mad. 3)

GVK Mülga Madde 19 Kapsamlnda Gelec€k Y|le oevrederı Yat|nm lndi.imi

GVK Geçici iradde 6l e Görs İevİifata Tabi Ge|ec6k Y|la Devr€den

yall m lndirimi lsii§na§ı

Gelecek Ylla D6v.eden Toplam Yatlno lndiaimi l6ıbna3l

Golecok Yııa oevıedon Nakdi senİBye Arlışlanndan tGyıaklenan Faiı İndirimi

x|smibdünme yaPlkİl mı?

Tam bdlünme yaplldl mı?

D6vk yapı'dl mı?

Hisse değişimi Var mı ?

G.V,K.40, ıi,tad. G€reğjihracatıa gö(irü ğider uyguıamaslnden yaradandinE ml?

Yult dşında ö?emiş olduğunuz vorgi|ere ilişkjn teşvik odici belgeleri Vergi

G.V.K.40. Mad. urarlnca Glda 8anl€clllğl Kapsamlnda Yardlmda Bulundunu2

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYR|NTILl BlLANÇo VE AYRlNTıL| GELlR TABLoSU ( TL )

AKTıF

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

HayIr

Hayür

Haylr

Heylr

Hayl.

Haylı

Hayır

Açlklama

l. oönen varllklaı
. A Hazır Değerleİ

.1.Kasa

. 3. Bankala.

. 5. Diğ6r Hazr o€ğQ.l€r

, c. İcari Alecaklaİ

. 1. A|lo|ar

. 2. Alacak seno[€li

. 5. Verilen Depojto Ve Teninalla,

. D. Diğor Ala€klar
, 5. Diğ6r Çeşiti Alacaıjar

, E. stoklar
, 4. Tıcari Mallar

. 7, Vertlen s|pariş Avanslar|

. H. Dğor txinen Vadlkla,

. 6. Pea§on€l Avansİan

ll. DURAN VARL|KLAR
. D. Maddı Du.an Varl|klaİ

, 5. Taşlğa,

.6,oemirbaş|ar

. E. Maddiomayan Durar! Va.||klaİ

. 5. oz.lMaliyetler

. 7. Bankmiş funonismanlar (-)

Önc6İi Döi€rn
(2018)

6.586.501.00

17.5a7,14

4239.ı9
,|.309.5,|

9.138.ıı4

6.0l8.316.37

5-967.126,16

0.@
51.190.21

22u,17
2.z31,1?

546.5l9.54
455.35€.88

91.149,66

1.743,78

1.113,7E

1 .567.so3.o3

1 .284.,ı81 .68

1,1.74oA7

1.2ü.711,21
258.949,31

298.597.31

39.6,ıE.00

cari Dönem
(2019}

12.a32.970,73

112.252,a7

39.,ı59.76

65.468,14

7.30ıı,97

l2.359.250.08
12.285195,87

6.600.00

67.154,21

0.00

0,(x)

35.657.28

0.00

35.657,28

25.810.50

25.810.50

1.595-779,9s)
,|.3|.o80.07

77.140,47

1.256.339.60

25a.9a9,31

298-597,31

39,6ııa-m

,lrf,



AKTlF

ıPNoT

TEK oÜzEN HEsAP PLANl AYRtNTlLl BlLANço VE AYRlNTlLl GELlR TABLosu ( TL )

AçlkIama Öncaki Er€m
(2018)

ca.i Dijnem
(2019)

, G, Gelecek Y|llara Ait Gideri€. ve Gdİ Tahakkuklan

. 1. Ge|ec€k Ylllara Ait Gideieİ
AKTİF TOPLAMl

24 472,u
24.472,04

8 154 404.03

2,7ü,61
2.7ü,61

11-12g.?ü,72

TURHA! BELEDlYE 8AşXANLlÖl yo l0o

Bl[AılÇoNUN KEslNLEşTlöl TARIH . . ... ..,,,.-.......... :31.12.20ı9

oRTAIAM^ lŞÇl sAYlsl,... .. ... ,,,.,. ... ...,.. : 503

FlNANSMAıI GlDERLERl....-..,,..,..,,.,..........,....,.,... : 2,18.79._

PASlF

Açlklama

lıl. Kl6a Vade|i Yabanq Kaynaklar

. A- Mali Bo.qar

. 1.8anka Kr€diloai

. B. Tbari 8o.çİar

. l. saııc|lal

. 5. o(ıo. İlcaİ sorda,

. c. Dııer Bo.çlar
_ 4. Peİsonole Bo.çlar

. 5. Diğ€r Ç6şiüi aorç]ar

. D. Al|nan Avanslar

. 1. Alnan slpariş Avaogla.!

. F.ödenec6İ Vorgi ve oioo. Yüküİiülüldor

. l. Ödenec6t( Vorgi ve Forııa.

- 3. Vade§i Gegrıi, En€bnm§ voya Tabiüendirilmiş

. 4. odene.6k Dığor Yükü.nlülükl€r

. G. 8o.ç ve Gir€r }Grşll|klart

. 1. Ddnğm Karı v€rgi vğ oiğer Yasal Yğkünılülüİ

. 2. o-(xt9n Kannln Pq?in Öderı6n Vergi v6 Diğea

, H. G€l€cok Ayra.e At G€lirler vo Gideİ Tahattuklar|

. 2. Gk or Tahakkukıa.l

lV. uıUn Vadeli Yabancl Kaynaİla,

. B. Ticari Borçlaİ

.1.salrc|lar

. 2, Bo.ç s6n6{orl

. c. Dıİer Bo.dar
, 4. oğeı Çeşiüi Borçlar
V. Öz Kaynaklar

. A- odonmiş serİııaye

. 1. s€mayo
, D, G€çJY,ş Y|l Kaflarl

. 
'. 

