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Kıymetli hemşehrilerim,

Bu raporumuz, Belediyemizin 202l yılında yapıığ! tüm faaliyetleri mali açıdan
değerlendirilmekte ve Belediyemizin mali durumunun kamuoyuna açıklanmasında bir araç
olmaktadır. Gerçekleşen faaliyeı ve projelerle hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmiş olmanın
ve şehre güzellik katmanın huzurunu yaşıyoruz.

5393 sayıIı Be|ediye Kanunu'nun
I(onirol kanununun 41 . maddesi hükümleri
Raporumuzun hayırlı olmasını diIiyorum
arkadaşlarıına. Beledile Meclis Ül e|erime.

muhtarlarııı ıza teşekiür ediyorum.

56. maddesi ve 50l 8 sayıIı Kamu Mali Yönetimi ve
göz önünde bulundurularak hazırlanan 202l yılı Faaliyet
Raporun hazırlanmasında emeği geçen ıüm çalışma

desteğini ve katktlartü]ı esirgemeyen hemşerilerimize ve

ilker BEKLER

Göreve başladığımız ilk günden itibaren. siz|erin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya

çalışıyoruz. Doğan her bebeği topluma gönderilmiş bir rahmet ve insanımızı kutsal bir emanet bilerek:
engellilerimize. kimsesizlerimize. çocuklarımıza. gençlerimize. kadınlaıımıza ve cümle
hemşerilerimize ulaştyor görüş iIe önerilerini alıyor, sorunlara çözüm üreti!,or ve hizmetlerimizi
halkımızla birlikte plan|ayıp. birlikıe gerçekleştiriyoruz. Toplumda dezavantajlı kesimlerin rahat

yaşaması için gerekli hizmetleri itinayla yerine getiriyoruz.

İnsana yatırımın en değerli yatınm olduğuna inanıvoruz. Katılımcı ve insan merkezli yönetim
anlayışıyla. sürekIi sizIerle bir araya geliyoruz. Sorunlarınızı. öneri ve isteklerinizi yüz yüze
konuşarak. birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Turhal'ı huzur kenti yapma hedefine birlikte yürüyoruz.
Faaliyetlerimizi yerine getirirken: katılımcı. şeffaf ve hesap veren bir belediye olma sorumluluğu ile
hareket ediyoruz. 2020-2024 Stratejik Planımıztn amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için

çalışmalarımızın 2'inci yıI sonuçlarını gösıeren 202l yılı faaliyet raporumuz hazırlanmıştır.

Turhal Beled il e Başkanı
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r. BÖLüM GENEL BILGILER
A-MiSYON ve ViZYoN

Turhal Beledil,esi Mis1,onu

"Yeni Bir TURHAL* hedefiyle, belediye hizmetlerini; çağdaş, katılımcı. değişim ve
gelişime açık. insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket edipl sosyal ve ekonomik pğelerle
zenginleştirerek. adil, hızlı ve kaliteli bir şekiIde sunmaktır."

Turhal Bcledil,esi Viryon

* Ö|çulebilir ve gerçekçi hedefleri olan. larihi ve kültürel varlıklarına- doğal ve beşeri
kaynaklarına sahip çıkmış, ilçe halkının değerlerine saygılı, bölgesinde lider bir belediye olmak "

Kalite Hedeflerimiz ise;

Hizmel ettiğimiz Turhal'|ıları çağın gereklerine uygun. yönetim anlayışı ve bakış açısı ile
hizmet etmek. Yönetimi halkııııızla birlikte gerçekleştirmek| Güler yüzlü, anlayışlı. dinleyen ve
sorunları çözen bir hizmet anlayışını kabul etınek."Hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağı"
ilkesine inanınış olmak, Hizmet kalitesini koruııak ve yükseltmek ve Turhal'ı "huzur ve güven

içerisinde yaşayan insanların şehri" yapmak temel hedeflerimizdend ir. Halkımızın sosyal ve kültürel
yaşamında farklılık ve güzellik sağlamak üzere modern şehir için gerekli olan çalışmaları
yürütmekte ve yöremizdeki tüm yerel yönetimlere ömek olacak faaliyetlere imza atmaya devam
etmektedir.

B-Görev Ve Sorumluluklar

Belediyenin yetki ve sorumlulukları l3 Temmuz 2005 tarih ve 258'74 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun l4 ve l5. maddelerinde
belirtilmektedir.

Belediyenin görev ve sorumlu|ukları

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

İmar. su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı: coğrafi ve kent bilgi sistemleri: çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık: zabıta. itfaiye. acil yardım. kurtarma ve ambulans: şehir içi
trafik; defin ve mezar]ıklarl ağaç|andırma. park ve yeşil alanlar; konut: küItür ve sanat. lurizm ve
tanıtım. gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikAh. meslek ve beceri kazandırma: ekonomi ve
ticaretin geliştiriImesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 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 onartmlnl 1,apabilir veya yaptırabilir. her türlü araç. gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir: kültür ve ıabiat varlık|arı ile tarihi
dokunuıı ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekAnlarıır ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabi|irl bu amaçla bakım ve onanmınI yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslıı,ıa uygun
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeırre verir ve
gerekli desteği sağlar, her 1ürlü amatör spor karşılaşmaları düzenler. yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı göSteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül
verebilir. Gıda bankacıiığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuı,ıa verilmeyen mahalli müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar Veya yaptürır. Hizınetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası. belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye
hizmetleri. vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet suııumunda
özürlü. yaşlı. düşkün ve dar gelirlilerin durumuna u},gun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev.
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soruı,nluluk ve },etki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye mecIisinin kararı ile mücavir alanlara
da be|ediye hizmetleri götürülebilir. ,l562 say,ılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hiikümleri
saklıdır.

Belediyenin 1,etkileri ve imtiyazları

MADDE l5.- Belediyenin yelkileri ve imtiyazları şı.ınlardır

Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıy,la her türlü

faaliyet ve girişimde bu|unmak. Kanunların beIediyeye verdiği y-etki çerçevesinde yönetmelik

çıkarmak. belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek

ve tüze| kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı verınek. Özel
kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılına pay|arının tarh, tahakkuk ve

tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal

gaz. su. atık su ve hizmet karşıIığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

Müktesep haklar saklı kalmak üzere: içııe. kullanııa ve endüstri suyu sağlamak: atık su ve

yağmur suyunun uzaklaştırılııasın ı sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,

işletmek ve işlettirmek: kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla

otobüs. deniz ve su ulaşım araçları. tünel, raylı sistem dAhil her türlü toplu taşıma sistemlerini

kurmak- kurdurmak. işletmek ve işlenirmek. Katı atıklann toplanması. taşınması. ayrıştırıIması. geri

kazanımı. ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizınetleri yapmak ve yaptırmak.

Mahalli ınüşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getiri|mesi amacıyla. belediye ve mücavir alan

sınırları içerisinde taşınmaz almak. kamulaştırııak, satmak, kiralaııak veya kiraya verınek. trampa

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

ToptancI ve perakendeci h6lleri. otobüs terminali. fuar alanı. mezbaha, ilgili mevzuata göre

yal limanı ve iskele kurmak. kurdurmak. işletmek. işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel

kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhi müesseseler ile umuııa açık istirahat ve eğlence

yerlerini ruhsatIandırmak ve deı,ıetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına
alınması amacıyla izinsiz satış yapan seryar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz saıış yapan

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

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına. cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan
gıda dışı ınalları yoksullara vermek. Reklaın panoları ve tanıtıct labelalar konusunda standartlar
getinnek.

Gayrisıhhi işyerlerini. eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak: hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun. kömür ve hurda

depolaııa alanları ve satış yerlerini belirlemekı bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deı,ıiz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her tiirlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını. bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergihlarını
belirlemek: durak yerleri ile karayolu, yol. cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç
park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kira.va vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği biiıün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseseIerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi. büyükşehir ve iI ırıerkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapı lır.
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Beledile- (e). (|) \e (g) benıleriııde belirli|en hizmetleri Danışla)Iıı görüşü ve İçişleri

Bakanhğının kararıyla süresi kırkdokuz yı|ı geçınemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu
taşıına hizmetlerini imtiyaz veya tekel o|uştunnayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
gelirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet

satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir beIediyeleri^ belediye ve mücavir alan sınırlan içinde il

belediyeleri ile nüfusu J0.000'i geçen be|edil,eler. meclis kararıylaı turizm, sağlık. sanayi ve ticaret

yatırımlarınııı ve eğitim kurumlarının su. termal su. kanalizasyon. doğal gaz. yol ve aydınlatma gibi

alt yapı çalışmalarını faiz ahnaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya

yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve

turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığıııın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı

dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye. belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek

amacıyla kamuoyu ;,,oklaması ve araştırTnası 1"apabilir. Belediye ma|Iarına karşı suç işle.v-enler

Derlel malına karşı suç işlemiş salılır.2886 salılı Derlet İhale Kanununun 75 inci maddesi

hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma
yoluyla elde etıiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kaıı-ıu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları iIe

belediye taraflndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C-İDAREYE İı-iŞriN BiLGiLER
C_l_FiZiKSEL YAPI
A-Hizmet Birimleri

Belediyemiz'in görev ve hizmet ve faaliyetleri İlçemiz Celal Mahallesi Cumhuriyet

Caddesine bulunan hizmet binamızda yürütülmektedir. Bunun yanında hizınet sunulan mek6.nlarda

mevcut oIup toplamda 9 mekinda hizmet ve faaliyet icra edilmektedir.

HIZMET BIRIMLERIMIZ
] lHiZMET BiNASI l

1
|e 
r rıizver eiNnsı ]

|varixı ıxvar pen«ı_ iTFA|yE BiNAsı ]

4 [raıısiı nr VtlNESi ( DlŞ VEZNLı 6

TOPLAM 9
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C-3-BiLGi VD Tf,KNoLoJi KAYNAKLARIMIZ

Belediyemizde Sistem odasında toplam l Server ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Belediyemizde l l8 adet PC, 33 adet dizüstü bilgisayarı olmak üzere toplam l 5 l adet bilgisayar. 33

adet yazıcı, 2 adet scanner (tarayıcı), bulunmaktadtr. Bunları her türlü elektrik kesilmesi ve

dalgalanmasına karşı koruyan l Adeı l5 KVA güç kaynağı ile Bi|gi İşlem Merkezi sistem odası

desteklenmektedir.

Envanter Listesi aşağıda çıkarı lmıştır.
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C-S_SUNULAN Hizırprr-nn

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resırıi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Baglı kuruluşlar ıe Vahalli İdare Birlikleri ııorm kadro ilLe re sıandarılarına ilişkiıı
1,önetmelik"Hükümleri Doğrultusunda Belediyemiz 16 müdürlükten oluşmaktadır.

C-6_İÇ YÖNf,TiM VE KONTROL SiSTEMi

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

Belediye Meclisi

Turhal Belediyesi Meclisi 25 üyeden oluşmaktadr. l3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 17 ve 18.

maddeleriırde Belediye Meclisinin görev ve yetkileri belirtilmiştir.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır

a) Stratejik pl6n ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Blltçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler i]e fonksiyonel

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarmayapmak.

c) Belediyenin imar plAnlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni plAnını kabul etmek.

ğ Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine. tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli

bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hilinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yıh geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisiıre karar

] YAZ| iŞLERi MüDüRLüĞü
2 FEN iŞLERi MüDüRLüĞü
_:, MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
4 iMAR VE ŞEHiRCiLiK MüDüRLüĞü
5 ULAŞIM HiZMETLERİ MüDüRLüĞü
6 IŞLETME MÜDÜRLUGU
7 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
8 PARK BAHCE MilDirRLirĞi1
9 ITFAlYE MUDURLUCU
l0 SU VE KANALiZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ll TEMiZLiK işı-ıni rulüoü«ı-üĞü
l2 HUKUK iŞLERi MüDüRrüĞü
l3 BASIN YAYIN VE HALKLA iLiŞKiLER MÜDÜRrÜĞÜ
l4 iNSAN KAYNAKLARI VE EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
l5 MEZARL]KLAR MÜDÜRLÜĞÜ
l6 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

TURHAL BELEDrYESI 2021 YILI FAALIYET RAPqRU



VerTnek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışlan kabuletmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin Tl'den fazla dava konusu olan belediye

uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

Turhal Beledive Meclisi

a) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa töbi ortaklıklar kurulmasına veya bu

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatınm ortaklığı kurulmasına karar
vermek.

b) Be|ediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işleldevrel
modeli ile yapıImasına: belediyeye ait şirket. işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

c) Meclis başkanlık divanını ve encümen üye|eri ile ihtisas komisyonlan üyeleriniseçmek.

d) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruIuşlarının kadrolarının ihdas. iptal ve

değiştiri lmesine karar vermek.

e) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Meydan. cadde, sokak. park. 1esis ve benzer|erine ad vermek; mahalle kurulması, kaldınlması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı
amblem. flama ve benzerlerini kabul etmek.

g) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.

h) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyeı ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa. bina ve benzeri iesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya
tahsis etmeye karar vermek.

i) Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek.

j) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları kararabağlamak.

k) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine kararvermek.

r) İmar plinlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabu| etmek.

TURHAL BELEDIYESl 202l |,ILI FAALIYET R4PORU
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BELEDiYE ENCÜMENi

Turhal Belediyesi Encümeni 5 kişiden oluşmaktadır. Be|ediye Başkanı Encümene Başkanlık
etmektedir. Diğer 4 üyeden 2 tanesi bürokraı diğer 2 tanesi de Belediye Meclisi tarafından seçilen
üyelerdir.

l3 Temmuz 2005 tarih ve 258'74 Sayılı Resıni Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393
sayıIı Beiediye Kanunun 33 ve 34. Maddelerinde Be|ediye Ençümeninin görev ve yetkileri
belirıiImiştir.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratej ik plin ve yıllık çalışma programı ile büıçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine
görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma proglamına alınan işlerle ilgiIi kamulaştırma kararlar|nt almak veuygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerinibelirlemek.

d) Blltçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleriarastnda aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyrışmazhklarının anlaşma ile

tasfi yesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımrna, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç

yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapan|ş saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerinegetirmek.

TURHAL BELEDIYE,\I 2021 YILI FAALIYET RlPoRU



2- 202l ylLl YAZı iŞLElti MÜDÜRLI]Gtr
FAALiYE,t RAPORtJ

Turhal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü'nün 202l yılına ait faaliyetlerini
kapsayan faaliyet raporudur .Arz ederim.

2.1 Genel Bilgiler
2.1.1. Misyon ve Vizyon

Müdürlüğümüz iş ve işlemlerini kanun,
yönetmelik, tüzük. genelge vb.kararlar
doğrultusunda hızlı, şeffafve gerçekçi bir şekilde
yapmak ve Turhal Belediye Başkanlığı kamu

tüzel kişiliğinin ilçemizde ve iliınizde en güzel

şekilde temsil edilmesi için çal!şmalar
yürütmek.vatandaşımızın başkanlığımızdan
memnun olması için müdürlüğümüzü
ilgilendiren hususlara daha fazla özen
göstermektir.

2.1.2. Yetki, Görev ı,e Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı BeIediye
Kanunu'nun 48. maddesinde sıralanan

müdürlüklerden olup. belediyenin karar organları
olan belediye meclisi ve belediye encümeninin
tüm toplantılannın yasalara uygun ve düzenli bir
şekilde yaptlmasını sağlamak başlıca görevidir.
Be|ediyemize dış kurum ve kuruşlardan gelen

yazılar ile vatandaş|ardan gelen dilekçelerin
kaydı ve ilgiIi birimlere sevkinin sağlanmasından

sorum|udur. Aynı zamanda evlend irme işIemleri

de müdür|üğümüzce yürütülmektedir.

2.1.3. Birime iıişkin Biıgiler
2.1.3.1. Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz belediyemiz ana hizmeı
binasının l .katında müdürlük makamı, yazı iş|eri

servisi, 2.Katında Bilgi Işlem Merkezi olmak
üzere hizmet veımektedir.

2.1.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz Yazı İşleri Servisi. Bilgi
İşlem Merkezi birimlerinden oluşmaktadır.

2.1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde mevcut meri mevzuat.

mesleki yayınlar ve bilgisayar teknolojisinden
yararlan ılnraktadır.

2,1.J,,l. lnsan Kavnıklırı

Müdürlüğümüzde 657 sayılı yasaya tabi
l memur,4857 sayılı yasaya tabi 2 daimi
işçi"5393 sayılı yasaya tabi 1 sözleşmeli
Personel, 696 KHK. 8 Personel ile görev

yapmaktadır.

2. t.3.5. Sunulan Hizmetler

2.2.Yazı İşleri Servisinin Sunduğu Hizmetler

MecIis Faaliyetleri, Encümen Faaliyetleri
ve Yazı İşleri, Bilgi İşlem Merkezi, Evlendirme
Memurluğu olmak üzere 4(dört) bölümden

oluşmaktadır.

2.2.1. Meclis Faaliyet|eri

Meclise havale edilen evrakları kayda

almak. yasaya uygun olarak meclis toplantılarını
ve gündemini ilan etmek, meclis üye|erine ve ilgili
kurumlara daveıiyeleri tebliğ etmek. gündem

hazırlamak. gerekli raporları yazmak. alınan
kararları yazıp ilgili mercilerde tasdik ettirmek,

kararları ilgi|i dairelere göndermek ve ilan etmek
görevlerini yerine geiirir.

Turhal Belediye Meclisi 202l yılında l2
olağan olmak üzere toplam l2 kez meclis toplantısı
yapmtş. bu toplantılarda alınan l19 adet meclis
kararı usulüne göre yazılarak yerine getirilmek

üzere ilgili birimIere ve mülki makama
gönderilmiştir.

2.2.2. Encümen Faaliyetleri

Turhal Belediye Encümeni önceden

belirlendiği üzere haftada bir gün olağan toplantı
yapmaktadlr. Müdürlüğümüz Encümene havale

edilen evrak|arı kayda almak, toplantü gündemini

hazırlaınak, alınan kararları mevzuata uygun
yazılıp imzalatı|dıktan sonra ilgili birimlere
göndermektedir.

Turhal Belediye Encümeni 202l yılında 52

toplantı yapm|ş olup; bu toplanhlarda gündeme

gelen 2'71 konu müzakere edilerek karara



2.2.3. Yazi İşleri Faaliyetleri

Başkanhk makamınca çrkarılan genelge ve tamimleri hazırlamak" başkanlık
yazışmalarınr yapmak. başkanlığa hitaben verilen önergeler hakkında ilgili dairelerden bilgi
almak ve gerekli cevabı yazmak, başkanlıkça yetki verilen konuları sonuca ulaşıncaya kadal
takip etmek görevlerini yerine getirir.

202l yıhnda diğer kurumlard uı 9991 adet evrak gelmiştir. Bu evrakların kayıtları,
hava]e]eri ve zimmetleri sağlanmak suretiyle ilgili birimlere gönderilmiş ve takipleri
yapllmışhı. Belediyemizden diğer resmi kurum ve özel şahıslara 7467 adet yazı gönderilmiş.
bu yazıların yazımı imza işleri, kayıt ve zimmetleri yapılarak sonuçlan takip edilmiştir.
Vatandaşlardan 2027 adet dilekçe başı.ıırusu gelmiştir. İlgili birimlere havaleleri yapılmıştır.
Servisler afasında koordine sağlanmış, uygulamalarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 202l
Yıh Gelen-Giden ve Dilekçe raporu aşağıda çlkarllmışür.

:: ].:! ?.qr] .li:7 ::1]

2.2.4. Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri

Bilgi Işlem Merkezi. bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkAnlardan yararianmak
suretiyle. belediye hizmetleriırin hızlı. ],ıatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç
duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kuımakt4 işletmekte ve bu alandaki 1eni
teknolojileri takip ederek, bilgisayar ağlarının işleyişini, sanal ortamın doğru bir şekilde işlemesi için
tüm yazıIüm çaIışmalarılıı belediyenin hizmetine sunmaktadır. Kurum büı,ıyesindeki bilişim
sistemlerinin bakım, onarım]arı ve takibini yapılmış, sistemlerin düzenli yedekleri alınmış vc
kesintisiz şekilde çalışması sağlanmıştır.

Veri tabanları ve gerekli web servislerine gerek kurum içi gerekse kurum dışından da erişimi
mümkün kılacak bilgisayar ağı alt yapısııiı kunıak ve işletmek, Belediye personeli ve idari kadroya
kablolu, kablosuz intemet hizmeti vennek, Turhal Belediyesi ve Belediyemiz tüm alt birimlerin web
sayfalarını oluşturmak, güncellemek, diğer birim ve persoırele destek vermek,

Turhal Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve donanımlarının temini, dağıtımı, onarımı
ve güncellemelerini yapmak, Kurumsa] ve idari çalışmaları sürdürebilmek için gerekli olaıı
yazılımları geliştirmek veya satın almak. Yazılımların bakım ve güncelleınelerini yapmak,

Ihtiyaç duyulduğunda Turhal Belediyesi personeliı,ıe eğitim vermek, Verilen tüm hizmetlerde
sürekliliği sağlamak, İşleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmüştür.

a. Donaninı Alt Yapisi

Belediyemizde Sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisiz hizmet vermektedir.
Belediyemizde bunları her tiirlü elektrik kesilmesi ve dalgalanmasına karşı koruyan l Adet l5 KVA
güç kaynağı ile Bilgi İşlem Merkezi sistem odası desteklenmektedir. Envanter Listesi aşağıda

çıkarılmıştır.

cden celm DlleLça I onğy GĞlen Tebİgat I Gd€rı TeölqEt

İudülı BakiyQ 8ğİaİl,ğ]

Toplam E{rak seyl§l I Gelen

bağlanmıştır. Alınan kararlar yasalara ve usulüıre uygun yazılmış, gerekleri yapılmak üzere ilgili
birimlere gönderilmiştir.
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b. Network AlŞapisi

Tüm birimlerimizin kablo alt yapısı yapılmış. her katta ve yeni hizmet binasında 48 ve 52 Port

çıkış|ı Network dağıtım cihazı ıakılmış, Fiber alt yapı ile belediyemizin tüm birimleri yerel ağa

bağlanarak otomasyon ve intemet hizmet]erinden 1,ararlanmaları sağlanmtştIr.

c. Teknik Sen,is

Birimlerin kullandığı Bilgisayarlarda ve Elektronik cihazlarda meydana gelen bir kısıın
arızalar teklıik servisimiz tarafından giderilmiştir.

d. Belediye Otomasyonu

Belediye Otomasyon Sisteminin Giincellenmesi. yeni yönetmeliğe uyarlanması,
Kullanıcılara eğitim verilmesi, sistemdeki hataların giderilmesi işlemleri 2021 yılında
eksiksiz olarak yapılmıştır.

e. Gür,enlik Sistemleri

Belediyemiz Hizmet Binası ve bağlı birimlerimizde kurulınuş olan Güvenlik Sisteınleri 202l
yılıırda kurulum. bakım ve onarım işleri belli periyotlarda yapılmış ve tutunak altıı]a alınmıştır.
Güvenlik Sistemi bulunan servislerimizin envanteri listesi aşağıdadır.
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sAIAYl sU TAH5ıLAT l ]

l] SCADA M!RKEZİ I ]

ŞEH]T YASlN GERCER PARKj I ] l

]6 TERMiNAL ]l ]

li ULAŞlM HlZMETLERl I ,]

L8 VARVARA PlliNlK r\l.^Nl 1

19 VARVARA slJ TAHSlLAT I ]

YAvŞAN st] TAHSjİ-AT I

]] ıTNl§EHlR TAHSlLAT I

]] KONKASOR TESISl

]_i ASRi MEZARLlK GiRi§l l I

]l KüLTüR Evi ( MAKAM ) I ]]

f. Sarf Malzemeler

Bilgi Işlem Merkezi Yıllık içerisinde birimlerimizin ihtiyacı olan sarf malzemeleri belirleııiş
ve alımları Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından karşılaııınış, Alınan malzemeler sarf malzeııe
ihtiyacı olan birimlere ihtiyaçları oranında kullanılması sağlanınış. ieslim iutanakları dosyalanmıştır.

g. İnternet Hizmeti

Hizmeİ Binası içinde l adet 40 Mbps Metro Ethemeİ. l adet 16 MbpS Limitsiz VDSL2 ile
kesintisiz intemet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar intemet üzerinden her
türlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takip etmesi sağIanmlştır.