Geçmiş Y||Kadan

. E. Gegni, Yı|lar zffadafl c)
, 1. Gğçmiş Yllla. za6r|an G}

. F- oöhem Net Kan (zaran)

. 2. Dönom Net zaran (-)

PAslF ToPt-Airl

önceka ürn€m
(2018)

carl oön€m
(2019)

11.321.912,4
3-110.c2

3.r10,92

354.5E6.49

3,ıE.321,26

36.265,a
990.0l6.63
9fl.2n,87

,l6.708.76

0.00

0,0o

15.956.385.00
,l96.86l,27

15.755-349.73

2.174.ü
o,00

1 .396.,| 
' 

8,53

1 ,396.,11 8.1i:}

20.213,41

20.213.4
143.689.79

143.689,7s

0.00

l43.689.79
0,00

0.00

3-339.851,55
950.0o0.00

95o.00o,00

7E.001,0a

78.06t.O,ı

3.211.ü2.01
3.217.@2,01

_, .l50. t 3o,5a

l . l 50,130,58

14.,l28.1ü,72

9494.911,10
3a.660.0,|

38.660,01

,ı7,6ı14.19

36.078.83

1r.565.36
,1.032.880,4,1

1.029,40a,28

3.4?2.13

ı.396.16
1.396.16

8-36,| .0.ı1 ,83

172,929,m
7.88a.ı l2,63

0,m
0.00

478,580.59

478,580,59

13.26E.5o

13,288.50

849.213.90

409.016.62

30.961,70

378.05,ı,92

M0.197,2a

44o,1g7,28
-23a9.72o,97

950.000,00

950.00o,m

78.08ı,04
76.o81,04

881.019,91

8a1.019,91
-2.336.782.10

2.336.7a2,1o

0.154.4o4.03

% 10o
iDlPNoT
"-TuRHAıgE!€dyE8AşxAı,,1Ğ,

Tf



olPNoT
alLANçoNUN

oRTA]-Aı,IA lşçl sAYlsl...

FıNANSMAN GlDERLERl

GEL|R TABLOSU

TARlH ,., :31 12 2019

503

:21E.7g.-

Açıklama

A. B.ül sat|Şlar

- 1, Yuniçi satl$ar

B. s6tş lndidmleri G)

. 1. sal,ştan ladeler C)

c.Nel satlşlar

o. satlşıann Maliyeü G)

. 2. satı|an Ticari Ma|la. Maliyot (-}

. 3. satdan Hizrtıel Maliy€li t)
B.İl salış ıGn vsya zrĞrı

Faaliy€t Karı veya zaraİ|

G. oağ€r Faaliyğllo,d€n ol6ğan Güor vo zeBrlar (-)

. l. Komisyon Gido.|oli (-}

H, Finansman Gidoderi c)

. 1 . Klsa Vad€li Boclanma Gldo.|e.i G)

oağan Kar v€ya z6aa.

J. olağand§ı Gİdot vo zel-arlar (-)

, 2. Öncekı Diinom Gider w zaİarlan G}

, 3. Diğer ooğandlşı Güor v€ zaradar (-)

onem kan v€ya zaran

K. Döiem Kan. V€rgi vo o(ı9r Ya§al Yükümliiİ{ik

oğl6m N6l Kal| v€ya zargn

Önceki Dörı€m
(2018)

cali oönem
(2019)

19.B25.47 4 ,51

t9,825.474,51

0,0o

0,00

'l9.825,,ı74,51

21 .61a,722,ü

l.rs.600,54

N4üj22,10
_1 -823,248.13

-1.a23-248,13

5.635,24

5.635.24

151.68

,151,68

.1.829.035,05

29.166.,ı6

29,166,46

0,00

J.858.201,51

478.sEo.59

-2.336.782.10

24 ,1z2.3§,?7

24.1223ü,n

2.7o0,00

2,700.00

2,ı.ll9,698.77

23.839.275.08

181.7ü,24

23.354./ı94,8/ı

280./ı23,69

280.,|23,69

9,ı?5,02

9.775,02

218.79

21a,7ç,

270.ıı29.86

24.'|,ı'| .93

0.00

24.141,g3

246.281,95

,1.396,418,53

_1 .,l 50.1 30.58

öoENMEYEN s s K PRlMl XANuNEN KAauL EolLMEYEN GloERIER

71,{3sAYlLl KANuN KAP§Aı,l XANUNEN KA8uLED|IMEYEN GIoERLER

(V( ]1 MADoE HÜKMÜ XANUNEN KABULEo|WEYEN GıDERLER.