DIŞ HiZMET BiNALARI ;

Aşevi - Evlendinıe Memurluğu l adet l6 Mbps Liınitsiz VDSL2
SCADA l adet l6 MbpS Limitsiz VDSL2
Asfalt Şantiyesi l adet l6 Mbps Limitsiz VDSL2
Hanımeli Kültür Merkezi l adet 16 Mbps Limitsiz VDSL2

ı. Yürütülen Rutin lşlemler

Güvenlik Duvari

Fortigate El00 cüvenlik Duvarı (Ateş Duvarı) yazıllııı. bir kural kümesi temelinde ağa gelen
giden paket trafiğini kontrol edilmekte. 565l Sayılı Yasa gereği loglama yapılmaktadır. Birçok farklı
filtreleme özelliği ile bilgisayar ve ağın gelen ve giden paketler olmak üzere İnternet trafiğinı kontrol
altında tutulmaktadlr.

Antivirüs

Belediyemizde kullanımakta olan bilgisay,arlarımızda lokalde bir adet Antivirüs YazıIımı
kullanılmakta ve kuIlanıcı trafiği Endpoint kuralı ile kontrol edilmektedir.
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ınternet Hizmeti

Hizmet Binası içinde l adet 40 Mbps Metro Ethemet, l adeı 16 Mbps Limitsiz VDSL2 ile
kesintisiz intemet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar internet üzerinden her
tür]ü mevzuat. yayın ve gelişmeleri anında takip etmesi sağlanmıştır.

Dış Hizmet Binalari;

BaşkanIık Hizınet Binası - 40 Mbps Metro Ethernet
Aşevi - Evlendirme Memurluğu l adet l6 Mbps Limitsiz VDSL2
SCADA l adet l6 Mbps Limitsiz VDSL2
Asfalt Şantiyesi l adet l6 Mbps Limitsiz VDSL2
HanımeIi Kültür Merkezi l adet l6 Mbps Limitsiz VDSL2
Taş Kırma Eleme Tesisi l adet I6 Mbps Limitsiz VDSL2
Yenişehir Su Tahsilat Veznesi l6 Mbps Limitsiz VDSL2
Yenişehir Su Tahsilat Kisok için GHDSL DATA 2 Mbps

Yürütülen Işlemler

o Mevcut bilgi işlem ağının kesintisiz olarak hizmet vermesi sağlanmıştır.
o Ana server bilgisayarlarımızda gerçekleştirilen işleınlerin tamamı günlük olarak
yedeklenmektedir.
. Ayda 1 defa DVD/CD aIınan yedekler belediyemizde muhafaza edilmektedir.
. Müdürlük|erden gelen talepler doğrultusunda Belediye Otomasyon yazılımı için istenen ilave
veya değişiklikler tespit edilip yazılım firmasına yazdırılmıştır.
. Sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak şifreleri belirlenmiş. yetkileri düzenlenmiştir.
. Bilgisayar cihazları ve bunların destek üniteleri kurulmuş. arıza veya parça değişikliği gibi
durumlarda gerekli işlemler yapılmıştır.
. Yazıcıların genel bakım ve tamirleri yapılmıştır.
. Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karşılanmış. muhtemel talepler tçtn

yedek malzeme bulundurulmuştur.
. Yazıcı sarf malzemelerinin dağıtımı sağlanmıştır.
. Birimlerimize yeni göreve başlayan personellerimize Bilgisayar kullanımı, Otomasyan
Kullanımı ve EBYS kullanımı hakkında birim personeline gerekli eğiıiın verilmiştir.
. Yerel Bilgi Projesi kapsaııında gönderilen soru formları, ilgili birimlere gönderilerek
cevaplarının zamanında sisteme girilmesi sağlanmıştır.
. Active Directory kurulumu yapılmış, Active Directory ile ı Yönetilebilirlik, ÖIçeklenebilirlik,
Genişletilebilirlik. Güvenlik. Diğer dizin servis]eri ile birlikte çalışabilme, Güvenli kimlik doğrulama
ve yetkilendirme, Group Policy Object(GPO) yönetimi sağlanmış, kullanıcılanmızın daha güvenli bir
ortamda bilgisayarlarını kullanımları sağlanmıştır.
. yeni Hizmet binası Başkanlık Makamının Net\ı,ork all yapısı ve güvenlik sistemleri kurulmuş
kullanıcıların internet kul|anımları sağlanmıştir.
. Hizmet binasında bulunan Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi Belediyenin iç ve dış güvenIiğinin
sağlanması için çeşit|i yerlere kameralar konularak buradan ge|en görüntülerin bir merkezden
kaydedilmesi sağlanmıştır. Sistemin bakım ve kontrolleri düzenli yapılmaktadır.
. Turhal dışında bulunan hemşerilerimizi Turhal'a olan özlemlerin giderilmesi için Belediye
Meydanı 7l24 canlı kaınera yayını devam etmektedir.

. Belediye Web TV, Video Strame ve Mail Hosting için 1 yılllık hizmet alımı

gerçekleştirilmiştir.

. Güvenlik Duvarı l yılllık hizmet alımı gerçek|eştiriImiştir.

. Antivirüs Yazılımı 3 yılIlık hizmet alımı gerçekleştiri|m iştir.

E-İmar Uygulama§i l E-İmar Sistemi ile imar durumu online vatandaşlarımızın hizmetine

sunulmuştur. http://megsis.turhal.bel.trlimardurumu/index.aspx adresinden hizmet kesintisiz

sağlanmaktadır. İsteyen vatandaşlarımız www.turhal.be|.tr internet adresine girerek var olan adres ve
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kapı numarası veya tapu senetleri üzerinde yazan ada ve parsel no bilgilerini girerek taşınmazına

ait imar durumunu birkaç saniye içinde öğrenebilmelerini sağlayacak sistem devreye alınmıştır.
? t J,l'ü

ı

Araç Takip Sistemi: Belediyemize ait tüm araçlarımıza amaçları doğultusunda, şehrimize daha iyi

hizmet sunmak için Araç Takip Sistemi kurulumu yapılmıştır.

Web Sayfasi

. Belediye ve bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin halka etkin şekilde
tanıtılması amacıyla yıl boyunca sürekli güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiştir.
. vatandaşların web sitesi üzerinden gönderdikleri istek ve şikdyet e-posta|arının Ha|kla İlişkiler
birimine yönlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Her türlü duyuru ve etkinlik web sitemiz üzerinden
vatandaşa ilan edilmiştir. Nöbetçi eczaneler, ulaşım. anket gibi çeşitli uygulamalar güncellenmiştir.
o Meclis Gündemi, NikAh istenilen bilgiler. Beyaz Masa, Bilgi Edinme, Bugün Vefat Edenler
bölümleri halkın hizmetine sunulmuş ve girişleri sağIanmıştır.
o Anons Duyuruları; Be|ediyemiz tarafından ses yayın cihazı ile yapılan günlük duyuruların web
Sitemizde online yayınIanması sağlanmıştır.
o Belediyemizin sosyal Medyada yapılan hizmetlerin duyurulması ve vatandaşlarımızın
bi|gilendirilmesi çalışmalarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli destek ve
eğitimler Verilmektedir.

e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında; Belediyelerin ortak bir platformda
buluşturulmasına imkan sağlayan, vatandaşa hizmet odaklı. yerel yönetim anlayışına uygun aşağıdaki
sislem lerin ulgulamala geçilmiş.

2.3.1. E-Tahsilit & Borç §orgulama Ödeme

En kısa tanımıyla e-tahsilat, online ödeme araçları (kedi kartı, banka kartı, sanal kredi kartı
vs.) yoluyla mükelleflerimizden tahsilat yapabilmenizi sağlayan bir sistemdir.

Teknolojinin gelişimi ve kedi kartı kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte online ödeme
sistemlerine olan ilgi de artmtştır. Bu bağlamda Belediyemiz tahsilitlarını hızlı ve sorunsuz
yapabilmesi için, Vatandaşlarımız. Belediyemizin u,rvw.turhal.be].tr adresli intemet sitesinde ver
alan E- Belediye E-Belediye Uygulaması hizmeti sayesinde borçlarını internet üzerinden kedi kartı
iIe güvenli bir şekilde görebilecekleri ve ödeme yapabilecekleri, E-BeIediye yazılımına, (T.C. & Vergi
No) ile kayıt olduktan sonra onay aşamasından geçen siciller T.C. KimIik No ve şifreleri ile sisteme
giriş yapabilecekleri online tahsilat sistemleri devreye alınması planlanmaktadır.

E
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Haıcama 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 tüsis edilmiş
kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işIemlerin yasallık
ve di,Denliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan. idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir hus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı

Tatıh.'25.03.2022

S lih AŞil
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2.3.2. E-Dilekçe

307l sayılı Dilekçe Kanunu gereğince Türk valandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar.
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şik6yetleri hakkında. Turhal Belediyesi ilgili birimlerine
elektronik dilekçe gönderebileceklerdir.

2.3.3. E-Sosyal Yardım Talebi

e-Devlel Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek nokladan.
httos://www.turkiye.qov.lrlicisleri-sos},al-yardiın.talebinde-bulunma-ve- linkinden TurhaI

Belediyesine Vatandaşlarımız Sosyal Yardım Talebinde bulunabildikIerdir.

2.3.4. E-Evrak Doğrulama

e-belediye sistemi üzerinden Turhal Belediyesi tarafından oluşturulan
doğrulamak istenilen belgeye ait barkod numarasını girerek. Ücretsiz e-Devlet Barkodlu
Belge Doğrulama mobil uygulaması ile, belgenin üzerindeki karekod'u okutarak. belgeleri
daha hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayabileceklerdir.

2.3.5. Kent Otomasyon Sistemi

Kent Otomasyon Sisıemi (KEOS)^ sürdürülebilir kent bilgi sistemi uygulamalar bütünüdür.

Netcad GIS ile üretilen mühendislik, planlama ve kadastro projeleri, numarataj ve yapı

verileri vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Yaz İşleri Müdtirü



3,20zıyıL| FEN işLERi Müuünr-üĞü yııı r.ııı.iyrr RApoRu
3,1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 202l yılı sonu itibariyle ( 0l l0112021-31l|2l202l arası ) yaptlğl faaliyetler

aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştuI. Arz ederim.

3.2. Genel Bilgiler
3.2.1. Misyon ve Viryon
3.2.1.1. Misyon

Turhal Belediyesinin hizmet ürelen birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü'nün misyonu.

aşağıdaki aınaçları yerine getirmektir.

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

b- Trafik akışının bulunduğu yollarda modem şehirciliğin gerektirdiği standart]arı sağlamak.

c- Park, yaya yolu, yürüyüş yolu, piknik alanı gibi sosyal alanlarrn oIuşturulmasını sağlamak.

d_ Belediyemiz hizmet ve yatırımlarında inşaal işlerini ihaleden kesin kabule kadar en iri

şekilde yönetmek.

e- İlçemizin modern bir şehir görüntüsünde olmasını 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 mükemmeI hizmetler sunmak.

3.2.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

ilçemiz Fen işleri hizmetlerinin yürütülmesi esnasında yasalara yönetınelikler ve ilgili diğer

mevzuatta belirtilen sorumlu|ukların yanında görev ve yetkilerin ifasında. Belediye Başkanına ve

Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

3.3. Birime İıişkin Bııgııe,
3.3.1. Fiziksel yapı

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

arşiv ve ıoplantı salonu olmak üzere 8 odada büro hizmelleri, asfalt şantiyesinde plent de sıcak asfa|t

üretimi, büzhanede, bordür, menhol ve çiçeklik imalaıı yapılmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

garajında l Adet Binek Otomobi1,5 adet Damperli Kamyon,2 Adet Çift Kabin Kamyonet. l Adet
Asfalt Robotu, l Adet Asfalt Düstiribütörü. 1 Adet Paletli Ekskavatör, 2 Adet Lastik Tekerlek|i

Yükleyici, 2 Adet Kazıyıcı Yükleyici. 2 Adet Greyder. 2 Adeı Asfalt Silindiri. l Adet Toprak

Silindiri. l Adet Asfalt Finişeri ve 3 Adet Traktör ile faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüzce

ihtiyaç doğrultusunda kiralık iş makinesi çalıştırılmaktad ır.

3.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz örgüt yapısı müdür ve bağlı büro elemanları. şefler. çavuşlar ve bunlara bağlı

işçilerden oluşmaktadır.

3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Deneyimli personel, lnternet bilgi ağı, yasa ve yönetmeIikler, yayınlar ve seminerler

3.5. İnsan Kaynaklan

TURHAL BELEDjyESj 202 ] ylLl FA4LIYET RAPoRU



Müdürlüğümüz 6 memur, 3 sözleşmeli personel. (3 sorumlu çavuş, l yazıcı. 4 iş makinası

operatörü,2 şoflor.2 işçi olmak üzere) l2 işçi. toplamda 21 kişi olup. bunun dışında 696 KHK hizmeı

alıını ile istihdam edilen 55 persoırelden oluşmaktadır.

3.6. Sunulan Hizmetler

İlçemiz mücavir alanında yeni imar d6hilinde yol. kaldırım, tretuar, asfalt çalışması yapılması.

A|t yapı çalışması yapı|an yol ve kaldırımların tamiratlarının yapılması. Belediyemiz diğer

müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda inşaat ve makine parkı ile 1.,apılacak işlerinin karşılanması.

Plan ve Proje Müdürlüğünün Başkanlık Makamı isteği doğrultusunda hazırladığı inşaat projelerini

yürütmek.

3.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Başkanlık Makamına bağlı Fen Işleri Müdürliiğünce yapılmakıadır.

3.8. Diğer Hususlar
3.8.1. Amıç ve Hedefler
3.8.2. Birimin Amaç ve Hedeileri

Başkanlık Makamının kanun ve yönetmelikler doğultusunda yapılmasını istediği yatırım ve

hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda verimli ve titizlikle çalışmalar yapmak.

3.8.3. Temel Politikalar Ve Öncelikler

Müdürlüğümüz görev alanında bulunan Belediye hizmetlerini yerine getirmek,

Ça|ışmalarımızda zaman, ekonomi ve kalite kriterlerini hassasiyetle takip etmek.

3.9. FaaIiyetlere Ilişkin Bilgi ve DeğerlendirmeIer
3.9.1. Bütçe Uygulaına Sonuçları
Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Yili Bütçesi Harcama Tutarlari

3.9.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz bütçesinden birimimize ayrılan miktar nispetinde çalişma yapılmıştır

3.9J. Mali Denetim Sonuçlan

Belediyenin genel denetimi ile birlikte yapılmaktadır.

3.9.4. Diğer HususIar

Bütçe uygulamaları esas alınmış, satın almalar ve yatırımların harcamaları bütçenin ilgili fasıl

ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcaına yapılmamıştır.

3.10. Performans Bilgileri
3.10.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Ekolıoııı ik sınıfl andırma Başlangıç
Ödenegi

Harcanaıı Kalan Harcama oranı
(%)

3.745.184.6] 3.741.143.09 ı nnl <1 99,99

06 Yatırım Harcaına]arı l 0.560.764.1 t 1 0.560.39 l .,1l 372;70 99.99

TOPLAM l4.305.948.72 r4J01.534,50 4.414,22
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a) 202l Yılı İhaleli İşler

b) 202l Yılı Asfalt Parke Bordür Miktarlari

3,10.2.2O2l Yılında Doğrudan Temin İle Yapılan İşler

202l yılı doğrudan temin ile 4.803.449,lO.-TL tutarında mal, yaplm ve hizmet alımı yapılmıştır.

3.1l. Performın§ Sonuçları Tablosu

Belediyemizde henüz performans kiterleri oluşturulmadığı için müdürlüğümüz performansı

sadece bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır.

3.11.1. Diğer Hususlar

a) Belediye personeli ve stok malzemeIerle kaldırım, asfalt ve yama çalışmaları yapılmıştır.
b) Belediyemizce 32.940 adet bordür çalışması yapılmış olup, l0.980 adeti Büzhane ekibimizce

dökülmüş, 21.960 adet bordür müteahhide yaptırılmıştır.

c) Belediyemizce'76.246 m' parke yapılmış olup, 50.833 ın' parke müteahhide yaptırilmış.
25.4l3 m2 inşaat ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.

d) Su ve Kanalizasyon MüdürIüğü çalışma|arına makine desteği ve stabilize malzeme desteği
verilmiş, ayrıca çalışmalardan sonra zeminin tamiratı tarafımızca yapülmıştır.

e) Kış mevsiminde yollarda kar mücadelesi ve tuzlama çalışmaları yapılmaktadır.

3.12. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
3.12.1. Üstünlük]er

Asfalt pIentimiz. konkasör. parke tesisi ve tecrübeli teknik personelimiz

3.12.2. Zayıflıklar

Makine parkımızda ekonomik ömrünü taınamlayan iş ınakineleri mevcuttur. Yenilenmesi ve

ilave edilmesi gereken iş makineIeri bulunmaktadır.

S-No IŞIN AD] Sözleşnıe Bed

] Mekanik Syabilizas},on Plent ve Ekipnıanları 705.000_00

2 Kombi Sathi Kaplama Aracı Alımı 325.000_00

J Muh. Cad. ve Sok. Parke ve Bordür Yapıın işi )]§ ) l] )o
Doğal Traverten Alıını 3.100.000.00

§ Metruk Binaların Yıkılııası r,e Moloz Nakli 5 9.3 68.5 0

Kayacık ve Hacılar Mah. Muh. Kaldırım. Yol ve Parke
Yapımı

.l8 8.5 5 6_00

1 Dökme Çimento Alıml 275.000.00

8 Bel. Hizınet Bin. Mobilya Alımı l95.400^00

Borsa Mah. Dereli Sok. Parke Bordür Döşenmesi 303.5 73^09

l0 Taş Dolgu Naklkivesi 371.250.00

ToPLAM 6.098.359,79

ASFALT(TON )

AsFALT
(m') BoRDÜR (Ade0

SATHI
KAPLAMA

(m')
PARKE ( m ')

PARKE
(Adet)

|1.7,77 60.300.00 45.500"00 16.246.00 ].7.1.t.8 56
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3.12.J. Değerle ndirme

Belediyemizin maddi iııkinları ölçüsünde halkımızın modern bir şehirde yaşaınasın!
sağlamak iÇin Başkanlık Makamının planladığı projeleri personellerimizin özverili çalışmaları ile
hayata geçirmeye çalışıyoruz.

3.13. Öneri ve Tedbirler

Bünyemizde buIunan araç. gereç, personelle ve diğer birimler iIe koordineli çalışmalar
vaparak, yapılan hizmet|erin korunması ve bu sayede onarımlara ayırdığımız para ve zamanla daha
fazla hizmet sunabilmek.

Haıcama yetkilisi olarak yetkim dahilindei

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve doğıu olduğunu beyan ederim.Bu
raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynaklann etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve yetki alanım
çerçevesİnde İç kontrol sİsteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
konırolüniin etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin
bilgim olmadığını beyan ederim.

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı

Tarih:0|.04.2022

menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında

hmet VU

Fen Işleri Müdürü
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4- İMAR \T şEHiRciLiK Mününr,üĞü zozı yııı raaıiyET RApoRu
4.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

MüdürlüğümüZün 202l yı|ında yaptlğı faaliyetler aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur
Arz ederim.

ı1.2. Genel Bilgiler
4.2.1. Misyon ve Vizyonumuz
.1.2.1.1. Misvon

lmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak genel misyonumuz yaşanabilir bir kent oluşturmak, imar
uygulamaları yapmak. çarpık yapılaşmaya karşı mücadele etmek.

.1.2.2. Viryon

"Kentsel yaşam kalitesini, kentçililik bi|incini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye çıkararak
öncü bir birim oImakt!r".

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

l . İmar uygulamaları ve çalışmaları
2. İmar çapı hazırlanması

3. İnşaat ve yapı kullanma ruhsalları

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

5. Vatandaşlara imar ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi

6. Vatandaşların dilekçe ve taleplerine cevap veriImesi

7. Asansör lescil ve denetim işlerinin yapıIması

8. 6306 Sayılı yasaya istinaden işlemlerin yapı|ması.
g. 4708 sayılı yapı denetim yasasına istinaden iş|emlerin yapılması

Kamu kurum kuruluşları. diğer müdürlükler ve vatandaşlardan gelen evrak|an kayda almak.

şahıs re kurumlara 1azıIı reya çizili olarak İmar Durumu Be|gesi düzenlemek. İmar planlarına göre

evrakları inceleyip Belediye Encümenine sunmak ve encümenden çıkan kararı ilgili kurumlara
göndermek, müeIlif'Ierce hazırlanan projelerin müdürlüğe ibrazı aşamasında tescil işlemlerini yapmak,

evraklarl tamamlanan parsellere Vaziyet Planı onaylamak. Yıkım Ruhsatı düzenlemek. Zemin Etüt
Raporları ve eklerini inceleyip; Mimari, Statik ve Tesisat Projelerini kent ve yapt estetiği ve diğer
müdürlüklerden alınan evraklar da göz önünde bulundurarak ilgili kanun. yönetmelik ve genelgeler

doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak, evrakları tamamlanan projelerin rulrsatlarını tanzim
etmek, hatah hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini uygulamak, Yapı
Ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılan ve vizeleri tamamlanarak iş bitinıesi verilen yapıların
müracaatlan halinde kontrolü sonucu Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSK^N) düzenlemek, arşivlenen
evrakların eleklronik ortama alınmasını sağlamak, elektronik ortamdan veya fiziki olarak dosyadan
alınan müdürlüğüınüze ait evrakların suret tasdikini yapmak, sözlü veya iletişiın yoluyla gelen

şikiyetleri değerlendirmek, kentsel lasarım ve kent estetiğini gözeten projeler l,ıazırIanması veya diğer
kamu kurum-kuruluş ve müdürlüklerince hazırlanmış projelerin incelenerek onaylanmasını sağlamak.
kanun, yönetmelik ve genelgelerin verdiği diğer görevleri yerine getirmektir.

.l.{. Fizikse| Yapısı
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Müdürlüğümüz Belediye ek hizmet binası 3. Katmdaıl adet İmar İşleri Müdür Odası. I adet

İmar Kalem Birimi, l adet Harita Birimi, 2 adet İnşaat Birimi. l adet Numarataj Birimi ve l adet
Arşiv odasından ibaret fiziksel yapıya sahiptir.

,1.5. Orgüt Yapısı

Müdürlüğümüz l Müdür. 5 Memur. 4 Söz|eşmeli Memur. 2 Daimi İşçi.8 Taşeron İşçi.
olarak 20 kişilik örgüt yapısına sahiptir.

,1.6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzce, bilgi kaynağı olarak mevcut yasalar dışında bilgisayar programları, imar
planlan ve internetten yararlanıImaktadır.

,1.7. Sunulan Hizmctler

a)l02 adet İmar Çapı düzenlenmiştir. Aynı zaııanda Yol Kotu, İnşaat İstikamet Rölevesi, İmar
Durumu ve Alt Yapı Durum Belgesi verilmiştir.

b) 67 adet İfraz. Tevhit, İhdas ve Yola Terk yapılmıştır.

c) ll6 adet Yapı Kullanma Ruhsatı düzenlenmiştir.

d) l93 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

e) İskele- Hamide-Kayacık Mahallelerinde 3 194 Sayılı İmar Kanunun l S.md İmar Uygulaması

çalışmaları tamamlanmıştır. 2. Bölgede mahkeme süreci devam etmektedir.

fl Pazar Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Kayacık Mahallesi l8. Madde uygulamasına devam
edilmiştir.

g) Belediyemiz sınırları içerisinde 354 adet asansör yetkili firma tarafından denetlenmiştir.

h) Kaçak inşaaılarla mücadele edilmektedir.

i) 4708 sayılı yapı denetim yasaslna tabii l62 bina için (denetleme, yazışmalar, hak edişler ve
vb.) 4l25 adet işlem yapılmıştır.

4.7.1. Numarataj Birimi 2021 Faaliyetleri

Birimimiz şu an 3 personelle hizmeı vermektedir. 202l yılında içerisinde numarataj bilgi
formu adres beyanında bulunan esnaf ve ya konut sahibine Ulusal Adres Veri Tabanı üzerindeki
adresine ait l0 haneli bağımsız koduyla birlikte verilmiştir. 202l yılı içerisinde 2870 adet evrak
verilmiştir. Ayrıca Doğalgaz ve aboneliği için T.C. kimlik numarası ile adres tespiti belgesi
veriImiştir. Bu evraklar verilirken konut ve işyeri isimleri Ulusal Adres Veri Tabanı üzerine işlenmiş
olup ada parselleri de bununla beraber işlenmeye çalışılmıştır.

Birimimiz numarataj çalışınası kapsamında levha ihalesini yaparak photo metal sistemiyle
basılan ve adresin lamamının üzerinde yazılı olduğu levhalar valandaşların adres karışıklığını ortadan
ka|dırıp rahatlık sağlamaktadır. Sokak levha]arı, Dış kapı levhaları r,e İç kapı levhası olmak üzere
adres karışıklığını ortadan kaldIrıImış oldu. Levhalama çalışması yapılırken adreslerinde ikamet eden

kişilerle bire bir görüşülerek bağımsız bölümleri düzeltmeyle adres levhalaması yapı|mıştır.
İlçemizdeki 22 Mahallede levhalama çalışma bitmiştir. İçiş|eri Bakanlığınca Maks çalışmaları
vapılmıştır. Yapılan bu çalışmala.In düzenIeme ve düzeltmeleri sahasınca kontrol edilerek.

birimimizce yapılmışlır.

4.7.2. Hıita Birimi 202l Faaliyetleri
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Birimimiz 202l _vılı

açılmasına devam edilmiştir.
yapılmaktadır.

içerisinde Turhal imar planı içerisinde kalan ve imar yollarının
Tüm yapılan ve yapılacak olan inşaatların kontrolleri tarafımızdan

,1.8. Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi

İmar ve Şehircilik Müdürü denetim ve yönetiminde, memur ve işçiler imar uygulamalarında
mesai saatleri içerisinde çalışmaktadırlar. Gerekli halierde mesai saatleri dışında çalışmalarımız
yapılmaktadır.

,1.9. Amıç ı,e Hedefler

.1.9.1.Idarenin Amıç ve Hedefleri

Yukarıda ki, yetki, görev ve sorumluIuklar başlığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları
layıkıyla yerine getirmek, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek ve ilçemizde ki imara düzgün bir
yapılaşma sağlamak.

.1.9.2. Teme l Politikalar r e Öncelikle r

ilçemizde düzenli bir yapılaşma tesis etmek Ve mevcut kanun, yönetme|ik ve genelgeler

nezdinde sıkı bir takip ve çalışma programı oluşturmaktı..

.|.l0. Faaliyetlere Ilişkin Bilgi ve Dğerlendirmeler
4.10.1. Mali Bil iler

4.10.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Yolluklar; yuıtiçi görev yolluklarından, hizmet alımları, tüketiın malları ve ınalzeme alımları

teınizlik, yiyecek. yakacak ve akaryakıt giderlerinden.

,1.1 l. Performıns Bilgileri
,1.11.1. Faılivet ve Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacına ve hedefine yönelen

ve başlı başlna bir büttinlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmetlerin tamamıdır.

Performans Sonuçlan Tablosu

HARCAMA KALEMl
AÇIKLAMASl

202l YILI
BüTÇE
HEDEFi

202l y lL|
iÇERisiNDE
YAPlLAN

öDEME LE R

KALAN
NET ÖDENEK

C ERÇEKLEŞM E
oRANl

Mal ve Hizmet Alımları 264.000.00 88.307.0l l75.693.00 % 33,00

Sermaye Giderleri :]00.000.00 95.580.22 2o4.419.78

ToPLAM 56,1.000.00 l8J.887.23 380.1ı2.78

performansa Esas
Hizmetlerin Hırcama

Kalemi Açiklamasi

2021 Yili
Bütçe Hedefi

Kalan Net
Ödenek

Gcrçekleşme Orani

Mal ve Hizmet Alımları 264.000.00 88.307.0l l75.693^00 % 33.00

Sermaye 6iderleri :]00.000.00 95.580.22 20,1.4l9^78 % j2.00

ToPLA M 564.000,00 l83.887.23 380.1l2,78 ö1,32.50
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4.1 1.2. Performans SonuçIarının Değerlendirilmesi

Görev ve sorumlulukların yerine getirilebi|mesi amacına yönelik öngörülen hizmetler ile
öngörü|emeyen hizmetler nedeniyle hedeflenen bütçe rakamları tasarrufa azami özenin
gösterilmesinden dolayı gerçekleşme oranında hedefe ulaşılmıştır.

4.1 1.3. Performans Bilgi Si§t€minin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzün performansını ölçmek için bilginin düzenli olarak toplanması ana|iz

edilmesi ve raporlanmasına yöneIik kurulan bilgi sistemimizin kaynağını: yapılan reeI harcamalanmız
ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen raporların karşılaştırması oluşturmaktad ır. Ayrıca
günlük işlerin takibinin çok yaktndan ve yazılı olarak yapılması da performans değerlendirmemizde
olumIu etken olmaktadır.

4.12. Kurumsal Kabilil..et ı,e Kapasitenin Değerlendirilmesi
,1.12.1. Üsıünlükler

Personelimizin tecrübeli, teknik ve ka!ifiye elemanlardan oluşması üstiinlüğlimüzdür.

4.13. Değerlendirme

İlçemiz geniş ve büyük bir alana kurutmuş olduğundan gerekli imar planı çalışmalanmız
sonuçlanmış olup, gerekli çalışma ve projelerimiz imar planı esaslarına göre devam edecektir.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve doğru olduğunu be5,an ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynaklarün
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki a|anım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağ|adığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.

Bu güvence. harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler. benden önceki
harcama yetkiIisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporlan ile Sayıştay rapor|arı
gibi bilgim d6hilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan. idarenin menfaat|erine zarar veren herhangi bir husus hakkı

iç «oNrnoı ctIvENCE BEyANr

R

rcilik Müdürüe

Harcama 1,etkilisi olarak yeıkim d6hilinde:

oImadığını beyan ederim

Turhal - 0l .04.202l
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5. iTFAiyE ıııüoünı,üĞü 202ıyILı r,ıar-iypı RApoRu
5.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 202l yılı (01.01.202l 3\.l2.202l arasl) yaptığı faaliyetler aşağıda detay|l
bir şekilde sunulmuşlur. Arz ederim.

5.2. Genel Bilgiler
5.2.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza. çökme. pallama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma

gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide. su üstü ve su
aitında her türlü arama ve kurtarma ça|ışmalarını yapmak.

c) Su baskınIarına müdahale etmek.

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumIarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d' 12.06.2002 tarihli ve 200214390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 05.06.1964 tarihli ve 6/3l50 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sivil

Savunı,ı,ıa ile ilgiIi Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, P|anlama ve Diğer Hizmetler
Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer. biyolojik. kimyasat (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı. kurum ve kuruluşlar: itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek. alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
yetiŞtirilmesine yardüm etmek; bunların bina. araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına
uygunluğunu denellemek ve bu birİmlere yangın yeterlilik belgesi vermek gerektiğinde bu birimlerle
işbirIiği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında

temizIemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıct ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden

denetlemek. bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
k) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

5.3. İdareye itişkin Bilgiler
5.3.1. Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz. Makine İkmal Baş Mühendisliği iIe aynı özel alan içerisinde altında garajı
olan.3 WC.3 Duş Kabini. l Klozetli Duş Kabini,. l Mutfak, l Yatak Koğuşu 1 Yatak Dolabı Odası,
I Personel Oturma Sa|onu.l Yazı İşleri odası ve ] Müdür odasından ibaret fiziksel yapıla sahiplir.

5.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüı. l Müdür. l Amir. 3 Posla Çavuşu. 3 Sanıral Cörer lisi. l Yazıcı. l7 İt[aiye

Eri. 8 Şoftir olmak üzere toplam 34 kişilik bir örgüı yapısına sahiptir.

Müdür Amir Yazıcı ltfaive Eri Ş<ıftir Santral G. Çavuş

l l t 17 8 3 J
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5.3.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzce, bilgi kaynagı olarak, mevcut yazılı kaynaklardan yararlanı|maktadır.

5.4. İnsan Kaynakian

Müdürlüğümüzde, görev yapan 34 personelden 7'u memur, l4' i kadrolu işçi, l3'i 696
Sayılı K.H.K. ile kadrolu işçi statüsünde çalışmaktad|r.

5.5. Sunulan Hizmetler

l) Yangınlarda tanzim olunan tutanaklara istinaden düzenlenen başlangıçta söndürülen 36
adet. kısmen yanarak söndürülen ] 9 adet. tamamen yanarak söndürüleır toplaırr 6 adet yanglna
müdahaIe edilmiştir. Bu yangın|arda. tahmini olarak yaklaşık 766.250 TL civarında maddi
zarar meydana gelmiştir. (5.Madde: Sunulan Hizmeller sonunda, müdahale edilen _"-,angın
adresleri mevcuttur.)

2) Çevre il, ilçe ve belde sınırlarında meydana gelen her türlü yangınlara da teşki|atıınız
tarafından anında müdaha]e edilmiştir.

3) Belediyemiz Zabıla Müdürlüğü tarafından yeni işyeri açma rulısatları tanzim edilebilmesi için
98 adet Yangın Önlem Yeterlilik Raporu düzenlenııiştir.

4) Belediyeıniz İmar ve ŞehirciIik Müdürlüğü tarafından istenilen "Binaların Yangından
Korunınası Hakkında" (yangın yönetmeliği gereğince uygunluğu.1 2l adet İtlaiye Raporu
düzenlenmiştir.

5) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ağaç kesimleri işlerinde merdivenli araçlanmızla takvi)ede
bulunulmuşfur.

6) Gelirler Müdürlüğü tarafindan hazırlanan emlak vergileri ile ilgili pankartlar asılmıştır.
7) Mahsur kalan insan ve hayvanlar kurta lmıştır.
8) Doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfaltlanması sürecinde, şehir sulaınası ve

gerekliğinde yıkaması düzenli olarak yapılmaktadır. Belediyemizle ilgili inşaaı şantiyelerine
su ikmali yapılmıştır.

9) Ayrıca okullarda ve özel iş yerlerinde yangın ve kurtarma tatbikatları yapılmıştır.
10) İtfaiye araçlarının bakım ve onarımları haftalık olarak düzenli ve gereğinde günlük bakımları

Vaptırt lınıştlr.
l l) İlçemiz mahallelerinde bulunan cami ve Kuran Kurslarınıır ci!arı, Çevre ve Temizlik işleri

Müdürlüğü ile müşterek olaıak. temizlenerek yıkaması yapılmıştır.
l2) Müdürlüğümüzde saat 08.20'de sabah sporu ve spordan sonra uygulaınalı hortum açma-

toplama. süratli lans takma ve merdivenli araçlarla eğitimler yapılmaktadır.
l3) Müdürlüğümüz tarafından Kazım KARABEKİR mahallesi Turhal adresinde bulunan

ÇÖDEM'de 20.04.202l tarihinde saat l0.00 - l l :00 sıralar|nda yangın tatbikatı yapılmtşttr
1,1) Müdürlüğümüz tarafından Borsa mahallesi dereli sokak no:55 Turhal adresinde bulunan

Albayraklar Beton Maden İnşaat Ltd.Şti'de 25.06.202l tarihinde saat l1.00 - l2:00
sıraIarında yangın tatbikatı yapılmıştır.

l5) Müdür|üğümüz taraflr:,dan G.O.P. ınahallesi Kolej Sokak Turhal adresinde bu]unan Estilo
Moda'da 25106.202| tarihinde saat l4.00, l5:00 sıralarında yangın iatbikatı yapılmıştır.

16) Müdür|üğümüz larafııdan Organize Sanayi Bölgesi Turhal adresinde bulunan Akasya Orman
Urünleri Ltd.Şti'de 09.07.2021 tarihinde saat l0.30 - ll:30 sıralarında yangın taıbikatı
yapılınıştır.

l7) Müdürlüğümüz tarafından Cela| MAh. Cumhuriyet CAd. Turhal adresinde bulunan Turhal
Kayseri Şeker'de l9.08.202l tarihinde saat l1.00 - 12:00 sıralarında yangın tatbikatı
yapılmlştlr.

l8) Müdürlüğümüz tarafından G.O.P. Mah. Cumhuriyet Cad. Turha] adresinde bulunan
TEIAŞ'da 21.10.202l tarihinde saat 10.00 - ll:00 sıralarında yangın tatbikatı
yapılmlştır.

l9) Müdürlüğürnüz tarafından G.O.P. Mahallesi Turhal adresinde butunan Engelsiz
Yaşaın,Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 28.12.202l tarihinde saat 14.00 - 15:00
sıralarında yangın tatbikatı yapılmlştlr.
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20) Müdürlüğümüz ıaraflrıdan G.O.P. Mahallesi Turhal adresinde bulunan Aktif Yaşam Özel
Eğ.ve rReh. Mrk.Müdür|üğünde 10.12.202| tarihinde saat l 1.00 - l2.00 sıralarında yangın
tatbikah yapılmıştır.

5.6.01.0t.202l - 3|.|2.202l Tarihleri Arasi Müdahale Edilen Yanginlar

] . MUSTAFA GURER - Aydın Caddesi No: l7 Turhal adresindeki Betolıarme ev yangını saat:

başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

?. oĞUZ ATMACA - Aydın Caddesi Kova Mahallesi No:]7 Turhal Adresinde Betonarme EV
yangını, 3 l .0l .202 l tarihinde 12:14'de yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

3. Eraslan KAPLAN- Küp çeşme Mahallesi Çaylı Kasabası Turhal Adresinde Betonarme Ahır
yangını, l 1.02.2021 tarihinde 04:55'de Başlang|çta söndürülen bilinmeyen nedenle.

4. Selahattin ÖZ Çevrikler Mahallesi Çukurluk Sokak Turhal Adresinde bahçe yangını,
l2.02.202l tarihinde Kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

5. ASIM ARIKOĞLU - Yunus Emre Mah. Oduncular mevkii Turhal adresindeki Ahşap ev
yangını saat: başlang!çta söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

6. Ayşe Gülay TURAN- Çevrikler Mahallesi Hayber Sokak No:9 Turhal Adresinde Betonarme
Ev yangını, 25.02.202l tarihinde l2: l4'de yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle

7. Ahmet DURMAZ- Çevrikler Mahallesi Turhal Adresinde bahçe yangını. 05.03.202l
tarihinde Başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle.

8. Mahmut SAP G.Osınan Paşa cad. Sanayi Sitesi l.Biok Turhal Adresinde işyeri yangını,
08.03.202l tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle.

9. İbrahim DURUR- Kova Mahallesi Avşaroğlu sokak Turhal Adresinde baca yangını,
l 5.03,202l tarihinde Başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle.

l0. İbrahim KALKINCI- Bin evler Mahallesi cani yanı Turhal Adresinde araç yangtnı.

27.03,702l, tarihinde Kısmen yanarak söndürü|en bilinmeyen nedenIe

ll. İbrahim ETHEM Kaı Kasabası Kuzuyurt Mah. No:l92 Turhal Adresinde betonarme ev
yangını. 27.03.202l tarihinde Kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle

12. GüIay SALAR- Yunus Emre Mahallesi Taşkın Sokak No:24 Turhal Adresinde betonarme ev
yaııgını. 28.03.202l tarihinde yanarak söndürü|en bilinmeyen nedenle

l3. Mustafa ANAY- Hamam Mahallesi Hacı Beştaş Veli Sokak Turha] Adresinde ahşap ev
yangını. 02.04.202l tarihinde kısme Yanarak söndürülen. bilinmeyen nedenle.

l4. Şahabettin TAŞOVA- Turgut Özal Caddesi Doğuş Blokları Turhal Adresinde araç yangını.
28.04.2021 tarih inde kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

l5. TATLICAK CAMİ Tatlücak Köyü Turhal adresindeki betonarme cami yangtnı saat: l9:25 '

te başlangıçta söndürülen. Bilinmeyen nedenle.

16. Ahmet TULUK - Haııam Mahallesi Aıaıürk Caddesi Turhal Adresinde Betonarme Ev
yangını, 25.03.202l tarihinde Kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

17. Hayrettin ALTINEL- Gazi Osman Paşa Mah. Turhal Adresinde araç yangını. 20.05.2021

tarihinde kısmen Yanarak söndürülen, bilinmeyen nedenIe

l8. FİDANCILAR KULUBE{elal Mahallesi Fidancılar mevkii Turhal Adresinde kulübe
yangını, 02.06.2021 tarihinde başlangıçta söndürülen. bilinmeyen nedenle.

l9. İsmail ŞAŞMAZ Turhal-Pazar yolu üzerinde 06 ZGL 60 plaka]ı araç yangını. l0.06.202l
tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle.

20. Emrah DEMİR Varvara Mahallesi Alperenler Caddesi adresind e,30.06.202l tarihinde
betonarme ev yangını başlangtçta söndürülen bilinmeyen nedenle.

2l. Özgnr MİNAZ- Turhal adresinde,16.06.202| tarihinde betonarme İşyeri yangını kısmen

yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.
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22. Seyfetıin ER Turha| adresinde.l9.06.202l tarihinde betonarme çatı yangını başlangıçta
söndürülen bilinmeyen nedenle.

23. Ahır Yangını - Yuııus Emre Mahallesi,21-06.202l tarihinde betonarme samanlık yangını
kısmen yanarak söndürülen biIinmeyen nedenle.

24. Tapu Kadastro MüdürIüğü- Yavuz Selim Mahallesi Turhal Adresinde işyeri yangını,
07.07 .202l tarihinde Kısmen Yanarak söndürülen, bilinmeyen nedenle.

25. Bayram ADEKA- Büyük Çaylı Mahallesi Turhal adresinde arazi yangını, 08.07.2021
tarihinde kısmen Yanarak söndürülen. bilinmeyen nedenle.

26. Ali İNCİR Cazi Osman Paşa Mahallesi Turhal adresinde, l0.07.202| tarihinde betonarme ev
yangını kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

27. Murat ATASEVER-Hamidiye Mahallesi Turhal adresinde,13.07 .2021 tarihinde anız yangını
kısınen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle.

28. OT Yangını - Hamidiye Köyü Turhal adresinde.l3.07.202l tarihinde oı yangını başIangıçta
söndürülen bilinmeyen nedenle.

29. RECEP GÜÇLÜ- Kayacık Mahallesi Turhal Adresinde araç yangını, 01.08.202l tarihinde
Kısmen Yanarak söndürülen, bilinmeyen nedenle.

30. Araç Yangını- Makine Fabrikası önü Turhal adresinde araç yangını, 07.08.202l tarihinde
başlangıçta söndürülen. bilinmeyen nedenle.

3l. Mehmet SAYGlL1-05.08.202l tarihinde beıonanne ev yangını başlangıçta söndürülen
bilinmeyen nedenle.

32. Araç Yangını - Kayacık Mahallesi adresinde.01.08.202l tarihinde tarihin de başlangıçta
söndürülen, biIinmeyen nedenle.

33. Adem DEMiR-l4.08.202l tarihinde betoname ev yanglnl başlang|çta söndürülen
bilinmeyen nedenle.

34. Çöp YAngını Çevrikler Mahallesi Topcam Sokak Turhal adresinde 14.08.202| tarihinde çöp
yangını başlangıçla söndürülen bilinmeyen nedenle.

35. Araç Yangını - Cumhuriyet Mahallesi Turhal adresinde,20.08.202l tarihinde tarihin de

başlang|çta söndürüIen. bi linmeyen nedenle.