&ıklama

KAR oAGlTlM TABLoSU (TL)

Önceki Ddn€m
(20,8)

l- DoNEM KARlNlN oAĞlTlMl
, l,1- DöNEM KAR|

A- NET oÖNEM XAR| (1.1-1,2)

8- DAĞlTlLA8lLlR NET oöNEM KAR| (A-(1.3+1,4+1

6.m5.870,aa

3:}.8,10.1a

35,0q).67

cari oörEm
(2019)

0,0o@
0,mm
0,00m
0,00m

0.0000

0,0000

0 0000

0.0000

t

Tç



KURUı/t oRTAKLAR|NA VE YöNET|M KURULu üYELERINE lllşKlN LlsTE

ffi$fu*Hş *$,*

enoooıuıı |!§ffi .,B[|Eo|YE cuMaURlYET c^OoE§TuRll^f

,ıc

3562751031 l0om

öRTüLğ SERMAYE UYGuLAMAS|NA lLlŞKlN BILG|LER

Açıİhna

. Adil Toplaml

. Tophtn gdc8r

. öz sğırnaF Tuian

. Toolaİn FaL Gİrellorl

. Toplı§n K0. F..tt Gld€rldi

. ğl8k vaya o.taHa l$tj|ı Kişİlordon T6,t n Edlğı Boncann
En Yİk!6k o6ğJ İa.ftEİi ToPlafi Tuı.n

Açıklan€

I_AKT|F vARLlKLAR) YABANCı PARA ToPLAM!

1 Kasa

YABANC| PARA PozlsYoNUNA lllŞKlN B|LG|LER

UsD($)TL Ka.şıl,ğ| EuRo(€) TL Kaşlhğ.

0,0000

Tutar

0.00

0.0o

0.oo

0.00

0.00

0.00

Dioor ffiviz cinslennin TL
Karşlllğ,

Ilt_ NET BlLANço lçlYABANC| PARA
PozlsYoNU (1_1l)

0,00oo

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000V_ NET YABANC| PAFi PozlsYoNu (ll+lv)

XANUNEN KABUL EDlLMEYEN GlDERLER

Giderin Türü Tular

KvK m. 1 l hükürrüenne göre kebul €dilmeyen gidad€r

551o say|ll r\anun n.88 kapsamlndaki kanunon kablrledilmoyen gideıler

7143 s.}(enun kapsamlnda oluşan KKEG

ToPLAM

C

35 0€0,6700

6.0o5.670.,ı80o

33.8,10.1400

5,074.551.2900



KANUNEN KABUL ED|LMEYEN GlDERLER (D|GER)

Dlğer Açıklama

ÖDENMEYEN TAZMlNATLAR

Tular

Diğer

ToPLAM

26.507.7300

26.5o7,7300

slNAl MÜLKlYET HAKLARlNoA lsTlsNA

fr

Patenl sahibinin ourıJmu

Devk Al|nan KişinjrrFirman|n Tc^/ergi Kimlık num6€sı



l9- TOPEK GIDA HAYVANCILIK iNŞAAT TURizM SANAYi VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi

01.01.20l9 - 31.12.20l9 DÖNEMi FAALiYET RAPORU

sUsAM

f

l rÜd d sw.ıc[t( ıa^^r ıt.ğı a.ı^n E rlc ıEr 'ı6ıİ lİcEİl

-T



ÖNcEKlDONEM (2018) cARl oöNEM (2019)

sA7lŞLtR
1 - Yuülaç sallşlal
3 - Dğ., G€Iin€l

B. s^nş NolRİıLİRl ı-t
1 - salçbn lad6|er (-)

c. ,rEİ sAr§uR
D. sAlşLARlİ ııAlJYEi H

1 - saıılan M.muİ€l ılaliycti (_)

2 - sat .n Ti..n i,telbr iıhliy.t G)
aRğIsAnşr Rı VEyA z^Rıİ,
E - FML]YET GıDERLERI (.,

2 - Pazarlema, sailş v. D.ğıt,m Gijeftri ()
3 - Gen.l Yön6tim Gide €i G)

FAAL|YEr KAN VEYA 2ARARJ
F - Dıö. FAAL. dL^ĞAN 6ELJR w KARLAR
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0,00

0,0o

o,0o

o,0o

o,oo
0,ü

2 243,206.58
l E79151,14

l966.652,42)

(67,509,72)

(232.ğ8,50)

(6.220,3.)
(3,962.325.15)
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(2.3l .045,95)
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1,122.367,72
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13.968.u5.50)
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(3.157.18a.a6)
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20- PERİORMANS SONUçLARı TABLOSU
20.1. Birimlerin 20l9 Yılı Hedefleri
1. özEL KALEM