36. Oı Yangını-Kız kayası Köyü Turhal adresinde 21.08.202l tarihinde ot yangınl başlangıçta
söndürülen biIinmeyen nedenle

37. Ot Yangını-Turhal adresinde 22.08.2021 tarihinde ot yang|nı başlangıçta söndürülen
bilinmeyen nedenIe

38. Ot Yangını-Dazya Köyü yolu üzeri Turhal adresinde 30.08.2021 tarihinde ot yangını
başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle

39. Kadir ÖZDOĞAN -Turhal adresinde 2|.08.2021 tarihinde samanlık yangını kısmen yanarak
söndürülen bilinmeyen nedenle

40. Ot Yangını Turhal adresinde l5.09.202I tarihinde ot yangını başlangıçta söndürülen

bilinmeyen nedenle

4l. Çöp Yangını Turhal adresinde 17.09.202l tarihinde ot yangını başlangıçta söndürülen
bilinmeyen nedenle

42. Bedirhan GÖKÇE- İskele Malıal|esi Turhal Adresinde çat! yangını, 05.07.202l tarihinde
başlangıçta söndürülen. bil inmeyen nedenle.

43. Birol GÜL- Mimar Sinan Mahallesi Turhal adresinde araç yangını, 21.10.202l tarihinde
yanarak söndürülen. bilinıneyen nedenle.

44. Ümit KOÇ-Turhal-Tokaı Yolu Üzerinde araç yangını,2 1.10.202| tarihinde başlangıçta
söndürülen bilinmeyen nedenle.

45. Çöp Yangını-Çöp yangını"25. 1 0.202l tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle

46. Çöp Yangını-Çöp yangını,28. l0.202l tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle
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47. Çöp Yangını-Çöp yangını,28.10.2021 tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle
48. Araç Yangını araç yangını,28.10.202 ] tarihinde başlangıçta söndürülen bilinııeyen nedenle
49. Çöp Yangını-Çöp yangını.29.10.202l tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle
50. Gardaşlar PİDE-Müftü mahallesi Turhal adresinde işyeri yangını,29.10.202l tarihinde

Kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenIe.

5l. Araç Yangını -araç yangını. 28.10.202l tarihinde başIangıçta söndürülen bilinmeyen
nedenle

52. Ot Yangını-Borsa Mahallesi Kasapoğlu sokak Turhal adresinde .28.10.202l tarihinde
başlangıçta söndürülen bil inıneyen nedenle

53. Ev Yangını - Pazar Mahallesi Turhal Adresinde Betonarme Ev yangını. l6.10.202l tarihinde
başlangıçta söndürülen, bilinmeyen neden le.

54. Mehmet KOCA- Varvara Mahallesi Cuma Pazarı yanı Turhal Adresinde iş makinesi yangını,
05. l l .202l tarihinde kısmen yanarak söndürülen, bilinmeyen nedenle.

55. Sarı alan Köyü Sart alan köyü adresinde çatı yangını.09.11.202l tarihinde başlangıçta
söndürülen, bilinmeyen nedenle.

56. Çiçek ARİS{ami kebir mahallesi Kayaoğlu sokak No:5 Turhal adresinde Betonarme ev

1,angını,l 2. l 1 .202l tarihinde kısmen yanarak söndürülen bilinmeyen nedenle

57. Araç Yangını- 09.12.2021 tarihinde araç yangını,kısmen yanarak söndürülen. bilinmeyen
nedenle.

58. Harun KlllNÇ-Turhal-Tokat yolu üzerinde araç yangını, 09.12.202l tarihinde araç yangı!]ı.
kısmen yanarak söndürülen, bi linmeyen nedenle.

59. Fahrettin ANDIÇ-Koruluk mahallesi Turhal adresinde çöp yangını,l5.12.202l tarihinde
başlang|çta söndürü|en bilinmeyen neden le

60. Çöp Yangını-Boyacılar mahallesi beste sokak Turhal adresinde çöp yangını,l5.12.202l
tarihinde başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle

6l. Turpan Yem-Cüneş mahal|esi Turhal adresinde işyeri yangını,l5.I2.202l tarihinde
başlangıçta söndürülen bilinmeyen nedenle

5.7. Müdürlüğümüz Makine-Ekipman ve Araç Listesi

Müdürlüğümüzde l Ford itfaiye aracı,2 hidrolik merdiveırli itfaiye aracı, l kurtarma (öncü)
aracı, l Ford Cargo itfaiye aracı. l Connect servis aracı.2 motopomp, 6 dalgıç motoru ile 39 personel
görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz 20?l yıIı bütçe hedefleri ve 01.01.202l _ 31.12 .2021 tarih|eri
arası gerçekleşen rakamlar ile gerçekleşme oranı ilişikte ki tab|oda gösterilmiştir.

5.8. Yönetim ve İç Kontrtıl Sistemi

İtfaiye Müdürünün denetim ve yönetiminde. İtfaiye Amiri ve her postanın ekip çavuşu
vasıtasıyla 24 saat görev devam ettirilmektedir.

5.9. Amaç ve Hedefler
5.9.1. İdarenin Amaç Ve Hedefler

Yukarıda ki yetki. görev ve sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları
layıkıyla yerine getirmek, kamu mal ve can kaybını önlemek veya mümkün olan en az düzeyde
kalmasını sağ|amaktır.

5.9.2. Temel Politikalar ve Öncelikler

Can güvenliğini ön planda tutarak: can ve mal kaybını asgari' de tutmak, kamunun esenliğini
sağlamak.
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5.9.3. Diğer Hususlar

Yangın dışında; diğer doğal afetler, su baskını. kaza|ar ve kurtarma işlerinde de, üzerine
düşeni, optimum seviyede yapmak.

5.10. Faaliyetlere llişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
5.10.1. Mıli Bilgiler
5.10.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

5.10.t.2. Mali Denetim Sonuç|arı

Mali denetimimiz yapIlmıştır.

5.10.2. Diğer Hususiar

Ekte sunulan ve Hesap lşleri Müdürlüğü'nden alınan Bütçe Giderleri Harcama Raporunda

detay mevcuttur.

5.10.3. Performans Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacına ve hedefine yönelen
ve başlı başına bir bütünlük oluşıuran yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmet|erin tamamıdır.
Ancak. bunların bir kısmı öngörü|emez faaliyetlerdir.

5.10.3.1. Performans Sonuçları Tablosu

5.10.3.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amacına yöne|ik öngörü|en hizmetler ile
öngörüIemeyen hizmetler (yangın. afet vs. ) nedeniyle hedeflenen bütçe rakamları tasarrufa azam i

özenin göslerilmesinden dolayı gerçekleşme oranında hedefe ulaşıImıştır.

5.1 0.4. Performans Bilgi Sisteminin DeğerIendirilmesi

Birimimizin performansıı,ıı öIçınek için bilginin düzenli olarak toplanması, analiz edi]mesi ve

raporlanmasına yönelik kurulan bilgi sistemimizin kaynağını; yapılan reel harcamalarımız ile Hesap

İşleri Müdürlüğü tarafindan veri|en raporların karşılaştırması oluşturmaktadır. Ayrıca, günlük işlerin
takibinin çok yakından ve yazıIı olarak yapılması da performans değerlendirmemizde olumlu etken

olmaktadır.

Harcama Kalemi Açiklamasi
202l Yili Bütçe

Ödenek İşl. Sonu
Mevcut Tutar

202l Yiıi
İçerisinde
Yapilan

Ödemeler

Kalan Net
()denek

Ma] Ve Hizmet Alım Gider]eri 5j5.321.00 52 5 -61 ,1.5 2 9.706.48 % 99.00

T()PLAM 9.706.Jıl % 99,00

Harcama Kalemi Açiklamasi
202l Yili Bütçe

Ödenek İşl. Sonu
Me!,cut Tutar

202l Yili
İçerisinde
Yapilan

ödemeler

Kalan Net
Ödenek

Gerçekleşme
Orani

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 535.321 .00 525.6 ]4.52 9.706..18 % 99.00

TOPLAM 535.321.00 525.6t 4,52 9.706,{8 o/" 99,00
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5.11. Diğer Hususlar

5.12, Kurumsal Kabiliyet ye Kapasitenin Değerlendirilmesi
5.12.1. Üstünlükler

Personelimiziı,ı hem genç hem de tecriibeli olınası en önemli üstü ]üğii iüzdiir

5.12.2. ZavıflıkJır

Hizmet binamızın, konum itibariyle. dalia kullanışlı olması gerekir. Yani. yangılıa ilk
müdahaleye çıkış istikametinin, konuşlandığımız kapalı alanIn çıklş kapısıııa dikey olmasıırı
gerektirnrektedir. Yine, en önemli unsur olaıı persoıreliır dinç olması ile ilgili olarak. istirahat için
ku]lanılan koğuşların havalandırması çok yetersizdir. Ayrıca, yangınlarda kullanılmakta o]an solunum
tüplerinin düzenli ve kontrollü bir biçiınde kullaırıma hazır tutulması çok büyük önem arz etmektedir.
Ancak. bu tüpler, Tokat'ta İtfaiye ve Sivil Savunma İl Müdürüüğü bünyesinde doldurulabilmektedir.
Oysa azami l5 günde bir tazelenınesi gereken havanın doldurulması |zun zamafl aldığı için, pratik
olmadığı ve risk oluşturduğu görülmektedir. Bu sebeple Yüksek Basınç Kompresörü ihtiyacımız
bulunmaktadır.

5.12.3. Değerlendirıne

Kurumsal kabiliyet ve kapasitemiz yeterii hale gelmiştir. Hizmet binamızın fiziki yapısında
yapılacak tadilatların da kurumsal kabiliyet ve kapasitemize olumlu etkileri olacaktır. Yangına
müdahalede kullanılmak üzere: kıyafet ve teçhizatın da}ıa fazla yeterli duruma getirilmesiüıe

çalışılmaktadır.

5.13. Öneri ve Tedbirler

Hizmet binamızın konumunun, koğuşların. makine ve teçhizatın daha da iyileştirilınesi gerekir.

Ayrıca. yeni alınan araçlar da dahil diğer mesleki ve teknik hizmet içi eğitimin, dış yardımlarla
desteklenerek, yapı]ması ve sürdürülmesi gerekir.

Bunun sonucu olarak, yapılacak eğitimin türüne ve şekline göre. gerekli maliyet için plaırlaııra
yapılarak, kaynak ayrılması lüzumludur. Ayrıca, branşlaşınış, uzmanlaşmış, eğitimli ve tecrübeli bir
ekip oluştuktan sonra, çok gerekli veya zorunlu olmadıkça, küçük değişikliklerinde Müdürlüğümüz
i]e mutabakat sonucu yapılınası uygun olacaktlr.
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birimlerle koordiırasyonun sağlaırması halinde performaı,ısıııız daha da 1ükselecektir. Önıeğin;
cadde]erin, sokakların temizlelımesi amaçlı yıkamalarda Çevre ve Teınizlik İşleri Müdürlüğü ve diğer
ilgili birimleriı,ı koordine olabilırıesi veya yangın. afet, kaza v.s. durumlarda tüm birimlerin üzerine
düşeni yapmak üzere koordine ve organize olması gibi.



Ç KONTROL G VENCE BEYANl

Harcama yetki|isi yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve doğru
olduğunu beyan ederim.

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

Bu güvence. harcama yetkilisi olarak sahip olduğum biIgi ve değerlendirmeler. iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporlan gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. Burada
raporlanmayan. idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. (İtfaiye Müdürlüğn - 0l10412022

Dursun TATLI
iı Miidürü
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6.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 202l YILI FAALiYET RAPORU
6.1. Gene| Bilgiler
6.1.1. Misyon

Turhal halkının sağlık ve huzurunu en iyi şekilde koruııaklır

6.2. Yetki Görev ve sorumluluklar.

l. Belediye sınırları içerisinde yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde halkın sağlığını
rahatllğınü korumaklır.
2. Belediye gelirlerini korumak.

\e

6.3. İdareye İıişkin Bilgiıer
6.3.1. Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğümüz Belediye hizmet binası içerisinde l Müdür odası, 2 Amirlik odası l

Komiserlik odası 1 yazı işleri odası l Güvenlik odası olarak faaliyet göstermektedir.

6.3.2, Örgüt yapısı

Zabıta Müdürlüğümüz l Zabıta Müdürü l Zabııa Amiri.1 Ruhsaı Büro Denetim Amiri. 3

Zabıta komiseri 657 yasaya tabii 14 memur 4857 sayılı yasaya tabii 7 işçi.696 sayılı yasaya tabii
olarak 66 işçi zabıta hizmetleri personel örgüt yapısına sahiptir.

6.3.3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar

Zabıta Müdürlüğümüzde 6 adeı bilgisayarla hizınet Vermektedir.

6.3.4. İnsan Kaynakları

Zab|ta Müdürlüğümüz 657 sayılı yasaya göre l4, 4857 sayılı yasaya göre 7, 696 sayılı yasaya
göre 66 kişi olmak üzere toplam 87 Personelle hizmet vermektedir.

6.3.5. Sunulan Hizmetler

l . Ruhsatsız işyerleri tespit edilerek ruhsatsız olarak faaliyet göSteren l l6 adet işyerine işyeri açma
ve ça| ıştırrna ruhsatına bağlanması sağ|anmtştır.

2. Gıda ve Gıda ile temas eden işyerleri denetlenerek suç unsuru bulunan iş|etme sahiplerine cezai
işlem yapılmıştır.

3. Belediyemizden izin almadan kaçak inşaat yapan şahıslara zabıt varakası tanzim edilmiş o|up,

ilgili müdürlüğe tutanaklar teslim edilmiştir.
4. İlçemizde kuru]an semt pazarlannın kurulması. satışa sunulan sebze ve me}ır'elerin etikellerinin
takllması Sağlanmıştır.

5. Belediyemiz hizmet binası ve dışında bulunan 7 adet Su pompaları, Park bahçe Müdürlüğü,
Asfalt şantiyesini 24 saat koruı,ıması sağlanmıştır.

6. İnsanlara lahsis edilen yaya kaldürımların sürekli açık tutulması sağlanması.

7. Belediye GeIirlerini korumak amacıyla Tüsildar memurlarına yardımcı olunması sağlanmıştır.
8. Umuma açık bulunan işyerlerinin denetiırılerinin yapılması .sağlanmıştır.

9. İlçemizde bulunan başıboş sokak hayvanlarıntn beslenmesi barınması ve sağlık muayenelerinin
yapılıp, doğal ortamIarına bırakılması sağlanmıştır.

l0. ilçemizde yapılan yol çalışmaları ve su kanalizasyon ça!ışmalarında yardımcı olunmuştur
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l1.Ilçemizde bu]unan Ekmek Fırınları, Simit fırınları gece ekipleri tarafından gramajları periyodik
olarak kontrol edihıektedir-
l2. Büyük marketlere etiket fiyatları kontrol edilerek faiş fiyat uygulayan marketlere uyarılar
yapılmışhr.

6.4. Yönetim ve İç kontrol Sisteıni

6.5. Amaç ve Hadefleri

Zabıta Müdürlüğtimilz ün amacı halkm tarafsız bir şekilde hizmet sunulması ve
yasalara ve yönetmelikleri uygulamaktır.

6.6. Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
6.6.1. Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama sonuçları

Zabıta Müdürlüğimüz 202| yılı bütçesi Personel Giderleri,Yolluklar.Mal ve Hizınet
alımları,Tüketim malları Malzeme alımları.Demirbaş altmları ve Taşıt alımları dan oluşmaktadır.

6.6.2. Temel Mali Tablolara ilişkin sonuçları
Müdürlüğümüz bütçe rakamları, bütçenin etkili, verimli ve rasyonel kullanıldığını

göstermektedir.

6.6.3. Mali Denetim Sonuçları

Mali denetim sonuçlarü yapılmamıştır.

6.6.4. Perforınans Bilgileri

Zabıta Müdürlüğümüzde görev yapan personelle verimi artırmak için görev alan yerlerini
her ay değişmek üzere bölümlere ayrılmıştır. Vardiyalı sisteın olarak görev yapılmaktadır.

6.7. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Değerlendirilmesi

6.7.1. Üstünlükter

Zabıta ıneınurlarındaki üstünlükleriıniz tecrübeli ıneı,ııurJarla çalışıı,ıamız üstünlüktür.

6.7.2. ZayıflıkJar

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

f,konomik
sınıllandırma

Başlangıç
Ödeneği

Harcanan Katan Harcama oranr

298.468.46 TL l6.93 l .54 TL %96.|5

TOPLAMLAR 3l5.400.00 TL l6.93 1 .54 TL %96.15
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Zabıta Müdürlüğümüz halkın sorunlarrnı çözmek için 24 saat nöbet sisteminde
faaliyet göstermektedir. İlçemizde bulunan işyerlerinin denetim faaliyetlerimiz devam
etmektedir.

Mal ve Hiz.Alıııı 3 ]5.400.00 TL
298.468.46 TL



iÇ KONTROL GüVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi yetkim dahilinde; Bu raporda yer a|an bilgilerin güvenilir tam ve doğu
olduğunu beyan ederim.

Bu raporda aÇlklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tüsis edilmiş
kaYnaklarln etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliIiği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raPorlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 0 |.04.2022

=--OSMAN BEKrER
zabıta Müdürü
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7. BASIN yAyıN \aE HALI(LA iı,işxiı-rn ı.rü»tnıüĞü 202ı ytLı FAALiyrr nıponu
7.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün (0l l0l l20Z1,31ll2l202l) yaptığı faaliyetler aşağıda detaylı bir şekilde
sunulmuştur. Arz ederim.

7.2. Genel Bilgiler

Basın Yayın ve Halkla ilişki|er Müdür]üğü'nün temel işleri. belediye iş ve işlemleri ile ilgili
olarak ıoplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve iŞlevin özü

belediyemiz çaIışmalarıyla ilgili oIarak halka bilgiler aktarmak. halkın belediye çalışmalarına ilişkin
düşünceIerini alınak ve taleplerine yanıt vermektir. GünIük basın özeti hazır]anması, Belediye ile iIgiIi

konuların kupür haline getirilmesi ve çoğaltılmasü. basıııla Başkaıı'ın irtibatlandırı lması ile görevlidir.

Ayrıca kültür etkinliklerinin tanıtılması, Belediyeye ait bültenin çıkarılması, Beyaz Masa ile halk

şikdyetlerinin ve taleplerinin cevaplandırı lmasını da yürülmektir. Belediye ile halk ve diğer kuruluŞlar

arasında gerek duyulan iletişim görevini üstleı,ıen müdürlüğümüz. enformasyon işlemlerini. basın

takip ve iletişimini, halk ile diyaloğu çağın gerektirdiği teknolojik yenilikleri de takip ederek en iyi

şekilde yerine getirme çabasındadır.

Basın ve HalkIa İlişkiIer Müdürlüğü Belediye binamızın giriş katında bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz belediye ile halk arasıııda köprü görevi görmekıedir.

Müdürliiğümüz bünyesinde hizmet veren "Beyaz Masa" Belediyemiz birimlerinin çözmesi
gereken sorunlarınızı. dilekçeye dökerek ilgili birimlere gönderir. Dilekçenizin takibini yapar ve

çözüme ulaştırır. Beyaz Masa'ya ıelefonla da dilek ve şikiyetlerinizi bildirebilir ve takip edebilirsiniz.

Herhangi bir işinizin takibi için Beyaz Masa'daki görevlileriıniz Be|ediye'ye geldiğinizde, haııgi

birimle işiniz olduğunu konusunda size yardımcı oIacaklardır.

Basın Yayııı ve Halkla i|işkiler Müdürlüğü: 5393 Sayılı Belediye Kanununuır 48. maddesine ve

Norm Kadro ilke ve Standartlarlna u}.gun olarak belediyemiz Meclis kararıy,la ihdas edilmiş: 50l 8

Sayılı MaliYönetim ve Kontrol Kanunuııda belirtilen görev, yetki ve sorumlu]uk ilkesine dayanılarak

hazırlanan yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir.

Basrn Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmet Birimleri;

ı)
b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)
h)

i)

Basın Yayın Alt Birimi
Halkla ilişkiler AIt Birimi
Beyaz Masa Alt Birimi
Aşevi Alt Birimi
Hanımeli kültür ve sanal Merkezi

7.2.1. f,sas Görevleri

İlçemizde ikamet eden mağdur vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılması,

Mahallelerden gelen sorunları ve talepleri ilgili birimlere sevk ederek takibinin yapılması.

Eğitim öğretime devam eden öğrencilere kırtasiye ve giyim yardıınları yapılması.

BeIediye hizmetlerini ve faaliyetlerini kamuoyuna basın-yayın aracılığıyla duyurulması.

Belediyemizin düzenlediği tüm etkinlikleri ( Kutlama, açılış ve özel günlerde tören)

gerçekleştirmek.

Sosyal. kültürel. sportif. eğitim. seminer ve toplumsal faaliyetlere katkıda bulunmak.

Kimsesiz yardıma muhtaç ailelere (yemek. ekmek ve gıda) temini yapmak.

Belediyemize gelen vatandaşlara yol göstererek akıcılığı sağlamak.

Beledil,e ile vatandaş arasında köprü görevi yapmak.
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j) Günlük basın özeti hazırlamak.

k) Belediyenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğaflarla arşivlemek.
|) Günlük basın özeti hazırlamak.
m) Belediyenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla arşivlemek.

7.3. Idareye Ilişkin Bilgiler
7.3.1. Fiziksel Yapı

Basın Yayın re Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde: Basın Yayın ve Halkla llişkiler birimi
Belediye hizmet binasında yer almaktadır.

7.3.2. Orgüt Yapısı

MüdürlüğümüZ. l memur Müdür, l Sözleşmeli Memur. 3 kadrolu işçi. 22 B|T ( Belediye
İktisadi Teşebbüs ) olmak üzere 27 Kişilik bir yapıya sahiptir.

7.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

Müdürliiğümüzce, bilgi kaynağı olarak, dergiler, mevcut yazılı kaynaklar dışında. en çok
İntemet'ten yararlanılmakıadır.

7.3.4. Insan Kavnak]arı

Müdürlüğümüzde görev yapan 27 personelden l memur, l sözleşmeli ıneııur , 3 işçi
statüsünde. 22 BİT elemanı olarak çalışmaktadır. Yeri geldiği zaman başka birimlerden personel
takviye ediyoruz.

7.{. Su n ulan lIizmetler
7.,1.1. Halkla ilişkiler Birimi

Basın Yayın ve Halkla Ilişkiler Müdürlüğü'nün kurum içi ve kurum dışı yazışmaları
Halkla İlişkiler çalışanları tarafindan yapılmaktadır. Basın Yal ın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'ne aynlan bütçe doğrultusunda vapılan faaliyetler için gerekli evrakları hazırlar.
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi ve Kültür Evi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olup buralarda yapılacak tüm faaliyetlerin salon tahsisini
yapmaktadır. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi, Kayacık Mahallesi ve Müftü Mahallesi
Mahalle Konaklarının işletmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağh olup
konaklarda yapılacak tüm faaliyetlerin organizasyonunu ve eksiklerini temin etmektedir.

Belediyemizce yapılacak olan programların hazırlanma ve gerçekleştirilme
organizasyonlan yapılmaktadır. Mahalle muhtarları ile kentin sorunlannı tespit elmek için
krırumsal yapılar oluşturulmakta ve periyodik toplantllar düzenlenmektedir, Ha]kla ilişkilerle
ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak birimlerin faaliyetlerini
daha etkin hale getirmek için her türlü düzenleme yapılmaktadır. Bilgi Edinme Yasası

çerçevesinde yapılan başvuruların ilgiIi müdürlüklerle koordineli şekilde yasanın öngördüğü
siire ve şekil şartlan içinde yanıtlanması sağlanmaktadr. Müdürlük tarafindan verilen benzer
görevler yapılmaktadır. Müdürlük yazışmaları ve biiıro hizn,ıetleri ile ilgili çalışmaları
yürütülmektedir,

7.4.2. Basın Yayın Servisi
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Basıır Yayın Bürosu olarak tanütım ve duyurular en hızlı bir şeki|de yapı|arak kamuoyuna ve
halkımıza duyuruImuştur. Yapılan hizmetler bir fotoğraf ve video görüntüsü çekilerek arşivlenmiştir.
Başkanlık makamına gelen yazı. açılış, davet. bayıam. gelen tebrik ve mesaj|ar değerlendirilip
karşılıkları veriImiştir.

Ilçeı,ıin tanıtılması ile ilgiIi sosyal ve kültürel o|aylar ve faaliyetler Basın Yayın Bürosu olarak
organize edilııiştir. Bu programlarla ilgili her türlü davetiye. gazete ve tv ilanları ile ikram. çiçek.
masa. sandalye ve çadır gibi hizmetlerin lıazırlanması Basın Yayın bürosu tarafından yerine
getirilmiştir. Önemli günlerde ( ınilli ve dini bayramlar, kandiller. anneler günü. kutlu doğum haftası
vs.) kutlaırıaları halkımıza duyurmak ve kullamak amacıyla pankartlar ve bilboard afişleri yapıırılarak
ilçemizin değişik yerlerine ası|ması sağlanmıştır.

Turhal Belediy,esi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapIarına Belediyemiz haberlerini
ve pro.jelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi sağlanmaktadır. BaşkanIığımız ünitelerinin
hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni geIişıne ve
uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmektedir. Basın-Yayııı mensuplarının kamuoyunda
etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta. karşılıklı ziyareılerde ve görüş alışverişinde
bulunuImaktadır. Belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek
üzere ankel ve benzeri ça|ışınalar yapmaktadır. BaşkanIık Makamı'nın verdiği diğer eınirler yerine
getirilmektedir.

Başkanlık Makaınıı,ıa davet. açılış. ziyaret. hasta ziyaretleri. nişan, düğün ve kutlamalarda

çiçek ve çelenk yaplırılarak yerlerine ulaştırılması sağlanmıştır. Ilimiz genelinde _ra_rın yapan 1azılı
basında çıkan Belediyemizle ilgili vazılar. gazete trajı çoğaltılarak haIkımıza dağıtımı sağlanmıştır.

Belediyemiz faaliyetlerilıin ilçemiz halkına duyurulııası amacı1,Ia dergiler çikarılmıştır.
Ayrıca ilimiz dihilinde görse| yayın yapalı tv kuru|uşlarına belediyemiz çalışmalarını halkımıza en iyi
bir biçimde tanıtabilmek için Basın Yayın Bürosu tarafından kamera çekimleri yapılarak söz konusu
Tv' lere görüntü kasetleri verilerek görüntülerin. mesajların ve önemli ilanların görüntülerinin
ekranlara \ ansıması sağlanm ışt ır.

7.4.3. Beyaz Masa Birimi

Beyaz Masa, Belediyemize telefon, eınail yoluyla ve bizzat gelerek iletilen şikAyet ve

talepleri alıp. e-imza formatında ilgili birimlere iletir. İletilen şikdl,et ve taleplerin en kısa süIe

içerisinde sonuçlandırılması için ilgili birimlerle iletişim kurarak 48 saat içerisinde sonuç|anmasını
sağ|ar. Aynı ıamanda vatandaşa mesaj sislemi ile bilgi rerilmekıedir. İleıilen şikdlet re ta|eplerin
dosyalama ve arşiv çalışmaları da Beyaz Masa tarafından yapıImaktadır.2021 yılı içerisinde 3050 adeı

çağrıya oIumlu şekilde cevap verilmiştir.

Herhangi bir işi dolayısıyla Belediyemize gelmiş olup, gideceği yeri veya birimi bilmeyen
vatandaşlarımızın gerek kurum içi. gerekse kurum dışı yönlendirmelerini 1,aparak danışmanlık
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Ayrıca belediyemizin çalışma ve hizmetlerini yurt geneline yaymak aınacıyla ilçemizde
temsilcileri bulunan yerel ve ulusal yazülı ve görsel basın kuruluşlarına video görüntü. resim ve yazılı
metin haberlerin dağıtımı yapılmış olup. vayınlanması sağIanmıştır. Yavgın ve verel 

.v. 
azılı basında

çıkan Be|ediyemizi içeren yazılar günlük olarak takip edilip. arşivleri vapılmüştır. Ayrıca ilçemizin
değişik yerlerinde bulunan rekliın panolarılıa fotokopileri çekilip haztrlanarak astImıştır. Başkanımız
için yerel ve ulusal gazetelerde röpoıtaj yapılınasınıır sağlanması ve başkanımızın televizyon ve radyo
programlarıı,ıa katılımının sağlann,ıası.



hizmeti sunulmaktadır. Belediye Meclisince ve Encümenince alınacak oiaıı ve Birim
Müdürlüğümüzle ilgili gündem maddelerini oluşturmak.

Beyaz Masa çahşanlar1 tarafından yardıma muhtaç vatandaşların sosyal araştırmasl
yapılarak evlerini ziyaret ederek ihtiyaçları belirlenip nakdi ve ayni yardımIarın
yürütülmesini ve takibini sağlamak. Engelli vatandaşlar için alınan engelsiz taksi ile engelli
vatandaşların sağlık hizmellerinden yararlanmalarını sağlamak. Bülük şehirlere ıedavi olmak
için gitmek zorunda kalan kimsesiz ve mağdur vatandaşlarrmrza konaklama dAhil gerekli
yardımlar yapılmaktadır. İlçemize sığınan mülteci (Suriyeli) vatandaşlara elektrik, su
giderleri için maddi yardım, ekmek ve yemek yardımı yapılmaktadır.

Başkanlık adına yapılan tüm programlara katılır. Başkanlığımız tarafından yapılan
etkinliklerde pfogrıımın akışınl Sn. Başkan'a arz etmek ve progriımın akışını kontrol altında
tutarak yönlendirmeyi sağlamak. Program alanında gerekli ön hazırlık çalışmalarını sağlar
Açılış. Temel atma. Külttir-Sanat etkinlikleri kısacası Sn. Başkanımızın katılım sağlayacağı
her etkinliğe program öncesi gidip tüm hazırhkların yapılmaslnı sağlar. Platform
düzenlenmesi. protokolün oturacağı yer ve düzeni. sunumun ve basın mensuplannın
bulunacağı yer. flama. süsleme ve ses sisteminin kurulmasınr ve provastnı yapmak. ikram
için görevli ekipmana uygun yerler sağlamak gibi ön çahşmalar yapar.

Sn. Başkan davetli ise progr.rm içeriğini. amacını! hizmet alanını ve davet eden
kurumun geçmişi ile ilgili genel biIgi toplayarak Sn. Başkan'a ön bilgi vermek. Her hangi bir
sanatçı ise şayet son çalışmaları. geçmişi ve ilgi duyduğu alanlar araştırılarak bilgi arz etmek
görevlerindendir. Beyaz Masa çahşanları taralından yardıma muhtaç vatandaşların sosyal
araştırması yapılarak evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlan belirlenip yıl içerisinde 359 kişiye
toplam 91.400,00 TL nakit yardım yapılmıştır

Tokat Valiliği Sosyal Vefa Ekibi ile ortaklaşa devam eden çalışmalarımız
kapsamında. sokağa çıkma yasakları olduğu zamanlarda vatandaşlarımızın taleplerini(
alışveriş. gıda ekmek talebi, su sayacı yüklemesi) karşıhyoruz. Ülkemize 2020 yılı mart
ayından beri devam eden Covid-l9 hastalığı nedeni ile hastalığa yakalanmış. 65 yaş üstü
vatandaşlarımız ve pandemiden dolayı mağdur vatandaşlara toplam t350 kişiye kuru gıda
yardımı. 28 kişinin alışveriş talepleri. pandemi sürecinde 105 aileye ekmek ve yemek
yardımı yapılmıştır.

7.4.4. Aşevi Birimi

Belediyemiz Aşevi Mesai Saatleri İçerisinde Açık olup Günlük 3 Çeşit Sıcak Yemek
verilmektedir. Aşevinde günlük ortalaına l30 aile ekmek , 350 aileye ekmek yardıını yapı|makta o|u.
geneI mevcudu toplam l250 kişiye hizn,ıet vermektedir.

Aylık yaklaşık 30.000 adet ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Günlük ve aylık olmak üzere ekmek
verilmektedir. Yaşlı, yatalak ve gelemeyecek durumda olan kişilere aylık marka verilip ekmeklerini
belirlenen yerlerden almaları ve evlerine yemek servisi sağlanmaktadır. Aşevine yeni müracaat edenler
için istenilen evraklar tamamlandığında sosyal araştırmast yapılarak uygun görü|en vatandaşlarımızın
aşevine kayıtlan kabul edildi.

Aşevine. Canlı kurban. adak, et. sebze. zekat. giyim ve maddi yardımda bulunmak isteyenlerin
makbuz karşılığında bağışta bulunanlara (202l yılı için 88.507.88 TL bağış. 200 ktiçük baş adaklık
kurban.5 büyükbaş adaklık kurban ) ıeşekkür mesajları gönderilmiştir. 202l yılı ramazan ayında
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COVID-l9 hastalığı dolayısı ile iftar çadırı kurulınamıştır. Aşevi Hizmet Aracıyla evlere hailanın 5

günü servis },apllmaktadır.

İlçeınize sığınan mülteci (Suriyeli) valandaşlara yemek, gıda. yakacak. giysi yardımı
yapılmaktadır. Aşevi servisi yeıri l,ıizınet binasına taşınarak 40 m2 iki adet soğuk hava deposu

bünyesine kalılmış olup" l adet yeni araçla daha iyi hizmet verilmesi sağlanmıştır.

7..1.5. Hanimcli Kültür ı,e Sanat Merkezi

Hanııneli Kültür ve sanat merkezi Belediyemizin Sosyal projesi kapsamında bayanlara yönelik
Halk Eğitim'den görevli hocaların venniş olduğu kurslarla devam sağlanmaktadır.

Hanımeli Kültüf ve sanat merkezi kapsamında mefruşat ( ev tekstili), dikiş (Kadın Giyisi),
Örgü. ahşap boya dekoratif süsleme. kağıt rölyef. el nakışı ( mefruşat). Kur'an Kursu, kurslar
yapılmakta kurs bitimlerinde kursiyerlerimiz Milli Eğiıim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi

olmaktadırlar. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi ve merkeze bağlı Müftü Mahallesi mahalle

konağında el nakışı (mefruşat), dikiş. örgü, kurslarınız faaliyet göstermektedir. Hanımeli Kültür !e
Sanat Merkezi olarak 202l yılı sonu iıibari ile 240 kişiye sertifika verilmiştir.

7.5. Yönetim ı,e Iç Kontrol Sistemi

Personel biriminde çalışan personelIeriı,ı denetim. kontrol ve hizmet içi eğitimleri

müdürlüğümce yapılmaktadır. Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları
yürütülmektedir, Müdürlük alt biriııleriııin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenlel,erek.

personel arasıııda uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta. çalışmalar izlenmekte ve

denetlenmekıedir. Müdiirliiğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzen|emek amacıyla her yıl

çalışma programı hazırIanınakta. Başkanlığın onayına sunulmaktadır. Başkanlık tarafından ona1,1anan

çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme temin edilmektedir. Hizmetlerin
yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbir]er alınmaktadır.

7.6. Diğer Hususlar

Birimimizde her gün. mutad işler yapılınaktadır

7.6.1. Amaç ve Hedefler
7.6.2. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki, yetki, görev ve sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları
layıkıyla yerine getirmek ve personelin performas1,onunu artırmaktır.

7.6.3. Temel Politikalar ve Öncelikler

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

Çalışma ve başarı kapasitesini artırmakiır.

7.6.4. Diğer Hususlar

Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatal,ı en az düzeye çekerek teknolojil,e ve yeni|iklere uyum
sağlamak. Çıkarılan yasa ve yönetmelikleri takip ederek başarıyı yakalaınaktır.

7.7. Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
7.7.1. Mali Bilgiler
ı) Bütçe Uygulıma Sonuçlan
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b) TemeI Mali Tablolara Ilişkin Açıklamalar

Tüketim Malları ve Malzeıne Alımları: kırtasiye. periyodik yayın alım, diğer yayınlar. giyim

y.,ardımı. büro ve işyeri malzemelerden oluşmaktadır. Demirbaş Alımları: büro ve işyeri malzeme,

makine. teçhizat alımları ve onarıın giderlerinden oluşınaktadır.

7.8. Diğer Hususlar
7.8.1. Performans Bilgileri
l- Faalil,et ıe Proje Bilgileri

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilııesi amacına ve hedefine yönelen

ve başll başına bir bütünlük oluşturaı] yönetilebiIir ve maliyetlend irilebilir hizmetlerin taınamıdır.
Ancak- bunIarın bir kısmı öngörülemez faaliyetIerdir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
202l 1ılı için tahmin edilerek tasarlanan bütçe değerlerinin harcanması sonucu- tasarruf

ledbirlerine hassasiyetle uyulduğundan % 36.07 civarında gerçekleşme olmuştur. Tüketim mal ve

ınalzemeleri bütçesi meclis tarafından artırılması sonucu kullanı]amayan ödenek ortaya çıkmıştır.

.l- performans Bilgi sisteminin Değerlendirilmesi

Birimimiz bütçesinin harcaırmasıııda % l00 lük başarıya ulaşılmıştır

7.9. Diğer Hususlar
7.9.1. Kurumsıl Katıilil,et ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
a- Üstünlükler

Birimimiz personeli kendi aralarında iyi bir performansla çalışmaktadır. Tüm personelin
özlük ve sicil işlemleri sorunsuzca },ürütülmekte çıkan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanarak

anındı olaylar çözülmektedir.
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Müdürlüğümüzde çalışan personel konusunda bir eksiğimizin olmadığını İdari ve mali

sorunlarımızın bu|unmadığı çalışma prensip ve disiplinin iyi olduğu. arkadaşlarıınız arasındaki

diyalogların samimi bir ortamı oIduğu tarafımdan gözlenmişlir.

iç xoxrRor cüvf,Ncf BEyANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dAhilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve

doğru olduğunu beyan ederim.

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

uygulandığını bi ldiririm.

Bu güvence. harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler. iç konlroller.

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim döhiIindeki hususlara dayanmaktadır. Burada

raportanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim.0 1.04.2022

SeIiıı KUL
Basın Yay,ın ve Halkla ilişkiler Müdür
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8-MALi HiZMETLER MÜDÜRL[]ĞÜ 202l YILI FAALiYET RAPORU
8.1 Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 2021 yıIı sonu itibariyle (01l0l 12021-3111212021 arası) yaptığı f'aaliyetler

aşağlda detayl| bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim.

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

a) Mali yı| ve takip eden iki yıla ait tahmini bütçeniır hazırlanarak encümen ve meclise sunuln]ası,

b) Kanunlar çerçevesinde birimlerin yapmış olduğu alımlara ilişkin fatura tutarlarının ödeıımesi.

c) Bütçe harcamaları ve ödenek takibi ile gelir gider dengelerinin korunması.

d) Yol ve acil ihtiyaç avanslarının verilınesi,

e) Yıl içerisinde eksilen ödeneklere aktanna yapılması,

f) Yayımlanan kanun. genelge ve tebliğlerin takip edilerek muhasebe işlemleriniıı güncellenmesi.

g) Yılsonu ve kesin hesap işlemlerinin yapılarak encümen ve meclise sunulınası.

8.3 ldareye Ilişkin Bi|giler
8.3.1 Fiziksel Yapı

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

servis ve 1 Müdür odasından ibaret fiziksel yapıya sahiptir.

8J.2 Örgüt Yapısı

MüdürIüğümüz. l Müdür. l Harcama Yeıkilisi. l uzman toplam |4 Memur. l l Büro İşçisi
ve 25 696 sayılı yasaya tabi çalışanlar olmak üzere toplam 50 kişilik bir örgüt yapısına sahiptir.

8.3.3. Bilgi ve TeknoIojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzce, bilgi kaynağı o|arak, mevcut fatura. dokümanlar, arşiv bilgileri, resmi

gazete. ınahalli idareler yayınları, semiı,ıerler ve lnternet biIgi ağından yararlanılınaktadlr.

8.3.4. Insan Kaynakları
Müdürlüğümüzde görev yapan 50 personelden l4'sı memur. l l'i işçi statüsünde.25'i 696

sayılı yasaya tabi çalışan

8.3.5. Sunulan Hizmetler

l. Analitik Bütçe ul"gulamasına ilişkin Slratejik Plan hazırlanarak 5 yıllık bir progıam yapı|ınıştır.
2. Yenilenerek köklü değişikliklere uğrayan Belediye Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kapsamında, birimimjzde aynı hızla kendini yenileyerek, herhangi bir karışıklığa meydan
verıneksizin. yenileneıı versiyon ve bilgisayar programIarıyla analitik bütçe uygulamasına geçilmiştir.
3. Ödenek izleme adı altınd4 tüm birimlere hangi miktarlarda harcama yapabileceklerine ilişkin
doküman ve biIgi desteği sağlanmıştır.
,1. Yılsonu işlemleri düzenli bir şekilde 1,,apılarak hesaplar kapatı|mış. bakiye veren hesaplar bir
soırraki yıla devredilmiştir.

8.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
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Mali Hizmetler Müdürü denetinr ve yönetiminde, MaIi Hizıı-ıetler Harcama Yetkilisinin
günlük kontrolünde, mui,ıasebe çalışanları eliyle veri girişleri ve ödeme evrakları düzenlemeleri.

mesai saatleri içerisinde (08.00-1 7.00) devam etmektedir.

8.4. Amaç ve Hedefler
8.4.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki. Yetki, Görev ve SorumIuluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve

soruıılulukları layıkıyla yerine geıirmek ve kamu zararını önlemektir.

8.4.2. Temel Poiitikalar ve Oncelikler

Yapılan işlemlerin yasal dayanaklarla desteklenerek kamu zararının ortadan kaldırılması.

8.4.3. Diğer Hususlar

Periyodik ve rutin ödemelerin zamanında yapılarak mali istikarın devamının sağIanması

öncelikli hedefi miz olacaktır.

8.5. Faaliyetlere ilişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
8.5.1. Mali Bilgiler
a) Bütçe Uygulama Sonuçlan

8.5.2. Temel Mali Tablotara İlişkin Açıklamalar

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

- Sosyal Güvenlik Kurumları; Personel maaş|arından, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına kesilen

ücretler.

- Mal ve Hizmet Alımları; Büro maIzemeleri ve çeşitli giderlerinden,

- Tüketim MaIları ve Malzeme Alımları: temizlik, yiyecek. yakacak ve akaryakıt gider|erinden.

- Faiz Giderleri; Zamanında yapılmayan ödemelere uygulanan faiz gider|erinden,

- Cari ve Sermaye Transferleri; Ortaklık payı ve kurum alacaklanna ilişkin ödemeler vs.

8.5.3. Mali Denetim Sonuçlan
Denetim Komisyonu çaIışmaları tamamlanmış ve gerekli rapor|ar Be|ediye Meclisimize

sunulmuştur.

8.5.4. Diğer Hususlar

Mali Hizmetler bütçe kalemlerine yerleştirilen yedek ödenek. personel yedek ödeneği,

öngörülmeyen giderler ve yat|rıınları hızlandınna ödeneklerinden. yıl içerisinde ödeneği eksilen
birimlere gerekli ödenek aktarmaları vapılmıştür.

Mal ve Hiz.Al. 4a8.633,47 0,0o 488,633,41 %|@,@
Faiz Giderleri |.372.3a2,77 947,9o 1-.371.,434,87 % 99,97

cari Transferler 8 ,626 .479 ,46 306,64 8.626.172,a2 % 99,97

Sermaye Giderle ri 1.994.598,55 % 9a,73

ToPLAM 12.656.L37,84 t75.298,L9 12.480.839,65
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8.6. Tahakkuk ve Tahsilat

01.01.2021 - 3|,|2.2O2l tarihleri arasında toplam tahakkuk, 144.9|4,994,52 TL, tahsilat ise

l30.903.109J7 TL'dir.

_ Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin ihale usulü ile kiraya verip takibinin yapılması,

tahakkuk, tahsilit işlemIerinin takibi,

- Belediyemizin gelirlerini artırmak amacıyla Belediyemize geçmiş dönem işyeri kirası, Emlak,

Su, ÇTV. diğer borçları olan müstecirlere Hukuk İşleri ile koordineli icra takibi Banka, Tapu, Trafik

başlatılıp hizmetin daha iyi sunulmasını sağlamak,

- Belediyemiz iç ve dış yazışmalar düzenli şeki|de yapılıp, gelen evraklara zamanında cevap

verilmektedir.

_ ilan ve reklam vergiIerinin beyannamelerinin düzenlenip müstecirlerimize ulaştırılması, tahakkuk

ve tahsilat işlemlerinin yapılması.

- Zabıta Müdürlüğü taraflndan yazılan cezaların Be|ediye Encümeni tarafından onaylandıktan

sonra tahsilat ve takibinin yapılması.

- Minibüs terminalinin çıkış ücretlerinin tahsilatı ve takibi işlemlerinin yapıIması.

- Birimimize ayrılan bütçeyi düzenli bir şekilde kullanarak ihtiyaçlarımızın karşılanması

Sağ|anmlştır.

- İşgatiye gelirlerinin takibi tahakkuk ve tahsilatı yap!lm,ştır.

- İlçemize vermiş olduğumuz arazi sularının düzenlenmesi tahakkuk ve tahsilat işlemleri.

_ Belediyemiz gelirlerinden doğan her türlü resmi harç|arın tahakkuk ve tahsilatının yapılması.

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

- Semt pazarlarının işgal ücretlerinin tahsilatının yapılması,

_ ilçemizin iki yerine kurulmuş olan 80 tonluk kantarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek

amacı i|e çahşma saatleri iki vardiya ya çıkarılmıştır.

- Turbil sistemine geçilerek otobüslerin gelirleri düzenli hale getirilmiştir.

_ Belediyemiz Şehir içi, Zile ve Tokat iline toplu taşüma hizmeti verdiğinden tüm otobüslerde akıl|ü

bilet uygulamasına geçilerek biletçi Personel kaldınlarak tasarrufa gidildi. Mlidürlüğümüzce

denetimIer yapılmaktadır.