2. Y Azl İşıenİ ııüoünLüĞÜ

25.0005 aktivite 31.12.2019Aklivite sayısı5Çeşitli aktiviteler

düzenleyerek diğer kurum ve

sivil toplum örgüı|erinin

etkinliklerini desteklemek ve

işbirliğini pekiştirerek bu

kuruluşlarla kaynaşrnayı

sağlamak

i

35.000Enaz5
adet ödü|

31.12.20|9vetilen ödül

saylsl
2İlçemizin tanıtımını yapan

her türlü spor ve küıtürel

etkinlikleri takip edoek
dereceye girmiş olan

sporcularımıza çeşitli
hediyeler vermek

2

25.0003|.l2.20|94 aktiviteGerçekleşıirilen
aktivite sayısı

5lçemizle iIgili faaliyetler

tertip ederek, bu faaliyetlere

esna{ sanayici, işadamlan ve

sivil toplun,ı örgütlerini de

dahil ederek kaynaşmayı

sağlamak

3

03l. ı2.20t9l gün

Sonra
Geri dönüş

süresi

3Birimlerden gelen görüşme

ve imza taleplerine l gün

içinde dönmek

4

85.000TOPLAM KAYNAK AcI

30.0003|.l2,2019%|5
Taınamlanma

ytizdesil Kent Bitgi Sisteminin

tamamlanması

0Aylık2 gün
işlemin

yapı|dığı gün3
Meclis Gündeminin
oluşturulması ve ilanı2

0Ay|ık2 gün3

İşlemin
yapıldığı gün

sayısı
3

Meclis Gündeminin Meclis
Üyelerine gönderilmesi

0Avlıkl gün
işlemin

yapıldığı gün

sayısı
3{

Meclis tutanaklarının yazım

ve kontrolü

r

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanınıı Stratejı
No

performans

Göstergesi
Hedef
Değeri

Tarnımlanıa
Zamını

Kal,nak
Miktarı

(Tü.)

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanlmı
Stratcji

No

performans

Göstergesi
Hedcf
D€ğeri

Tamamlannıa
Zamaıı

Tahnıini
Kavnak
Miktarı

(TL)

3



5

Alınan Encümen kararlarının
yazımı ve ilgili birimlere
gönderiImesi

-)

İşlemin
yapı|dığı gün

saylSI

2 gün Haftalık 0

6

Posta iIe gidecek evraliların
kayıt işlenıleri ve PTT'ye
ulaştırılması

J

İşlenıin
yapıldığı gün

sayısl
! gün Gün|ük 3.000

7

İldeki kurum ve kurutuşlaıa
kurye ile gidecek evrak|arın

kayıt ve gönderimi
]

işlemin
yapıldlğı gün

saylsl
l gün Günlük ].000

ıt
Internet üzerinden evrak-

dilekçe, şikayet vb. takibi
3

Tamaınlanma
Yüzdesi

%|00 Günlük 0

TOPLAM KAYNAK lHTIYACI 36.000

J. tlUKUK işı-nııi ırÜoÜırı-ÜĞÜ

l

Mevzuatün sürekli takip
edilerek, değişikliklerle ilgili
başkanlık ve ilgili birimlere
rapor sunulması

J Rapor sayısı
l2 adet

rapor
Her ay 0

2

Tüm dosyaların takibinin
yapılması ve konu bazında
analiz edilerek raporlanması

3 Rapor sayısı
12 adet

rapor
Her ay 0

_1

Cebri icraya intikal etmiş
tüm alacaklarln tahsil
edilmesi

.+

Alacakların
tahsil edilme
oranl

Eıı az Yo 60 3|.|2.20l9 0

4 J
Cevap verme
süresi

3 gün 3|.l2.?0l9 0

5

Açılan davalann hukuki
takibini yapınak ve
duuşmalaIını takip etnrek

3
Taınamlanma
Yüzdesi

yol00 3|.l2.2019 300.000

6

Açılan davalara cevap
hazırlanması amacıyIa iIgili
birimlerle yazışma yapılarak
bilğ ve belge isterımesi

3
Taınamlanma
Yüzdesi

%l00 3l.|2.20|9 0

7

Açılan davalarla ilgili olaral
Belediyernizin menfaatini
korumak ve bu amaçla üst

yargı yoluna başvurmak.

3
Tamamlanma
Yüzdesi

%|00 31.12.20l9 0

8

Encümence verilen idari para

cezalarına karşı yapılan

itirazlarda Belediyemizin
menfaatini korumak

3
Tamamlanma
Yüzdesi

%l00 31.12.z0l9 0

TOPLAM KAYNAK iHTiYAcı 300.000

Tö

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanınıı
Strateji

No

performans

Göstergesi
Hedef
D€ğeri

Tamamlanmı
Zamanı

Tahnıini
Kaynak
Miktarı
(rl,)

Birimlerden gelen hukuki
göriışlere mütalaalara cevap
verilmesi



,l. BASIN YAYIN VE HALKLA lLIŞKlLER MUDURLı-jGU

0%l00 31.12.20l93
Tamamlanma
Yiizdesi

Bilgi Edinme

Koordinatörlüğü
faal iyetlerinin yürütülmesi

1

350.00030 adet Haziran 20l9Etkinli-k
Sayısı

2

Ramazan ayı boyunca

kültürel ve sanatsal

faaliyetler düzenlennıesi
2

l20.00031.12.20l9% l00
Tamaınlanma
YüZdesi

53

Belediyemiz faaliyetlerinin
tanttıml ve halkın
bilgilendirilmesi amacıyla

Vinil pankart baskı,

Billboard, Afiş yaptırılması

30.00031.12.20l9%l005
Tamamlanma
Ytızdesi

Turha| halkı ve belediye

personelini en hızlı ve etkin

yolla bilgilendirmek
amacıyla SMS alımı

,l

25.0003l,l2.20|9% l005
Tamamlanma
Yüzdesi

Vatandaşların beklenti ve

önerilerini almak amacıyla

kamuoyu araştırmalan
]

35.0003l.|2.20|9yo l002
Tamamlanma
Yüzdesi

Hizmete dönük kitap,

broşür vb. materyallerin
hazırlatılması. en hızlı ve

etkin yöntemle dağıtımtnın

yapılınası

6

03|.|2.20i^9Tamamlanına
Yüzdesi

%l002

Kan Anonsu, Cerıaze

Anonsu, Elektrik Kesintileri
ve çeşitli etkinliklere ait

anonslar ile Resmi ilanların
takibi

,7

03|.|2.2019
.1

I(ontrol/cihaz

Yapılan
Kontrol
Sayısı

,'
8

Mahallelerde kurulu
butunan Ses Yayın Sisıemi

cihazlarının tamamtnın 3

ayda bir kontrollerinin
yapılması

03|.l2.2o|9%l00Tamamlanma
Yiizdesi

2

Resmi ve özel programlarda

protokol dilzeni kurulması,

süslenmesi ve ağırlama

hizmetlerinin takibi

9

50.00031.|2.2ol9% l00Tamamlanma
Yüzdesi

2
Tören Ve kutlamalarda şehir
süslemesi amacıyla bayrak,

flama vb. malzeme alınması
l0

031.12.20l9% l00l'aııanrlanma2Medyaya yönelik basınll

(rf

Sıra
No

Faalivet/l'roje Tanımı
strateji

No

performans

Göstergesi
Hedef Değeri

Tımamlanma
Zanıarıı

Tahmini
Kaynak
Miktırı

(TL)



Yüzdesibülteni hazırlanması.
hazıılanan bülten[erin web

sitesine aktarılmasının
sağlanması

31.12.z0l9 0lz Basın toplantılarınln

düzenlenmesi
2

Bas ın

ToplantıSl
Sayı sı

6 adet

3ı.l2.20l9 60.0003
TamamIanma

Yüzdesi
%|00

Televizyonlara,
vatandaşların belediye

faaliyetleri ile ilgili
bilgilendirilmesi anıacıyla
program hazırlatılması

l3

25.000%l00 31.12.20],95
Tamamlanma
Yüzdesilrı

Yerel ve ulusal gazete

aboneliği ve takibi

l5.0003|.|2.20|9Tamamlanma
Yüzdesi

% l003l5

Tanütım amaçll foıoğaflarln
toplanıp aşivlenmesi, bu

amaçla kullanılan teknik
donanımın iyileşlirilmesi

3|.l2.20|9 30.000% l003
Tamamlanma
Yüzdesi16

Belediyemiz faaliyetlerinin
fotoğraf çekimleri sonrası.

ihtiyaç duyulan resim

baskılarının yapılması
740.000TOPLAllt KAYNAK ACI

5. FEN iŞLERi ııÜoÜnıüĞÜ

8.000.00040.000 ton l0.11.20l9
asfalt miktarl

retilen
lASfalt İıretinıi (sıcak asfalt)l

l5. l0.20l9 2.000.000
l00.000

m2
Mikıarı2

Tretuar-Kaldııım yapımı

Bordür,parke,plaka alımı

l00.00020 km l5.10.20l8Açılacak yol
miktarı3 Yol açma faaliyetleri

31.12.z0|9
kiralanacak
iş makineleri

Greyder
Yükleyici

Kepçe
İş makineleri kiralanması.ı

750.000Doğalgaz 3|.|2.20|9Miktarı5 Enerji Alımları

250.0003|.r2.20|9o/o 30l Alınacak
Hizmet6 Proje

ı 1.300.000TOPLAM KAYN.AK Act

Tahmini
Kal,nak
Miktarı

(r,L)

Hcdef
Değeri

Tamamlanma
Zamanı

performans

Göstergesi
Strateji

NoFaaliyet/Proje TanırnıSıra
ı-o

l

200-000l

l

rf



6. iü\tAR VE ŞEHiRCİLiK MüDüRLüĞü

7. iTFAiYE MüDüRLüĞü

200.000
Tamamlannra

Yüzdesi
%25 31.12.20|9

3l94 / l8,Madde İmar

Uygulaması

50.000
Tamamlanma

Yiizdesi
%50 3l. t2.20l92

298lll0CMadde lnaI

Uygulaması

50.000%20 3|.|2.20l9Tamamlanına
YüZdesi

l] zenrin Etüdü

3l .|2.2019 200.000%35
Tamamlanma

Y[zdesi
.1 İnıar Planı Revizyonu

3|.l2.z0l9 50.000%20
Tamamlanma

Yiizdesi5 ımar planı Tadilatları

250.0003|.|2.20l9Alınacak
hizmet

%306 Proj e

800.000TOPLAM KAYNAK Acl

31.12,20|9 03 saat/kişi
(30)

Kişi başına
verilecek

eğitim süresi
5l

Personele hizmet içi eğitim

verilmesi

03| .r2.20|9
4

tatbikaVyıl
Tatbikaı
Sayısı

J
kamu ve Özel kurum ve

kuruluşlarda yangın tatbikatı

yapılması
2

20.0003|.|2,20|9

Eğilim
verilecek
Yer Sayısı
Dağıtılacak

Broşür
Sayısı

l0 okul/yıl
1.500 adel

broşiir
5

Halkt afetlere karşı

bilinçlendirmek için faa|iyet

yürütülmesi
3

031.12.2019% |o0

Süresi İçinde

Güncellenen
planların

Oranı

31
sivil savunma planlannın

güncellennıesi

03|.|2.2019
2 adet
yangın

tatbikatl

Yangın
Tatbikatı

Sayısı
5

Yıl içerisinde yangın

tatbikatl yapılması5

r

Hedef
Değeri

Tamamlanma
Zamını

Tahnıiıri
Kaynak
Lliktarı

Gü.)

strateji
ı-o

performans

Göstergesi
Sıra
No

Faalil"etlProje Tanım ı

l

l

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanımı Stratcji performans Iledef Tamamlanma

Tahnıini
Kal,nak
Ntiktırı

(Tt.)