- Otobüs terminali 2021 yılında belediyemiz bünyesine geçtiğinden çıkış ücretleri tahsilatı
yapIlmıştır.

- Merkez veznelerimiz haricinde Yenişehir, Yavşan, Sanayi, Varvara ve Zi|e Minibüs Durağındaki

vezne]erimiz halkımızın hizmetine sunulmuştur.

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

- İlçemizde su abonelerinin sayaçları elektronik sayaca dönüşmesi için gerekli olan donanım

birimimizce oluşturulmuş ayrıca aIacaklıları içeren ödeme emirleri, kesim işlemleri yapılmıştır.
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_ Turhal icra Müdürlüğü tarafından yapılan satışlarda tellal olarak görevlendirilmek suretiyle

tellaliye gelirinin belediye hesabına aktarılması işlemi gerçekleştirilmiştir.

8.7. Emlak Sen,isi Faalil,et Raporu

01.01.202| - 31.12.2021 tarihleri arasında toplam tahakkuk 5.951.524.5l TL tahsilaı ise

3.889.1'72"77 TL'dir.
Ma| Müdürlüğünün ecrimisil olarak vatandaşların kullandığı gayrimenkulleri sattn almak
isteyenlerin beyan değeri için başvurusu yapılması halinde gerekli bilgi verilmiştir.

202l yılı içinde tapu kaydı yenileyen ve satın alan mükelleflerimize 2363 adet sicil kaydı

verilmiştir.

Vatandaşlarımızın bakım aylığı almak için Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü Gelir
Araştırma Formu evrakları ıitizlikle incelenip gerekli bilgiler verilmiştir.

T.C. Sulh Hukuk Mahkemesinin takip ettiği tapu aırlaşınazlıklarının giderilmesinde Emlak
Vergi borçlarında ihale tarihine kadar dos;-alannda gereken bilgiye verilmiştir.

Turhal icra Dairesinin tapu satışlarlnda ihale tarihi itibariyle aynlndaı] doğan vergi borcu olup

olmadığına dair gereken bilgi Emlak Servisi tarafından verilmiştir.

Turha| Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen cezaevlerinde yatan

mahkumların iade almaları için Türkiye sınırları içerisinde gayrimenkule rastlanıp

rastlanmadı sorgulanıp gerekli bilgi verilmiştir.

2021 yılı içinde aIım satım işlemlerinde mükelleflerimizin su ve emlak borcu sorgulamada

top|am l50l adet alım satım işlemleri yapılmıştır.

Tek meskeni olan emekliler, dul. yetim ve özürlüler Emlak Vergisi Kanununun 8. ınaddesi

uyarınca meskene indirimli vergi nispeti uygulamaslnı ta|ep eden mükelleflerimizin yapılan

inceIemede toplam l08 kişiye eııeklilik işlemleri yapılarak gereken bilgi verilmiştir.

6360 Sal,ılı Kanun gereği İlçemizde Çaylı, Kat. Ulutepe. Yazıtepe ve Yenisu Belediyeleri
tüze| kişiliği 30 Mart 2014 tarihinde sona enniş ve yerleşim yeri köy tüzel kişiliğine
döırmüştür. Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin emlak vergisi ile ilgili işlemleri l3l9 sayllı
Emlak Vergisi Kanunu gereğince köydeki işlemler ilçe belediyeler tarafindan

yürütüldüğünden bu yer|eşim yerlerine yeni seçilen muhtarların emlak vergisi ile ilgili köy
kıymet beyan defteri ile ilgili işlemleri tamamlayıncaya kadar Tapu Müdürlüğünce satış

işlemleri için istenen emlak rayiç bedelleri ve Vergi Dairesince intikallerde istenilen emlak

beyan değerleri Turhal Belediyesi tarafından yürütülmektedir.202l yılında l200 adet toplaın
köy salış Ve intika| işlemleri yapılmıştır.

Tapuda yapılan a]ıın satım işlemlerinde tapu yevıniyeleri incelenip 3 ay içinde emlak beyanı

velTneyen mükelleflerimize beyana çağı işlemleri yapılarak gerekli bilgilerin verilmesi. takip

altında bekletilerek gelmeyen mükellefleriııize idari terk altında emlak beyanı düzenlenerek
gerekli işIemler yapılmışlır.

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 54. maddesince ödeme

müddeti içinde ödemeyen Amme Alacakları Tahsili için ödeme emri tebliğ olup icra şerhi
süreci başlatılarak 45 mükellefimiz tapuda işlem görmüştür ayrıca l80 mükellefimizin
borcunu ödemesi sonucuııda haciz terkini işlemi gerçekleşmiştir.

Turhal sınırları dışında yaşayan mükelleflerimizle telefon irtibatı sağlanarak Belediyemize ait

Vakıflar Bankası iban numarası ve posta çeki numaralarına emlak vergisi tahsilatlarının
yapılması sağlanmaktadır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce Be|ediyeınizden alacağl olan vatandaş|arımlzın faturalarının
tahsili sırasında yapılan incelemede borcu olan mükelleflerimiz takip edilerek emlak vergisi
olan kişilerin takip sonucu alacağına karşılık mahsup işlemleri yapılmıştır.

8.8. Emlak ve İstimlik Şefliği

TL.RHAL BELEDIYESI 2021 YIL] FAAL|YET k PoRU



TURHAL BELED|YES| 202] ylLl FA{L.YET RAPORU

l . 50l 8 Sayılı Kaııu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuııunun 44. maddesi gereği çlkarılan "Kamu

idarelerine Ait Taşınmazlarııı Kaydına ilişkiıı Yönetınelik" hiikünıleri gereği; Belediyemiz
taşıırmazlarının kayıt_ değişiklik. güncelleme, arşiv çalışmalarını yapmak. kayıtları bilgisayar

ve basılı ortamda tutmak.
2. Kayıt alıına alınaır taşınmazlarla ilgili olarak hazırlanan form ve cetvellerin anılan yönetme|ik

hükümleri gereği; Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlaınak.

3. Kayıt altına alınan belediye taştnmazlarlnın (tapuda kayıtlı olan. olma"van) yerinde tespitlerini
yapınak, üzerinde fuzuli işgal buluııması durumunda. işgalcilerden ecri ınisil alınması iÇin

gerekli tarh, tebliğ işlemlerini yapmak, Ecri ııisil ıniktarıııın tespiti için kıyııret takdir

komiş,onunun oluşumunu sağlamak. komisyonca alınan kararları rapor haline gelirmek.

4. Taşınmazlarıı] yerinde yapı|an tespitlerİıde; fuzuli işgalin devamı durumunda. 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümIeri gereği: taşınınazın tahliyesini sağlamak-

5. Belediye taşınmazları ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

6. Belediye taşınııazlarının fuzuli işgali duruınunda, kanunlarla i|gili olarak hukuki

anlaşmazlıklarda yapılacak tüm iş ve işlemleri yapmak.

7. 294214650 Sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümleri gereği; imar planlannda kamuya

ayrılmış yol. yeşil alan. belediye hizmet alanı. vb. yerlerin Belediyemiz yatırım programı

d6hilinde kamulaştırma işlemlerini yapmak.

8. Dava koırusu olanları hukuk işleri müdürlüğüne iletmek.

9. Kamulaştırma işlemleri ile ilgiIi olarak klymet takdir koınisyonu ve uzlaşma komisyonlarının

kuruImasını sağlamak ve komisyon kararlarını rapor haline getirmek,

l0. Kamulaşıırılan taşınmazlarün, ilgili tapu sicil müdürlüklerinde Belediyemiz adına tescilini Ya
da sicilinden terkin işlemlerini yapmak,

l l. İlgili müdürlüklerle birlikte yıllık ve beş yıllık yaıırım programlarını hazırlamak,

l2. Kamulaştlrma işlemleri slrasında uzlaşına sağlanamamasl veya kamulaştırmasız el atma

durum]arında, ilgili müdürlüklerle gerekli yazışmaları yapmak.

l3. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre şaıtll Veya şartslz bağışlanan taştnınazlarln iŞlemlerini
yapmak ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediyemiz adına tescilini sağlamak.

l4.2g42l4650 Sayıh Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre; kamu idarelerine ait

taşınmazların devir işlemlerini yapmak.

l5. 2942l4650 Sayılı Kamulaştınna Kaırunun 26. maddesine göre: trampa işlemlerini yapmak,

l6. Yapılan kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak. aylık. yıllık çalışııa raporları hazırlamak,

müdürlüğe sunmak.
l7. Müdür tarafindan verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

l8. imar planlarının tatbiki sonucu mülkiyeti belediyemize kalan laşınmazların. 3l94 sayılı lmar

Kanununun l7. maddesi gereği bedel takdiri suretiyle meclis ve encümen kararları

doğrultusunda satışlarını yapmak.
l9. Belediye taşınmazlarından satışına karar verileırleriır 2886 sayılı Devlel Ihale Kanununun

hükümlerine göre sattşını yapmak.
20. Belediyenin hissedarı olduğu taşınmazlarla ilgili oIarak ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)

davaları açılması durumunda meclis kararı aIınarak gerekli bilgi ve belgelerin hukuk iŞleri

müdürlüğüne gönderilınesini sağlamak.
2l. Satış için meclis ve encümen kararları alınan taşınmaz|arın tescil işlemlerini yapmak.

22. Satışı yapılacak taşınmazların bedel tespiti için kıymet takdir komisyonu oluşumunu

sağlamak, alınan komisyon kararlarını raporlamak.
23. Yapılan satış işlemleri ile ilgili olarak a1,1ık, yıllık çalışma raporları hazırlamak. Müdürlüğe

sunmak.
24. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümleri doğrultusunda 202l yı|ı içinde belediyemize ait 6

adet taşlnmaZ satışı gerçekIeşmiştir.
25. Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri

doğrultusunda encümen kararları alınarak kiralama işlemlerini yapmak. Üç yıldan fazla süreli
kiralamalar için meclis kararı alınarak kiralama işlemlerini yapmak.

26. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili olarak bedel tespiti için kıymet takdir komisyonunun
oluşumunu sağlamak ve komisyon kararlarını raporlamak.

27. Kiraya veriIen mülklerin düzenli olarak kontrolünü yapmak. kiralama amactna uygun
kullanılıp kullanılmadığını, sözleşıne şaıllarına aykırı duruıı olup olmadığını tespit etmek.
aykırı durumun tespiti halinde hukuki işlemleri başlatmak.



28. Kiralama süresi biten taşınınazların, sürenin dolmasından önce yasal işlemleri yapmak.

29. Kira artış bedellerinin, sözleşme hükümleriıre göre ve süresiırde arttırılmasını sağlamak,

30. Kira süresi biteır taşınmazların tahIiye işlemlerini gerçekleştirerek. laşınmazları teslim almak.

tahliye etııeyenleı hakkında yasal işlemleri başlaımak.
3l. Yapılan kiralamalara ilişkin dava konusu olmuş. hukuka intikal etmiş konularla ilgili olarak

tüm yazışmaları yapmak. konuyla ilgiIi görüş bildirmek.
32. 2886 sayılı Devlel ihale Kanunu hükümleri doğrultusunda 202l yılı içinde belediyemize ait

l0 adet taşınmaz kiraya verilmişıir.
33. yapılan kiralama işlemleri ile ilgili olarak; aylık. yıllık çalışına raporları hazırlamak,

Müdürlüğe sunmak.
34. Umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ait arsa ve arazilerin belediyeye

tahsisinin yapılması ile ilgili işlemIeri yapmak.

35. Belediye taşınmazlarından, alınacak meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 75ld maddesinde

sayılan kurum ve kuruluşlara tahsis yapmak.

36. Mülkiyeti Belediyemize ait veya be|ediyemize tahsis edilen taşınınazlar üzerinde sınırlı ayni

hak tesisi ile ilgiIi işlemleri yapmak
37. Yapılan tahsis işlemleri ile ilgili olarak: aylık. yıllık çalışma raporları hazırlamak. Müdürlüğe

sunmak.
38. 438 nolu parsel okul yeri olarak kamulaştırma işlemi yapılmışt|r.

8.9. Satın Alma Sen,isi
8.9.1. Avanslar

Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi tarafından belediyemiz birimlerinin acil

ihtiyaçlarının karşllamak üzere 01.01.202l 3|]2.202l tarihleri arasında toplam 339.300,00 TL
Avaırs kul lanılmıştır.

8.9.2. Doğrudan Temin ( 4734 SayıIı Yasanın 22. Maddesi )

Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Servisi olarak tarafından belediyemiz birimlerinin

ihtiyaçlarının karşılamak üzere 4734 sayılı yasann 22ld maddesi ile 0 | .0l .202l 3 l . l 2.202l tarihleri

arasında 4.507.2l2,47 TL futarında Mal ve Hizmet alımı gerçekleştirilmişıir.

8.9.2. İhaleler (4734 Sayıh Yasanın 19. 2l. Maddeleri )

Müdürlüğümüz tarafından 4734 say,ılı yasanın l9. ve 2l. maddeleri gereğince müdürlüğümüz
ve diğer birimler adına Toplam 7.554.361,06 TL ( KDV Hariç ) tutarında mal ve hizmet alımı ihalesi

gerçekleştirilmiş olup: yapılan hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

4734 sayılı yasanın 2l. maddesi gereğince :

BASIN YAYIN VE HALKLA IL|ŞKILER MUDURLUGU
l - Ekmek Alımı ( 2lf )
2 P5 Çifl Yönlü Led Ekran Alımı ( 21 f )
3 - Gıda Alımı (l9 )
4 - Minibüs İkinci El (Kam1,oıret Kapal1 Kasa-Panelvan) Alıını

ToPLAM

ULAŞIM HiZMETLf, Rİ MtİDtrRLÜĞÜ
1 - Akaryakıt Alımı ( 19 )

2 - Lastik Alımı ( 19 )

: l62.500.00 TL.
= 89.000.00 TL.
: l52.950.00 TL.
= l00.000.00 TL.
= 504.450,00 TL.

= 3.036.000.00 TL.
= l79.940,00 TL.
= 3.215.940,00 TL.T()PLAM

TEMİZLiK İŞLERİ MüDüRLüĞü
l - İçme Suyu Boruları ve Ek Parçaları A|ımı ( 2lf) = 215.400,00 TL.
2-ÖnÖdemeli Elektronik Soğuk Su Sayacı ve Abone Kartı Alımı (2lf) =210.000.00TL.
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ToPLANI

TEMizLiK işı-sni }üüntJRLüĞü
l - Galvanizli Sıcak Daldırma Galvaniz|i Çöp Konteynır 770 Litre ( l9 )

2 - Sıkıştırmalı Dorse Aracı Alımı ( 2l f )
3 - Larvasit. Tip l Uçkun İIacı ve Oı İlacı Alım ( l9 )

ToPLAM

SU VE KANALiZASYON MÜDÜRLtjĞÜ

| - Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Otomatik Klorlama
Cihazı Ve Polieti]en Depo Alımı ( l9 )
2 - SN 8 Koruge Boru ve Muhtelif Alt Yapı Malzemeleri ( l9 )

3 - Kompozit lzgara ve Baca Kapağı Alımı ( l9 )
,l - Ön Ödemeli Elektronik Soğuk Su Sayacı ve Abone Kartı AIımı

ToPLAM

FEN iŞLfRi lrüoünı-üĞü

l - Demir Alımı ( 2l f )
2 -2. El Prefabrik Bina Alımı (22t )
3 - Konkasör Tesisinde kullanılmak üzere Malzeme Alımı ( 23 f )
4 - Açık Kasa (Brandalı) İkinci El Kamyonet Alımı ( 23 f )

ToPLAM

irraiyn MüDüRLüĞü
l - İtfaiye Öncü Aracı Alıını ( 19 )

= ıt25.,l00,00 TL.

: 269.800.00 TL.
: l97.000.00 TL.
: l 86.000.00 TL.
= 652.800.00 TL.

: 95.850.00 TL.
= 460.000.00 TL.
= l83.645.00 TL.

( l9 ) - 434.000.00 TL.
= 1.173.495,00 TL.

= 250.000.00 TL
= 144.000.00 TL
= l38.276.06 TL.
: l40.000,00TL.
= 672.276,06 TL

: ] 51.000.00 TL.
= 35,1.000,00 TL.

: 3j 0.000.00 TL.
= 330.000.00 TL.

ToPLAM

MEZARLIKLAR ırÜnÜnr,ÜĞ Ü
l - Açık Kasa Kamyonet ve Minibüs ikinci el (Kamyonet Kapalı Kasa)(2l 0= 226.000.00 TL.

TOPLAM = 226.000,00 TL.

YAZI işLERi Mü»tlıı,üü
l - Panelvan Alımı ( 2l f )

ToPLAM

l - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Muhtelif Alt Yapı Malzeme ( l9 ) = 274.401.00 TL.
2 - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - Ön Ödemeli Soğuk Su Sayacı ( l9 ) - 424.800,00 TL.
3 - Ulaşım H izmetleri Müdürlüğü - Akaryakıt Alımı ( l 9 ) = 2.95 1 .168,00 TL.

TOPLAM = 3.650.369.00 TL.

8.10. Performans Bilgileri
8.10.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yukarıda beIirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi anracına ve hedefine yönelen

ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendiriIebilir hizmetlerin tamamıdır.
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8.10.2. Performans Sonuçları Tablosu

8.10.3. Pcrformans Son uçların ı n Dcğe rlendirilmesi

Görev ve sorumlulukların yerine getirilebiImesi amacına yönelik öngörü|en hizmetler ile

öngörülemeyen hizmetler (Deprem,sel v.s.) açlsından tahmin edilen bütçe rakamlarlnda tasarrufa

azami özenin gösterilmesinden dolayı gerçekleşıne oranında hedefe ulaşılmıştır.

8.10.4. Performans Bilgi Sisteıninin Değerlendirilmesi

Birimimizin ve belediyemizin performansını öIçmek için kullanılan bilgi sistemimizin

kaynağını; tüm birimlerden gelen fatura|arın kontrol edilmesi, evrakların düzenli ve kanuna uygun

olarak muhasebeleştirilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca, günlük verilerin sisteme girilmesinde

gösterilen özen ve dikkat, ay sonu ve yılsonu işleınler ile kesin hesabın sağlıklı bir şekilde
alınabilmesinde önemli etkendir.

Faaliyet|erimizin daha verimli, güvenilir ve optimum düzeyde yapılabilııesi için diğer

birimlerle koordinasyonun maksimum düzeyde oIınası. belge ve bilgi alışverişinin yasaların

öngördüğü şeki lde akması sağlanmalıdır.

8.1l. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Birimimizin elektronik ortamda yaka|adığı gelişmiş teknoloji ve günübirlik takip edilen

kanun değişiklikleri en önemli üstüniüğümüzdür.

HAR.KALEMl
2021 YlLl BÜTçE

HEDEFi
KALAN NET
öorıurx

2o21YlLl
içERisiNDE
YAPlLAN

öDEMELER

GERÇEKLEŞME
oRANl

488.633,4| 0,00 488,633,41 %rc0,0o

Fai2 GiderIer1 947 ,90 1- .37 I .434 ,87 % 99,97

cari Tra nsferler 8.626,47 9,46 306,64 8.626.I72,82 % 99,97

sermaye Giderleri 2.L68.642,20 L74.o43,65 1.994.598,55 ,/" 98,73

ToPLAM 12.656.,J.37,84 175.298,I9 12.480.839,65 % 98,6L

HAR.KALEM l
2021 Yltl BuTçE

HEDEFi
KALAN NET

öDENEK

2021YlLl
içERisiNDE
YAPlıAN

öDEMELER

GERÇEKtEŞME
oRANl

Mal ve Hiz.Al. 488.633,41 0,00 las.633,41 % Ioo,oo

Faiz Giderleri 7.372.382,77 947,9o 1.371-.434,a7 % 99,97

a.626.479,46 306,g a.626.|72,8? % 99,97

Sermaye Giderleri 2.168.642,20 174,o43,65 % 9a,73

ToPLAM 12.656.I37,u L75.29a,L9 12./t80.839,65 %9a,5L
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I.372.382,77

8.10.5. Diğer Hususlar

8.1 1.1. Üstünlüner

Mal Ve Hiz.Al.

cari Transfe rler
1.994.598,55



8.11.2. Zal,ıflıklar

Birimimizde işlem gören faturaların takibi. veri kontrolörleri tarafından

gerçekleştirilmektedir. Belgelerin muhasebeleştirilmesi esnasında birimler arası koordine eksikliği
ve sehven yapılan işlemIer tüm hesapları etkilemektedir.

8.11,3. Değerlendirme

Zayıf yönlerimizin giderilmesi, görev bilinci içerisinde özverili çalışan personel ve birimler

arası bilgi akışının sağlanmasıyla mümkün oIacaktır.

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 tüsis edilmiş

kaynaklann etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve yetki alanım

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

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

kontroller. iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlaıa

dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhaııgi bir

husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Harcama yetkilisi
DEMIRE

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı
Tarih:0l .04.2022
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a)

b)

c)

d)

e)

h)

i)
j)

9.3. Bilgi ve Teknoloji kaynakları

Müdürlüğümüzce; bilgi kaynağı olarak dergiler, mevcut yazılı kaynaklar dışında en çok
internet'ten yaIarlanıImaktadır.

9.4. Özlük HareketIeri

0

c)

Aralık 202l tarihi itibariyle 657 Sayılı Yasaya tabi 7 Bayan 66 Erkek olmak üzere toplam 73

Memur.
Aralık 202l tarihi itibariyle 4857 Sayılı Yasaya tabi 4 Bayan 80 Erkek olmak üzere toplam 84

işçi
Aralık 202l itibariyle 5393 sayılı yasaya göre 3 Bayan 11 Erkek olmak üzere toplam l4 Tam

Zamanlı ve l Bayan Kısmi Zamanlı olmak üzere toplam 15 Sözleşmeli

Aralık 202l tarihi itibariyle 696 Sayılı KHK tabi 26 Bayan 430 Erkek olmak üzere toplam

456 İşçi

Aralık 202l tarih itibariy|e Belediyemizde Meslek Lisesi 2020-202l Öğrenim Dönemi

sonuna kadar 8 öğrenci stajını tamamlamış ve 9 stajyer öğrencide devam etmekte olup 202l

yılı içerisinde 15 Üniversite Öğrencisin de yaz döneııi stajı yaptırılınıştır.

Be|ediyemizde AraIık 202l tarih itibaril le 73 Memur. 84 İşçi. l5 Sözleşmeli ve 456 B.İ.T

İşçisi olmak üzere toplam 628 personel bulunmaktadır.

5393 Sayılı Kanun 49. Maddesi gereğince 2021 yılında:2 Mimar,3 İnşaat Mühendisi, l
Programcı, 6 Tekniker, 2 Teknisyen ve l Eğitmen olarak toplam 14 Tam Zaınanlı ve l

Avukat olarak Kısmi zamanlı Toplam l5 SözleşmeIi personelin istihdamı sağlanmışlır. Ancak

l Teknikerin Mahkeme Kararı gereğince iş sözIeşmesi sonlandırılınıştır.