6
İtfaiye Araç ve ekipmanının

Bakım ve onarımı
5

Bakınıa
Alınanacak
Araç Sayısı

Tüın
Araç[ar

31.12.20l9 l00.000

ToPLAllt KAI,NAK lHTIYACI l20.000

8. MALi HiZMETLER MÜDÜRLüĞü

9. TEMizLiK iŞLERi MüDtjRLüĞü

03 t.01.20l9%|003
Tamamlanma

Yüzdesi

20l8 Yılı Performans

Programına son şeklinin
verilmesi ve karnuolruna

duyurulması

t

0%o 100 31.03.20l9Tamamlanma
Yüzdesi32

20l7 Yılı Birim Faaliyet

Raporunun hazırlanması

0%l00 3l.|2.20l9Tamamlanma
Yüzdesi

3

20l8 Yılı Performans Takip

sisteminin oluşİurulması ve

uygulanması
3

031.08.20l9%|00
Tamamlanma

Yüzdesi
420l9 Yılı Bütçe Hazırlık

çalışınalarının yapılnıası{

03ı.l2.2019Tasamıf
ori]nl

4
20l8 yılında 20l7 yılı
giderlerine göre tasarruf

edilmesi
5

500.0003|.|2.2oI9%25
Taınaınlanma

Yiizdesi
lKamulaştlrma6

03|.|2.20l9%80
Tamamlanma

Yüzdesi
4

Fatura ve Hak sahiplerinin

evrak kontrollerinin
yapılarak ödenıe işlemlerinilı
gerçekleşlirilmesi

1

03l.|2.20|9o/o 75
Tamamlanına

Yüzdesi
]içme suyu tahakkuka bağlı

tahsilaıln arnıf llması
8

031.12.20l9%90
Tahsilat
Oranı

49
Tahakkuk eden vergi

gelirlerinin tahsil edilmesi

5.00031.12.20l9
1.500

tebligat

Gönderilen
tebligat
sayıst

4
Her yıl ödenmeyen

vergilerin takip edilerek

vatandaşa tebliğ edilmesi
l0

505.000TOPLAM KAYNAK ACI

5.000.00031.12.2019% 100Tamamlanrnali Teınizlik HizmelKentl

r

Sıra
No

Faaliye t/Proje Tanımı
Stratej i

No

performanş

Göst€rgesi
Hedef
Değeri

Tamamlanma
Zamanı

Tahmini
Kal,nak
lltiktarı

(TL)

1IT,

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanımı
strateji

\o
performans

Göstergesi

Hedef
Değeri

'l'amamlanmı
Zamaıı

Tahmini
Kaynak
I\liktarı

(Tt.)



yüzdesiAlınıı işi

0
Taııanılanma

yüzdesi
% l00 3|.l2.20|9-, Kat! Atık Düzenli Depolama

Tesisine Çöp Sevkiyatı

31.12.20l9 25.000
Tamamlanma

yüzdesi
o/o503

Gi,irültü ve hava eıırisyon

ölçümIeri yapılnıası

03|.|2.20l9Tamamlanma
yüzdesi

%l00.l

Atlk yağ üIeten tesisıerin
periyodik kontrollerinin
yapılarak tehlikeli attkların

bertaİafının sağlanması

25.0003l.|2.2019Poşet Sayısl 300 adet5
Ambalaj atıkları toplanıa
poşetlerinin dağıhlmasl

50.0003|.l2.20|9Tamamlanma
yüzdesi

%40 (250

Adeı)6

Aynşım kutularının belirli
noktalara konulması (cam,

plastik, kağtt)

400.000

Başlama
Tarihi

01.02.2019
Bitiş İarihi

01.10.20l9

(Haşere

yoğunluğuna

bağlı olarak
ayda 50 ile
l00 arasında

ilaç|ama
yapılması)

%l00

lhtiyacı olan

bölgelerde
ilaçlama

oranl

1

ilaçlama ve dezenfektasyon
yapılması (laıva. uçkun,

siwisinekler, karasiıekler,
kene ve şehir genelindeki

ağaç zararlıları mücadelesi,

zirai ilaçlama, haşereler vb.)

5.500.000TOPLAM KAYNAK ACIT

10. zABrTA ıqÜoÜnı-ÜĞÜ

03|.l2.20l94 adet

toplantı
Toplanıı

sayIsl
3

Tüm zabıta personeli ile her

3 ayda bir yasa ve
yönetmel ikler halıkında

eğitim amaçlı toplantılar
yapılması

l

03|.|2.20l9Yılda en

az l defa
Denetleme

saytsl
]2

Belediye sınırları
içerisindeki tüın işyerlerinin
tamamının l defa

denetiminin yapılması

02 ayda birYılda 6
defa

Denetleme
saylsı

l
Gıda üreten işyerlerinin
denetlenmesi

3

0Ayda 2 kez
iki haftada

bir layda2
kez

l
Denetleme

say lsl

Belediye sınırları
içerisindeki fırınların
denetlerımesi

,l

03|.|2.20|9Her gün
Yaptlan

çalışma
saytsl

l5
Çevre görününl ve eStetiğini

bozan görüntü kidiliği
yapan tabela Ve afişlerin

f

l

l

sıra
No

Faaliyet/Proje Tanımı
Strıteji

No

performans

Göstergesi
IIedef
Değeri

Tamamlannra
Zamanı

Tahmini
Kal,nak
I!1iktİ rı

(TL)

{



kaldırılmasının sağlanması

6

1,2 ve 3. sınıfgayri sıhhi
işyerlerinin
ruhsatlandlnlmast

l
Verilen

ruhsat sayısı
RuhsaVvıl 31 .12.20l9 0

7

Umuma açık istirahat ve

eğlence yerlerinin ruhsat

müfacaatlarınln
değerlendirilmesi ve

denetimi

l
Verilen

ruhsat say!st
RuhsaVvıl 3|.|z.2019 0

8
Şehriınizdeki etiket

konlrollef inin yapılması
l

Kontrol
saylsı

Her gün 31.12.20|9 0

9

Okulların çevresinde günlük

zabıta denetimlerinin
yapılması

l
Denetim

saylsl
Her gün 3l .12.20|9 0

l0 okul kantinlerinin
denetlenmesi

l
Denetinl

Sayısı
3 ayda bir 3| .|2,20l^9 0

ıı
Mevcut halk pazarlarının

belirli bir standarda

kavuşturulması amacı ile

denetimlerin yapılması

l
Tamamlanma

Yiizdesi
o/o 80 3l .12.20|9 0

l2

Meslek gruplarına göre

oluşturulan ça|tşma
bölgelerine şehir içerisinde

bulunan ilgili meslek
gruplannln taştnmaslntn

sağlanması

I

Tamamlanma
Yiizdesi

%25 3l.|2.20|9 0

t3
Zabıta Yönetmeliğinde
belirtilen resmi kıyafetlerin
temini

l
Tamaınlanma

YiiZdesi
% l00 30. l0.20l9 40.000

|]
Esnafl arın bilinçlendirilmesi
amacıyla broşürler
dağıtılması

l
Dağıttlan

broşür sayısı
750 broşür

Her yıl Ocak
Ayında

Değerlendiıilecek
l0.000

l5 Günlük şehir içi kaçak mal

denetimi yapılnıası
i

Denetim
saylsl

365 adet Her gün 0

TOPLAM KAYNAK IHT|YACI 50.000

ll. iNsAN KAYNAKLARI vE EĞİTİM MüDüRLüĞü

3
Kişi başı eğitim

süresi

Kişi başı

enaz4
saiıt

31.12.20t9 0l Personele hizmet içi eğilim
verilmesi

Yıl
içerisinde

31.12.20ı9 50.0002
Eğitim ve seminer
programlarına katılım

J Program sayısı

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanımı
Stratejı

No

performans

Göstergesi
Iledef
Değeri

'|'anıamlanma

zamana

Tahmini
Kıl"nık
lltiklırı
(TL)

f{



ihtiyaca
göre

TOPLAM KA},NAK iHTiYACI 50.000

l2. SU vE KANALİZASYON üvıÜDÜRLtlĞÜ

13. PARK vE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

14. MUHTARLIK iŞı,sRi rı-üÜ»ÜnLÜĞÜ

3I.12.20|9 750.000
Tamamlanına

Yüzdesi
%l00l

Su ve Kanalizasyon Hatları
Bakım. Onarım ve Tamiri

l .000.00031.12.20l9
Tamamlanına

Yüzdesi
% |0012

Şehrimizde muhtelif yerlerde

yağmur suyu menfezleri ve

kanalları yapımı
1.750.000ToPl.AM KAYNAK Acl

50.000%|00 31.12.2ol9Tamamlanma
Yüzdesil

Yeşil Alan ve Parkların

Sulanması, Çimlerinin
Biçilmesi ve temizliği

50.0003|.12.20|9
Yapılacak
Park Sayısı

2 adetlBölge Parklan Yap!mı2

l50.0003|.l2.20|9
Yapılacalı

Oyun Alanı
Sayısı

5 AdetMahalle Parkları ve Çocuk
Oyun Alanlan Yapımı]

25.0003| -12.20195 adet
Revize edilen

park Sayısı{
Mevcut Mahalle parklannın

Revize Edilmesi

25.00031.|2.20I9
Alınan Bitki

Sayısı
800 adet5

Ağaç Fidanı Ve Siis Bitkisi
Alımı

03|.|2.2ol9% l00Tamamlanma
Yİizdesi6

Biıki dikimi (Ağaç-süs

biıkisi) Gübıelemesi,
Budama ve Bakımı

l00.000l0 Takım 31.|2.z0l9Alınan
Takım Sayısı7 Çocuk Oyun Grubu Alımı

.ı00.000TOPLAM KAYNAK ACI

r

Sıra
No

FaaIiyet/Proje Tanımı
Strateji

No

performans

Göstergesi
Hedef
Değeri

'famımlanma
Zımınl

Tıhnıini
Kal,nak
Nlikta rı
GL)

l

Sıra
No

FaaliyeUProje Tanımı
Strateji

No

performans

Göstergcsi
IIedef
Değeri

'farnamlanma

Zımanı

'fahmini

Kaynak
Miktarı

(Tı.)