202l Y ılında 657 sayılı yasaya tabi 4 personel emekliye ayrıldı. 1 personel nakil gitmiştir.

202l yılında 696 KHK'ya tabi 24 personel işe başlatılmıştır.

202l yılında 696 KHK'ya tabi l2 personel emekliye ayrıldı. 4 personelin iş akdi fesih edildi

ve 2 personel çeşitli nedenlerle işden ayrılmıştır. Toplam l8 kişidir.

9.5. Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi

Personel biriminde çalışan personellerin denetim, kontrol ve hizmet içi eğitimleri

Müdürlüğümüzce yapıImaktadır.

9.6. Yetki Görev ve Sorumluluklan

a) Belediyemiz birimlerinde çalışan memur, işçi, sözleşmeii ,696 Sayılı KHK'ya tabi işçilerin

Ve stajyer öğrencilerin kayıtlarını tutmak.

b) Belediyede çalışna Memur, Sözleşmeli, İşçi. 696 Sayılı KHK'ya tabi işçiler ve Stajyer

öğrencilerin aylık puantaj kavıtlarına göre ücretlerini tahakkuk etmek,
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9. iNsAN KAyNAKLARı vE EĞiTiM MüDIıRLüĞü 2021 yILI FAALiyET RApoRu
9.1. Fiziksel Yapı

insan Kaynaklarl ve Eğitim Müdürlüğü Belediyemiz Ek Bina 3. katında Müdür odası,

Personel Servisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak hizmet vermektedir.

9.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz 1 Müdür, l Memur. Z İşçi,4 İşçi 696 sayılı yasaya tabi B.İ.T personeli olmak

üzere toplam 8 kişilik bir örgüt yapısına sahiptir. 1 İş Sağlığı İşyeri Hekimi hizmet alımı ile istihdam

edilmektedir.



c)

d)

e)

0

i)

c)

h)

İşçi Personellerin İkramiye bordolarının tahakkukunu yapıp ödemek üzere Mali Hizınetler

Mudurlugune gonoermek.

İş Kazası nedeniyle rahatsızlanan işçi personellere sevk evrakı işlemlerini yapmak.

Personellerin rapor, izin ve istirahatl! günlerini takip etmek

Birim Müdürleri taraflndan elektronik ortamda takibi yapılan mesai devamIarı hakkında

disiplinsizlik yapanların soruşturmalarının yapılmasıırı ve takibini sağlamak

EmekIiye ayrılmak isteyen personellerin. emekliye sevk işlemlerini yaparak sonucunda kıdem

tazminatlarını tahakkuk etmek,

İhtiyaca göre işçi personellerin görevinde değişiklik yapmak.

işçilerden kesilen sigoıta primlerini ve işsizlik primlerini her ay yasada belirtilen şekilde

Sosyal Sigortalar Kurumuna elektronik ortamda bildirmesini sağlamak.

Memurların her ay düzenli olarak kararnameler doğrultusunda maaş bordo|arını tahakkuk.i)
ettirmek-

k) Memurların her ay düzenli olarak emekli sandığı kesenek- karşıIık ve artışIarını elektronik

ortamda EmekI i Sandığına bildirmek,

l) Personellerin özlük ve sicil işlemlerini takip etmek.

m) Memur. Sözleşme]i ve işçi personellerin maaşlanndaki icra işleınlerini takip ederek gerekli

kesintileri yapıp, İcra Müdürlüğü' ne bi ldirmek.

n) Birimimizde her gün mutat işler yapılmakta ayrıca idarenin vereceği görevler yapllmaktadır.

o) Memurların hizmetlerini ve hareketlerini S.S.K'nın HİTAP (Hizmet Takip Program ı ) da

takip etmektedir.

p) İş Güvenliği Uzmanı tarafından persone|e İş Güvenliği eğitim düzenlemek.

q) İşyeri hekimi tarafından personelin sağlık taramasının yapılması,

r) Belediyemiz ve zile Denetimli serbestlik Müdürlüğ[ne arasında imzalanan protokol gereği

hükümlerin kamu yararına işte çalışmaları amaçlaı]mış olup 01.01.202l tarihinden itibaren

gelen hükümIüler ilgiIi birimlere yönlendirilmiştir.

s) Belediyemiz çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim|er düzenlenmektedir.

9.7. Amaç ı,e Hedefler

Yukarıda Yetki. Görev ve Sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları

layıkıyla yerine getinnek ve personelin performansını arttrmaktır. Belediyemiz birimlerinde çahŞan

tüm personellerin performansını artırmak, vatandaşlarımıza şeffaf ve kaliteli hizmet verilmesi

amaçlanmaktadır. Personeliıı performansını ön planda tutarak vatandaşlarımıza iyi hizmet vermek,

çalışma ve başarı kapasitesini artırmaktır. Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatayı asgari düzeye

indirerek. teknolojiye ve yeniliklere uyum sağIarnak, çıkarılan yasa ve yönetmelikleri lakip ederek

başarıyı yakalamaktadır.

9.8. Mali Bilgiler
A- Bütçe Uygulama Sonuçları

B- Mali Tab|oya ilişkin Açıklamalar

Hesap
kodu

Ekonomik sınıflandırı-ııa
Başlangıç
Ödeneği

Harcanan
Kalan Harcama

Oranı

0] personel Giderleri l 8.634.1 14.5 5 18.626.979.34 7.135,21 %99,96

02 Sos.Güv.Kurm.Dev.Primi 3.,139.082.45 3.436,641.91 2.434.48 yo99.95

03 Mal ve Hizm. AIıın Gideri 3 5.3 70.062.20 3 5.365. l45^08 ] 8. l 80.67 %99.98

ToPLAM 57 .443 .259 .?0 57.428.772.39 l4-486.8l %99,91
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a) Personel Giderleri: Memur. Sözleşmeli, Kadrolu İşçi i|e 696 sayılı K.H.K'ya tabi işçi|er,
Sosyal haklar. cenaze giderleri ve ilgili tüm özlük giderleri

b) Sosyal GüvenIik Kurumu Devlet Primi; Memur, Sözleşmeli. Kadrolu İşçi ve 696 sayılı
K.H.K'ya tabi personelin sosy,al güvenlik kurumu giderleri:

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; Kırtasiye- Periyodik yayın alımı. büro ve işyeri malzeme

alımları, teçhizat ve onartm giderleri. diğer yayın a|ımlar|. Eğilim Seminerleri ve İş Sağ|ığı ve

Güvenliği hizmeı alımı

9.9. Kurumsal Kabiliyel Ve Kapasitenin DeğerlendiriImesi
A_Üstünlükler

Birimimiz personeli kendi aralannda iyi bir performansla çalışınaktadır. Tüm personelin

özlük ve sicil işlemleri sorunsuzca yürütülmekte, yayımlanan yasa ve yönetmeliklere uyum

sağlanarak anında sorunlar çözülmekledir.

B- Değerlendirme

Müdür|üğümüzde çalışan personel konusunda bir eksikliğimizin olmadığı idari ve mali

sorunlarımızın bulunmadığı çalışma prensip ve disiplinin iyi olduğu personelimizin arasındaki

diyalogların samimi bir onamda seyrettiği tarafımdan gözlenmiştir.

9.10. Onerileri ve Tedbirleri

l - Müdürlüğümüz ve servis ofisimiz yeni yapılan yerlere taşınmış olup rahat bir çalışma ortamı

sağlanmıştır.

2- İdari binada geri hizmette çahşan, odacı, sekreter ve çay ocağı çalışanlarının disiplini ve

kontrolünün sağlanması için sorumlu İdari Hizmetler Şefliği oluşturulmuştur.

Harcama yetkisi olarak yetkim dihilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin gilvenilir, tam ve

doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyeıler için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetkili alanım çevresinde
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararları ile bunlara ilişkin işlemleri yasallık ve düzenIiliği

hususunda yeterli güvenceyi sağladığı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvenceye harcama yetkisi olarak sahip o|duğum bilgi ve değerlendirme, iç kontroller. iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahiIindeki hususlara dayanmaktadır. Burada

raporlanmayan. idarenin menfaatlerine zatar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. 01.04.2022

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI

Selim KUL
insan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
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10. TEMizLiK işı,rni ıuii»tinı,üĞü zozı yıı-ı ranıiyrr RApoRu
l0.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 2021 yılı sonu itibariyle (0l /01l202t-3l ll2l202l arası) yaptığı faaliyetler
aşağıda deıaylı bir şekilde sunulmuştur. Bu süreçte birlikte çalıştlğüm tüm mesai arkadaşlarıma
teşekkür eder. bir yıllık çalışma faaliyetimizi bilgilerinize arz ederim.

l0.2. Genel Bilgiler
10.2.1. Misyon ve Viryon
a) Misyon

Turhal Belediyesinin hizmet üreten birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün mis1,onu.
aşağıdaki aınaçları yerine getirmektir.

a- Mücavir alan içerisinde bu]unan temizlik ağını günün şartlarına göre en iyi şekle geıinnek.
b- Temizlik alanının bulunduğu yoIlarda modern şehirciliğin gerektirdiği standartlar| sağlamak.
c- Cadde. mahalle. sokak. piknik alanı gibi sosyal alanların oluşlurulması ve temizliğini sağlamak.
d- Be|ediyemiz hizmet ve yatırımlarında temizlik işlerini ihaleden kesin kabule kadar en iyi şekilde
yönetmek.

e- İlçemizin modern bir şehir göriintüsünde olmasını sağlamak ve korumak.

b) Vizyon

Bölgemizde en iyi olmak. İleri Be|edilecilik bilgisi. dinamik ve yeıkin kadrosu ile girişimci.
sağduyuIu, güzel bir Turhal yakIaşımıyla mükemmel hizmetler sunmak.

10.2.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İlçemiz Temizlik İş|eri hizmetlerinin yürütülmesi esnasında yasa|ara. yönetmelikler ve iigili
diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanıırda görev ve yetkilerin ifasında. Belediye Başkanına
ve Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

10.2.4. Birime İlişkin Bilgiler
10.2.4.1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binası.2. katında l müdürlük odası. l temizlik işleri
servisi bulunmaktadır. Ayrıca Boyacılar mahallesinde hizme1 şantiyemiz, araç parkımız. araç
yıkama ve dezenfekte alanımız ile ve Katı Atık transfer istasyonumuz vardır.

a) 5 adet 13+1,5 m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu (4 adet Mercedes,l adet
Ford)

b) 2 adel7+l m3 Hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu(l adet Atlas,l adet Fatih)
c) 2 adet traktö( l adet Massey 135.1 adet Steyr)
d) l adet çekici tır ve treyler(Mercedes)
e) l adet Fermeç marka kepçe

f) l adet Yavuz marka damperli kamyon
g) l adet çift kabin kamyonet(Ford transit)

h) l adet hafifticari araç(Kango)
i) 2 adet vakumlu yol süpürme aracı(l adet Mercedes, l adet Mitsibhi) olmak üzere
j) Toplam l6 adetten oluşan araçla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
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l0.2.4.2. Örgüt Yapısı

Temizlik işleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden kurulmuştur. Müdür,
çevre mühendisi, büro elemanları, çavuşIar ve bağlı işçilerden oluşmaktadır.

10.2.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Deneyimli personel, intemel bilgi ağı. yasa ve yönetmelikler. yayınlar ve seminerler.

10.2.4.4. İnsan Kaynaklan

Müdürlüğümüz personeI durumu;

Şeklindedir

l0.2.4.5. Sunulan Hizmetle r

1) Ilçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarına. lüzumIu görü|en yerlere çöp konteynır ve
bidonları konulmuŞtur. Müdürlüğümüz kontevn]r alımı ile mevcut kontel,n,İla.,,n,ra ilave l00
(yüz ) adet 770 litrelik konteynır dağtttık.
2) Eskimiş. çürümüş ve aln delik konteynır ve bidonlar. tamir edilmek veya yenileri ile
değiştirilmek suretiyle yen ilenmişlerdir. Bazı noktalarda küçük ve yetersiz geIen çöp konteynırlar.
daha büYük hacimli konteynırların yenileri ile değiştiriImek suretiyle vatanaaş|arın İıkıntısİ ortadan
kaIdırılmıştır.
3) ilçemizin MahaIle, cadde ve sokak temizliği büyük bir titizlikle yapılmaya devam ediImiştir.

Evsel atıkları toplama işlemi;

çöp toplam hizıneti iki vardiya olarak planlanmıştır. Gündüz 3 çöp kamyoı,ıu çıkartılmakta. Biri
ana arter ve kontrolsüz çıkan atlkları almak için. diğer iki çöp kamyonu ise yeşillrmak ile Şehirler
arası yol|ar araslnda kalan mahal]eri almak için kullanılmaktadır.Akşam çıkan 4 çöp kamyonu da
gerive kalan mahallerin atıklarını almak için çıkmaktadır.7 gün düzenli olarak çöpler
toplanmaktadır.Toplam günlük 65-70 ton arası evsel atık İoplanmaktadır.oıtalama aylık 2.100 ton
yılllk 25.000 ton evsel atık ioplanmakta ve bu atıklar ıransfer istasyonunda bekleyen Semi-Treyler ile
Tokat-Turhal-Zile Pazar Be|ediyeler Birliğince yeni kurulan Düzenli depolama tesisine
nakledilmektedir.
4) Tıbbi Atıklar sözleşme yapılan İNTE AŞ. mrafından toplanarak sterilizasyon tesisinde steril
hale geririlerek. katı atık bertaraf tesisinde depolanmakladır.
5) Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanları dahilinde bulunan bitkisel aıık yağ üreticisi
konumundaki hanelerden ve işletmelerden çıkan bitkise| atık yağların topIanması ve geri dönüşüme
gönderilmesi için ALBİYOBİR ile sözleşme imzalanmış ve l2 adet bağınsız ( haneler için )
toplama noktasına top]ama bidonu yerleşririlm iştir. İlçemizde faaliyet gösteren gıda işletme
sahiplerine bir kahvaltı programıyla birlikte sunum yapılarak biIinçlendirme çalışması
güçlendirilmiştir. Ayrıca belediye koordinatörlüğünde l7 adeı BAY(Bitkisel Atık Yağ) üreticisi
işletmeyle sözleşme karşılığı bidon verilmesi sağlanmış ve çıkan atık yağların biriktirildikten sonra

Kadro ög renim durumu Saırsı
Miidiir On Lisaııs l

Çevre Mühendisi Lisans 1

Şef L ise ]

Sorumlu Çavuş 2 lise 4 Orta Öğretim 6
Bağlı Işçiler ]ll

Toplam l20
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SöZleŞme yapllan AYBİYOBİR ıarafından toplanmasI sağlanmıştır. Çaiışmalar birimiıniz tarafından
kontrol edilmektedir.
6) Müdürlüğümüz ' Temiz Çevre Geri Dönüşüm Hareketi ' projesinin en önemli ayağı olan
bilinç|endirme faaliyetleri Korono virüs dolayısıyla yapılmamıştır.
7) BelediYe ile TAP Demeği (Taşınabilir Pil Üreticileri Ve ithalaıçıları Derneği) arasında protokol
YaPılınası sağlanarak atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü için ilçemizdeki tüm okullara. bazı
kurum ve kuruluşlara, masa üstü şeffaf pil kumbarası ve toplama kulusü verilmiştir. TAp Derneği
vasltasıyla il genelinde okullar arası aılk piI toplama yarışması düzenleşmiş
8) Ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması. toplanması. taşınması ve bertarafı için Yancı ceri
DönüŞüm firmasıyla sözleŞme yapılmıştır. Gerek]i alanlara tel kafes, biriktirme konteynırı, ayrı
biriktirme kovası. iÇ mekan kutusu. ilçemizde belIi noktalara yerleştirilmiş ve atı-kların ayrı
biriktirilip geri dönüşüme gönderiImesi sağlanmıştır
l1) Geri Dönüşüm ça|ışma|arı kapsamında Atık Elektrikli ve Elektronik Ev Aletlerinin (AEEE)
kaYnağında ayrı toplanması. biriktirilmesi. taşınması ve geri dönüşümü kapsamında yeıkilendirilmiş
kuruluş olan TÜBiSAD' la sözleşme yapılmıştır. Sözleşme gereği bir adet Şehir E-Atık ( Elektronik
Atık) Toplama Noktası ekipmanı yerleştirilmiş, ayrıca okullar arası E-Attk Toplama yarışması
belediyemiz koordinatörlüğünde düzenlenmiştir. 3 okulumuz gönüllü olarak yarışmaya
başvurmuştur.

l2) 'YaŞlı Çınarlarımıza Evlere Temizlik Hizmeti' projesi kapsamında ilçemiz genelinde l50 adet
eve temizlik ÇalıŞması yapılarakı yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızıır lemiz bir ortamda
yaŞaınaları Sağlanmıştır. Evleriııizde yapl|an temizlik için gereken her türlü ekipman, temizlik
maIzemesi, elektrikli süpürge Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
l3) ilçemizde şubat ve mart ayı içerisinde kanalizasyon bacaları tarva ve haşerilere karşı
i|aÇlandı.Ol Mart -3l Ekim ayı larvaya karşı besi böIgeleri,ırmak bölgeleri. dere kenarları. sazlıklar.
su birikintileri oluşan yerler düzenli aralıklarla ilaçlandı.l5 Mayıs_3lEkim arası 2 araçla haftada 6
gün, her mahalle haftada bir olacak şekilde düzenii oIarak uçkun ilaçlaması yapıldı.
14) Bünyemizde bulunan l adet Traktörle ve çöp kamyonları ile 2021 yılına ait 1350 Adet
Konteyn ır Dezenfekte çalışması yapılmıştır.

l5) İlÇemiz genelinde kaldırımlarda, boş arsalarda, mahalle aralarındaki sokaklarda, dere ve kanal
kıyılarında l000 Litre ot ilacı ile 3| mahallede yabancı ot ilaçlama çalışması ve 4 (Dört) adet
MİSİNA Makinesi ile yabancı otların temizliği çalışmaları yapılarak halkımıza remiz bir çevrede
yaşama olanağı sağlanmıştır.

l6) ilçemizde kurulan pazar yerleri. pazarın kalkmasının ardından temizlenerek yıkanmış ve
dezenfekte edilmiştir.

l7) Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 2 Adet vakumlu Süpürme aracı ile haftanın
yedi günü cadde ve sokakların temizliği titizlikle yapınmaktadır.
18) l (Bir) adei traktör, ladet kepçe ve ] adet kamyon ile haftada altı gün şehir merkezi
mahallerinden, dönüşümlü olarak inşaat maIzemeIeri alınmaktadır.
19) İlçemiz genelinde 58 tane ( süpürgeci ) Temizlik elamanı ile bütün cadde ve sokaklarda temizlik
çalışınalarımız lrer gün yapılmaktadır.

20) Belediye hizmet binamız belirli aralıklarla temizlendi.

2|) Beyaz Masadan ge|en istek ve şikiyetler iki günü geçmeınek şartıyla Müdürlüğümüzce
değerlendirilerek gerekli işlemler zamanında yapılmaktadır.

l0.2.5. Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi
Yönetim, Başkanlık Makamına bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılmaktadır.

l0.3. Diğer Hususlar
l0.3.1. Amaç ve Hedefler
l0.3.1.1. Birimin Amaç ve Hedefleri
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Ilçemizin daha güzel. ııodern ve yaşanabilir bir şehir olması genel temizliğinin. çöp
alımlarının Çevre düzenlemelerin in titizlikIe yürütü|mesi. İhtiyaç sahibi vatandaş]arımızın temiz.
sağlıklı bir ortamda yaşamaları için gereken, ihıiyaç sahiplerinin ev temizIik]eri yapılınası
konusunda vardımda bulunmak. Çevre temizliği konusunda. çevre bilincine sahip bire1,1er yetişmesi
iÇin Çocuklarımıza. gençleriınize, kadınlarımıza, esnaflarımıza ulaşmak ve etkinIikler düzenlemek.

l0..l. Temel l'olitikatar ,ı,e ()ncelikle r

l - Turhal Halkına Hizmet

2- Toplum Hizmetleri

10.5. Faaliyetlere İllşl«inblgi ve Değerlendirmeler
l0.5.1. Mali Bilgiler
a) Bütçe Uygulama Sonuçlan

TEMiZLiK iŞLERi MüDüRLüĞü 2021 BüTÇESi

l0.5.2. Temel Mali tablolara i|işkin AçıklamaIar

Belediyemiz bütçesinden birimimize ayrılan miktar nispetinde galışma yapıImıştır.

l0.5.3. Mali Denetim Sonuçlan

Belediyenin genel denetimi ile birlikte yapılmaktadır.

l0.5.4. Diğer Hususlar

BütÇe uygulamaları esas alınmış. satın alınalar ve yatırımların harcamaları bütçenin ilgili
fasıl ve maddelerindeki ödeneklerden vapılmış oIup bütçe dışı harcaına y. apılmamıştlr.

t0.6. kurumsal kaabilivet ve kapasitenin Değerlendirilmesi
l0.6.1. Üstünlükler

Tecrübeli personelimiz

l0.6.2. Değerlendirme

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

çalüşıyoruZ.

t 0.7. Öncri vc Tedbirlcr

Biriırı kodu
Ödenek İşlen,ıleri

Soııucu Mevcut Tutar
Birinı Adı Hesap

Açıklaması
j5 0j 1.180.905"1,1 Teınizlik İşleri Mal ve hizmet

alım gider
35 06 3 5l .240.04 Temizlik Işleri Sem,ıaıe

giderleri
ToPLAM 1.532.145.]8
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Sıfır Atık yönetmeıiği kapsamınnda 600 adet mavi (geri dönüşen atıklar için)konteyner, 6
adet mobil atık getirme merkezi(8 bölıneli) ve l adeı atık getirme merkezine ihtiyacımız vardır. En
kısa zamanda bu ihtiyaçları giderek sıfır atık belgesini almayı hedefliyoruz.

sIRA FAALiYET GERÇEKLEŞEN F
ı Yerleştirilen Vari|(250 litre) dağıtıldı ı0 adet
2 Yerleştirilen Konteynır(770 litre) dağıtıldı l00 adet
3 Bertaraf Edilen Katı Atık Miktarı 22.495.732 lon
{ Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı .18.238 kg
5 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı 1.425 kg
6 TopIanan Atık Pil Miktarı
7 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı 294.895 kg

Evlere Temizlik Hizmeti Yapıtan Ev Savlsl 200 ev

Ç KONTROL G ENCE BEYANI

lduğum bilgi ve değerlendirme, iç kontrol|er, iç denetçiBu güvenceye harcama yetkisi olarak sahip o
raporları ile Sayıştay rapor|arı gibi bil
raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar
beyan ederim. 0 L04.2022

I

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

Bu raPorda aÇıklanan faaliyetIer için idari bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaYnakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetkili alanım çevresinde
iÇ kontrol sisteminin idari ve mali kararları ile bunlara iIişkin iştemleri yasalIık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olafak
uygulandığını bildiririm.