1

l

]

l

]

Sıra
No

Faaliyet/Proje Tanımı
stratej i

No

performans

Göstergesi
Hedef
Değ€rı

Tamımlanma
Zımını

Tİhmıni
Kaynak
Miktarı

C
l



I
Mahalle muhtarlarıyla
toplantılar düzenlenmesi

5

Düzenlenen

Toplantı
Sal,ısı

4 Toplaıltı 3l.|2.20|9 0

2

Muhtarlann iletmiş olduğu
problemleri ilgili birimloe
yönlendirmek

5
Tamamlanma

Yiizdesi
% |00 3|.12.20l9 0

]

Muhtarların elektronik
ortamda çallşmalarınl
sürdürebilmeleri için gerekli

orlamı hazırlamak

5
Tamamlanma

Yüzdesi
% l00 3|.12.2o19 50.000

1

Muhüarlar 1arafından

1,önlendirilen ihtiyaç sahibi
aileleri tespiı etmek

5
Taınamlanma

Yüzdesi
% lo0 31.12.20l9 0

TOPLAN! KAYNAK iHTiYjct 50.000

ı5. ULAşrM HizMETLtrRi MÜDÜRLÜĞÜ

l6. MEZARLIK ve DEFiN HiZMETLERi MüDÜRLÜĞÜ

l
Yaya, kasis ve eksen

çizgilerinin çiziln,ıesi
l

Çizgi
uzunluğu

10.000 ın 31.1z,2019 l0.000

7

kar ve buzla mücadele

çallşması yapılması (Kaya
tuzu alımı)

] Tuz Miktarı 30 ton 3l.|2.2019 25.000

3 Trafi k levhası takılması l
Takılacak

levha adedi
l 5 adet 31.12.20l9 5.000

] Ulaşım araçlannın bakım ve

oırarlm l
l Araç Sayısı t0 Adet 3l.|2.2019 t 30.000

5
otobüs duraklarının bakım

ve onarlml
l

Bakım
onarlm

yapılacak
durak sayısı

15 adet 31.12.2019 30.000

TOPLAN! KAYNAK iHTiYACt 2000.000

!
İlçe Mezarlıklarının Bakım

ve onarımı
l

Taınamlanma
Yüzdesi

o/. I0o 31.12.20|9 20.000

? Taşıma ve Yıkama l Tamamlanııa % |00 3l .l2.20|9 20.000

r{

(TL)

Sırı
1\*o

Faaliyet/Proje Tanımı sırateji
No

performans

Göstergesi
Hedef
Dcğeri

Tanıamlannıı
Zamanı

l'ahmini
Kal,nak
Miktarı
(TL)

Sıra
No

F'aaliyet/Proje Tanımı
Strateji

No

performans

Göstergesi
Hedef
Değeri

Tamamlanma
Zımııı

Tahmini
Kaynak
]!tikta rı

(TL)



Araçlarının Bakıın ve

Onarımı
Yılzdesi

.]

Cenaze Yıkama,Taşıma ve

Defin Hizmetlerinin
Gerçekleştirilmesi

]

Tamamlanma
Yüzdesi

% |00 31.12.20l9 0

ToPLAltt KAYNAK IHT|YACl 40.000

l7. iŞLETü\tE MüDüRLi]Gü

%l00 3|.|2.2019
Birim

Bütçesi
I

Park ve Bahçe
Aydınlatmaları

3
Tamamlanma

Yüzdesi

]
Tamamlanma

yiızdesi
%l00 3|.|z.20|9

Biriın
Bülçe5i

2 İçme Suyu Pompa Bakımları

%|00 3| .12.2o|9
Birim

Bütçesi
Ses Yayın Cihazları
yenilenmesi J

Tamaınlanma
yüzdesi

_]

%l00 31.12.20l9
Birim

Bütçesi
3

Tamamlanma
yüzdesi

4
Şehir içi Sinyalizasyon
Yayınlarının Bakım ve
yenilenmesi

Birirn
Büıçesi

Tamamlanma
yüzdesi

% l00 3| .12.z0|9Kurum içi Haberleşnıe

cihazları
J5

3|.l2.20l9
Birim

Bütçesi
l

Tamamlanma
YüZdesi

Elektrik6 EnerjiAlımları

l

r

Sıra
No

Faalil,et/Proje Tanımı
Strateji

No

performans

Göstergesİ
Hedef
Değeri

Tamamlanmır
Zamanı

Tahmini
Kaynak
Miktarı

(TL)
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MALi HiZMETLER BİRiNt YöNETiCiSiNiN BEYAN|

Mali hizmetler birim 1,öneticisi olarak yetkinı dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim Ve mevzuatı ile diğer nevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu
kaynaklarının etkili. ekonomik ve veriınli bir şekilde kullanılmasını temin eimek üzere iç kontro| süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2019 yılı faaliyeı raporunun 'Mali Bilgiler' bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir ve tam
olduğunu teyil ederim. 29 l03 l20l9

Mali Hizmetler Müdür V.
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üST YöNETiciNİN iç xoxrıoı- cüvExcE BEYAN|

iç xoxrnoı- GüvENcE BEvANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim

Bu rapoıda açıklanan faaliyelleı için bütçe ile tahsis edilnıiş kaynakların, planlanmış aınaçlar doğIultusunda
ve iyi maIi yönelim ilkelerine uygun olaıak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve
dilzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildririm.

Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler iç konlrolleı iç denetici raporları ile
Sayıştay raporları gibi biIgim dahilindeki hususlara dayannıaktadır.

Burada ıaporlanmayan idarenin menfaatlerine zaraı veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. 29 l 03 l 2019

Başkanı
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