gim dahilindeki husus|ara d
veren herhangi bir husus hakk

lr. urada

da biI ol ığını

LU
T ik İşleri Müdür V.
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ıl. ULAşıM HIzMETLERI Müntını,üĞü 202ıy|L| na,aıiyrı Rnponu
l1.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 202l yılı itibariyle (01.01.202l - 31.12,202l arası) yaptığı faaliyetler
aşağıda sunulmuştur. Arz ederim.

l 1.2. Genel Bilgiler
l1.2.1. Misyon ve Viryon
a) Misyon

a) Belediyemiz hizmetlerinin zamanında ve sağlıklı yürütülebilmesi için makine parkının haftada 7

gün 24 saal kuIlanıma hazır olmasını sağlamak.

b) Belediye personeli ve ilçemiz öğencilerinin servis ihtiyaçlarınııı karşılanması, hemşerilerimizin
ulaşım hizmetlerinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü.
c) İlçemizin ulaşım ile iigili ihtiyaçlan hakkında çalışmalar yapmak.

b) Vizyon

a) Makine parkında bulunan araçların periyodik bakım. tamir ve onarımlarını öncelikle kendi

atölyemizde yaparak. makine parkı giderlerinin ekonomik şekilde karşıIanmasını sağ|amak.

b) İ|çemizde ulaşımın bölgede en iyi ve en hesaplı olması. Be|ediyemiz bünyesinde ka|an ulaşım

hizmetIerinin özelleştirilmesi.

l1.2.2. Y€tki. Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyemize ait tüm araçların kayıtlarını tutmak, muayene ve sigortalarıırı takip ederek göreve

hazır olmalarını sağlamak.

b) Belediyemize ait tüm araçların, bakım onarımlarını atölye iınk6nları ile yapmak, yapılamayanları

dışarıdaı,ı hizmet alımı ile yaphrmak.

c) Yedek parça ambarında acil durumlarda kullanı labilecek malzeınelerin buluırmasını sağlamak,

kulIanılan malzeme]erin araç ve birim bazında takibini yapmak.

d) Belediyemize ait araçlann yakıt ikmallerini ve takiplerini yapmak.

e) Belediyemize ait otobüslerle personel ve öğrenci servislerinin yapılması.

l) Belediyemize ait özel halk otobüsü taşımacIlığının kontrollerinin yapılması.
g) İlçemizde servis taşımacılığı hizmeti vermekte olan servis araçlarının "S" Plaka işlemlerini
yapmak.

h) Belediyemiz birim müdürlük]erinin, teknik ve atölyemizde yapılabilecek taleplerini imkin|arımız
ölçüsünde yerine getirmek

i) Belediye Başkanı tarafindan verilen diğer görevlerdir.

l1.3. Idareye llişkin Bilgiler
l1.3.1. Fiziki Yapısı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi. Şehit Osman Caddesi. No: l58
adresinde: ofis, atölye (motor. iş makinesi, oto-elektrik, kaynak. |astik. yıkama ve yağlama). ambar.

kapalı ve açık araç parkı, akaryakıt istasyonu bölümlerinden oluşmaktadır.

l1.3.2. Personel ve Makine Parkr Araç Durumu:

a) Müdürlüğümüz l Müdür, l Atölye Şefi ve Baş Şofiir, l Satın Alma Memuru. l Ambar
Memuru, l Aınbar Görevlisi. l Tekniker. 2 Teknisyen, 1 Ofis, l Akaryakıt, l Güvenlik, l0
Şoiiir. 20 Atölye ve l Dış görev (Kaymakamlık) olmak üzere toplam 42 kişilik personel
yapısına sahiptir.
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b) Makine Parkı Mevcut Araç Sayısı1

11.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde görev yapan teknik elemanlar, mevcut araçlara ait kullanım kılavuzları,
yedek parça katalog|arı. bilgisayar (intemet) ve yetkili servislerden alınan hizmetlerden
yararlanmaktadır.

l 1.3.4. İnsan Kaynaklan

Müdürlüğümüzde görev yapan 42 personelden 4 kişi memur,3 kişi sözleşmeli, 6 kişi
kadrolu işçi,29 kişi 696 sayılı KHK ile sürekli işçi personeliolarak çalışmaktadır.

l 1.3.5. Sunulan Hizmetler

a)

b)

c)
d)

e)

l1.3.6.

Atölyelerimizde Belediyemize ait araçların periyodik bakıınları. arızaları. revizyonları ve
belediye hizmetlerinde kullanılan malzeme imaIatları yapılmaktadır.
Akaryakıt istasyonumuzdan Belediyemize ait. kiralık ve Belediye hizmetlerinde
kuIlanı|an araçların yakıt ikmalleri yapılmaktadır.
Yedek parça ambarında malzeme temini için gerekli işlemIer yürütmektedir.
Belediyemize ait otobüslerle Turhal-Tokat arası öğrenci servisi ve şehir içerisindeki yerleşim
birimlerine personel servis hizmeıleri yapılmaktadır. Resmi ıören. cenaze. düğün. sosyal,
kültürel. sportif faaliyetler gibi ıop|u taşıma gerektiren olaylarda imkinlanmız ölçüsünde
hizmel Verilmektedir.
Belediyemize ait tüm birimlerin taleplerine imkönlarımlz ölçüsünde yardımcı olunmakta ve
destek sağlanmaktadIr.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Başkanlık Makamına bağ|ı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafindan yapılmaktadır.

a) Diğer Hususlar

Belediye hizmetlerinin günün 24 saati devam etmesi ve hizınetlerin aksamadan

yürütüIebilmesi için ihtiyaç halinde iIgili personel gece ve tatil günlerinde göreve çağrılarak hizmetler
yürütülmektedir.

l l.,t. AMAÇ ı,e HEDEFLER
l l..t.l. İdarenin Anıaç yc Iledefleri

Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve sorumlulukları titizlikle
yerine getirmek.

Araçlar Sayı
Binek ve Pikap |1

otobüs l0
Kamyoıı 8

lş Makinesi l8
Diğer Araçlar 39

Kiralık Araçlar 9

Mdosiklet J

TOPt,AM: ]0,1
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l1.4.2. Temel Politikalar ve Öncelikler
Araç ve ınakinelerle yürütiilen Belediye hizmetlerinin aksaınadan, eı,ı iyi ve en ekonomik

şekilde sağlanmasıııı teınin etmek, atölyeleriın izden ve teknik elemanlarımızdan azami ölçüde
yararlanmak.

l l.,1.3. Diğer Husus|ar

Beledil"eınize ait diğer birimlerin mekanik işleri ile ilgili taleplerine yardımcı olmak. Resmı
tören, cenaze. düğün. sosyal, kü]türe] ve Sportif faaliyetlerde toplu taşıııa gerektiren olaylarda

imk6nlarımız ölçüsünde hizmet vermek.

l1.5.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz bülçesinden birimimize ayrılan miktar nispetinde çalışma 1,apılmışiır

l 1.5.3. Mali Denetim Sonuçları

Belediycıniz genel denetimi ile birlikte yapılnıaktadır

l 1.5.,l. Diğer H ususlar

Bütçe uygulamaları esas alınmış. satın almalar ve yatırımların harcamaları bütçenin ilgili fasıl
ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcama yapı|mamışlır.

l 1.6. Performans Bilgileri
l1.6.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
Atölyemizde Yapılan Faaliyet Bilgileri;

Atöhelerimizdc y lan i l)o Tcnlin ile Y ]an i lcr

Hesap Kodu Ekonomik sınıflandırma
Başlangıç
ödenegi

Ku]lanılan
ödenek

Ka]an
ödcnck

Harcama
Oranı

y,

03 Mal ve Hizın. Alım Gideri 6.851.132.27 l, 6.851,132.27 L 0,00 tı 100.00

06 serınave Giderleri 5.000.00 n 5.000.00 n 0,00 t, l00.00

1,oPL.AM 6,856.132.27 L 6.856.132.27 i) 0,00 t, l00,00I

Atöheler iş Adeti
O1o-I]leklrik Alöl\esi 25]

Motor Atöhcsi ]00
iş Mctinest Aıöl}c§i ]65
Ka\ nali Alöhcsi 65l
1.astjl Atöl\esi j98
Yağ Atölyesi 512
'Iorna-lJo.hım Atöl\csi 309

l'OPL,\ıt: ].786

I]iriüni Parça alımı İşçilik sigorta Top]am

LJli§ın] lliz l80.190.05 t, 90.7()8.92 t ,l9.]j1_40 n :] 20 2:j0_:17l]

Yazı işleri 9.126.88 t, lJ 765 ]2 t, 0_00 n 23.lt92.00 t,

].]8]_6] t. 57,669.j I t,ZabııN _15,]07.9I l. 9.91a.'7'7 i,
5.696^48 t, tt3. |511.68 t,Basın Yar ın H,İ 5j.509.60 t. 2].952_60 tj

32.051.30 t, 909.72Il.,17 t,F'en işleri 624 00{i 08 t, 25].669.09 t,

23.400.05 n ,l72.68().38 t,l-t 1SKi 298.626.6,1l, ] 50.653.69 t
,l1,16].()() İ, l0.664.05 b R9 4l4.97 l)iı üai. c 37,587.92 t,

63.]48.43 t, (n).llJj.]2 t, l7,305_49 t, l40.637.24 nPark l}ahçe
't'enıizlik 304.633.19 i l5l.ıtjj_87 t, 49,176_ ] 3 t, 505.64:].49 t,

Mczarlı[lar 13.595.07 n l0.](}lJ.00 t, l].0j7.]5 t, 6_1,1l]().]] t,

inıar 3.3,1{3.j1l t, 5.6ıj2.96 n 1.608.65 İ, l0-6]9.99 t,

i§lclnr. l5,453.32 t, 1_1,99l.()6 t. -2.898.66 t, :.1]9lJ.66l,

1.678.6j5.77 t, 827 790 .10 l, 205.,151.99 n 2.7l1.87lt.l6 nl ()l'r. \ \l:202l Yılı Akanakıt Gidcrleıi
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11.5. Faaliyetlere iıışı<ın nııgi ve Değerlendirmeler
l1.5.1. Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları (01.01.202l - 31,12.202l Tarihleri Arası)

| ].]86.70U.öü] t,



l 1.6.2. Performans Sonuçlan Tab|osu

Belediyemizde henüz perforınans kriterleri oluşturulmadığı
sadece bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır.

l 1.6.3. Performans Sonuçlannın Değerlendirilmesi

Büıçe uygulama sonuçlarına göre 202l yılı bülçesinin
gerçekleşmiş olupı Performans başarı ile sonuçlanmıştır.

11.6.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

için müdürliiğün,ıüz perforııansı

harcama oraııı 100 olarak

Gelişen teknoloji günlük olarak takip edilmektedir. Yapılan hizmetlere ve projelere

yansltılmaktadır.

l 1.7. Kurumsal Kabi|iyet ve Kapasitenin DğerIendirilmesi
l1.7.t. i'lstünlükler

Makine ikmal sahasının ihıiyaca uygun büyüklükte olmasü, atölye, akaryakıt istasyonu.

yıkama yağlaına. kapalı ve açık park gibi hizmet]erin bir arada yürütülmesini sağlamaktadır.

l1.7.2. Zal,ıflıklar

2019" 2020 ve 202l yıllarında alınan yeı,ıi araçlarla makine parkı giderleriıniz azalmıştır.

Makine parkında bulunan yaş ortalaması yüksek diğer araçların yenilenmesi halinde daha ekonomik
ve verimli beIediye hizmetleri sunulacaktır.

11.7.3. Değerlendirme

Mevcut imkinlarla makine parkını heran faal tutabilmek için azami gayret gösterilmektedir

11.7.4. Öneri ve Tedbirler

Makine parkının bir kısmı kademeli olarak yeni|enmiştir. Fakat yenileı,ımeye ihtiyaç duyulan

araçlar içinde aynı doğrultuda ça|ışına yapılması gerekmektedir. 20 yaşın üzerinde olan araçlar
ekonomik ömrünü tamam]amıştır. Kısa sürede arıza yapan bu araçlar maddi yönden Belediyemiz
bütçesini olumsuz etkilemekte. zaman açısından da Belediye hizmetlerinin aksamasına neden

olmaktadır. Ulaşım Hizmetlerinde Be|ediyemize ait araçlarla kanun sınırlarını aşarak yapılmaya

çalışılan taşınracılık faaliyetlerinin acilen özelleştirilmesi ve hizmel alımı şekIinde yapılması
gerekmektedir. Belediyemize özel servis şartlarında bir atölye binası kazandırı lınası. işlerimizin daha

ekonomik ve verimli olmasını sağlayacaktır.
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iç xoxrRoı- cüvıxcı BEvANı

Harcama yetkilisi olarak yetkim d6hilindeı Bu raporda yer a|an bilgileriı,ı güvenilir. tam ve

doğru olduğunu beyan ederim.

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

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence. harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki

harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler. iç kontroller, iç denetçi raporlaıı i|e Sayıştay raporiarı
gibi bilgim dnhiIindeki hususIara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan. idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında

bilgim olmadığını beyan ederim. Turhal - 01 .04.202 l

ffi*hv
/Talip SATILMış

Ulaşım Hizmetleri Müdürü V.
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12. PARI( \,E BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 202l YILI FAALiYET RAPORU
l2.1. Üst Yönetici Sunuşu

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün (01.01.2021_31.12.202l) döneminde yaptığı faaliyetler
aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim

l2.2. Genel Bilgiler
a) Misyon ve Viryon

İlçemizin daha güzelleşmesi, yeşil ve Modem Turhal olabilmesi için yeni yeşil alanlar
oluşturmak, fidan dikimini yaygın hale getirmektir. Halkımızın daha yeşil bir çevrede yaşamını

sağlamak amacıyla her mahal|eye en az bir park yapmaktır.

b) Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a) Esas Görevleri:

l) Belediyece Yeni yapılan Park alanlarına, taşınan toprakların tesviyesinin yapılması,

2) Bitkilendirme çalışmaları (Çim ekimi, Fidan dikimi, Çiçek fidesi dikimi vb.).

3) Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacı ile ilaçlanması,

4) Mevsimlerin akışı doğrultusunda sulama programları gerçekleştirmek.

5) Budama ve şekil verme çalışmaları yapmaktır.

6) Mevcut alanların eldeki imkanlarla bakım çalışmalarının yapılması (Yabancı ot temizliği, biçim.
sulama. çapalama vb. gibi periyodik bakım çalışmaları),
7) Fidan dikim ve nakil çalışmaları,
8) Çim alanlarının biçilmesi çalışmaları (Çim makinesi. Tırpan ve çim makası ile)

9) Halkın ağaç dikimine duyar|ılığının arttırılması amacı ile ağaç dikme kampanyası düzenlemek.

l0) Mevsimlik çiçek fidelerinin yetiştirilmesi ve parkIar ve kavşaklara dikilmesi,
l l ) Çocuk parklarının bakım ve temizliğinin yapılması,

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

temin edilmesi_

b) Diğer Görevler

Belediye|er Park ve Bahçeler Müdürlüğü yukarıda belirtilen esas hizmetlerini aksatmamak

şartı ile aşağıdaki görevleri de yaparlar :

(l) Kamu Kurum ve Kuruluşlaıı ile camilerin bahçe düzenIemelerine yardımcı olmak.

(2) Çim biçme ve çiçeklendirme çalışmalarına katkıda bulunmak.

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

c1 idareye ilişkin Bilgiler:
l2.2.1. Fizikse| Yapı

Müdürlüğümüz, Milli Egemenlik Parkı içerisinde.2 (iki) katlı bir binadan oluşmaktadır. Binada
İki wc, bir adet mutfak. l Bilgi İşlem Odası, l Müdür odası, l Arşiv odası, l Mescit ve iki personel

odası bulunmaktadır. Ayrıca Hizmet binamız yanına İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla;
Personellerin günlük banyo yapabilmeleri için yeni ve çok amaçlı kullanınaya müsait ek hizmet
binamız mevcuttur.
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M üdürlüğüınüzde. 1 Müdür. j Memur. 3 Çavuş ve 6 Daimi İşçi \e 37 Hizmet Alımı işçi
Personeli olmak üzere loplam 50 (ElIi) persoııelimiz görev yapııaktadır.

t 2.2.3. Bilgi ı,c Tcknolojik Kavnaklar

MüdürIüğümüzce, bilgi kaynağı olarak, mevcut yazılı kaynaklar ve Intemet'ten

yararlanılmaktadır.

l2.2.4. İnsan Kaynaklan
Müdürlüğümüzde görev yapan 50

(Elli) personelden l(Bir) Müdür- 3 (Üç) Memur 8 (Sekiz)'i Daimi İşçi ve 38 (Otuz Sekiz) Hizmet

Alımı İşçisi stattisünde işçilerle birlikte çalışınalarımız gerçekleştirilmektedir.

S,No PERSONEt. ADI [JNVANI

l TURAN GÖKÇE MUDUR
1 YUSUF YAMAN MEMUR
J SATILMlŞ KOCA MEMUR
1 SEFER KAVAK MEMUR
5 HASAN ATlCl DAIMI IŞÇl ÇAVUŞ
6 MURAT ASAR DAiMI iŞÇ1 ÇAvUŞ
1 DAlMI IŞçl
8 ZEKi KAYA DAIMI IŞÇI

9 iBRAHiM GöKSU DAiMi iŞÇi
l0 HUSEYIN UNAL DAlMi iŞÇI
ll YÜKSEL ULUDAĞ DAiMi iŞÇi
12 SAI.IH ANtJR DAiMI IŞÇl
l3 AZ\ZYlLMAZ 696 sayılı K.H.K İŞÇİ ÇAVUŞ
1.1 ADEM GL]R 696 sayılı K.H.K Hizmet Alııı İşçisi

l5 AHMET GOÇER 696 sayılı K.H.K Hizmeı Alım lşçisi
]6 AHMET KARAKOYLN 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi

l] AKIN ŞAMt-l 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım Işçisi

l8 AKlF ZEYLEK 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım lşçisi

l9 A| -i ÖZTt]RK 696 sayılı K.H.K Hizııe1 Alıın İşçisi

20 AYHAN lZGIN 696 sayılı K.H.K Hiznıet Alııı Işçisi

2] AYK( jT AGAR 696 sayılı K.H.K Hizmet Alıın lşçisi
11 BAYRAM GOKTAS 696 sayılı K.H.K Hizıneı Alıın [şçisi

23 BEDiRHAN DALMIŞ 696 sayıh K.H.K Hizmet Alım lşçisi

24 DAVU"1- KARoGLU 696 sayılı K.H.K Hizmet AIım lşçisi

25 ERDAL YAMAN 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım Işçisi

]6 ERKAN KAYALP 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım lşçisi

27 EROL ULAŞ 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım lşçisi
28 FERDl GUNEŞ
29 FUAT KAROĞLU 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi

j0 GOKHAN SOYSAL 696 sayılı K.H.K Hizmeü Alım lşçisi

]l H.iBRAHiM HAZER 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
J; H.IBRAHlM ŞAHIN 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım lşçisi

J.) HAKAN ARSLAN 696 sayıh K.H.K Hizmet Alım İşçisi
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12.2.5. Sunulan Hizmetler
l) Tüm yeşil alanların sulama, çim biçme çalışmaları, çiçek dikme-çapalama ve tüm bakım
işlemleri eksiksiz yapıldı.
2) Şehrimizdeki Parklar, refrijler ve kaldırımlar üzerinde bulunan ağaçların, çanakları, yabani ot

temizliği ve bakım çalışınaları, ağaçlarda görülen hastalıklara karşı zirai ilaçlama
çalışmalarımıZ yapıldı.

3) Çocuk parklannın bakımları belidi periyotlar halinde yapıldı.
4) Kız kayası su pompası yanındaki üretiın alanında 3000'e yakın süs bitkisi üretimi ve bakım

çalışırraları yapılmıştır.
5) İlçemiz sınırları içerisilıdeki kaldırımlarda, parklarda bulunan ağaçların budama çalışmaları

başlatılarak; ağaç çalıları halkımızdan muhtaç durumda o]anlara gelen talinatlar
doğultusunda ücretsiz dağıtılmaları sağlandı.

6) Belediyemiz Parklarııida bulunan Oyun Gruplarının ve Oyun Alet]eriırin dayanıklılıklarının
artınlması ve güzel görünmeleri amacıyla boya malzemesi ahnarak, boyama çalışmalarü
bütün parkların ihtiyaç duyulan kısımlarında yapı]arak hizmete sunuldu.

7) Belediyeıııize ait Kızkayası Su Pompası yanında yeni kurulan 500,00 M2'lik Sera içerisinde
fidan, süs bitkisi ve çiçek yetiştirme çalışııalarımız yapıldı.

8) İlçemiz mücavir a]an sınırları içerisinde buluııan Parklarda, refiijlerde yeşil alan
çalışmalarımız esnasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyuIan l3 (Onüç) Kalem Kışlık çiçek
tohumu a]ımı yapılarak seralarımızda ekimi ve yetiştiri]mesi yapılarak parkların, refiijlerin
yeşillendirme çalışmalarında kullanılarak hizmete sunuldu.

9) Belediyemize ait Parklard4 refiijlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 (Altı Yüz) Kg.
Beşli karışımı Çim tohumu alımı yapılarak hizmete sunuldu.

l0) Belediyemize ait Parklardaki Çocuk oyun aletleri ve spor aletlerinin, kamelyaların, oturma
banklarının tamirat çalışmalarl yapılarak hizmete sunuldu.

11) İlçemiz parklarında bulunan Oturma bankları-Spor Aletleri salgın hastalıklarla mücadele
amacıyla yerlerinden sökülerek muhafaza altına alındı.

12) Şeker Fabrikası Dağ evi Park alanı düzenleme çalışmaları yapıldı.(Toprak tesviyesi-çim-
çiçekIendirme çalışmaları vb.)

13) Belediyemize ait parklardaki eksikliklerin tamamlanması amacı;,la J 1Üç) adet H=200 Cm.
Helezon Kaydırak, l (Bir) Adet Ebeveyn Salıncak. l (Bir) adet Engelsiz Zincirli Salıncak
oturağı ve 1 (Bir) adet Mini Topaç alıını ve yerlerine yerleştirmeleri yapılarak hizmete
sunuldu.

14) Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce Çim Biçme Çalışınalarında kullanılmak üzere 5 Adet
Çim Biçme Makinesi, 1 Adet Motorlu Tırpan, Toprak çapalama çalışmaları için l Adet

34 HALIL YERGIN 696 sal,ılı K.Il.K Hizmet Alım İşçisi
35 IBRAHIM ZEyLEK 696 sayıIı K.H.K Hizmet Alıın lşçisi
36 lSMA iL YERLiKAYA 696 sayı|ı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
37 M. ESAT BAYDILLi 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım lşçisi
38 MEHMET AKYÜZ 696 sayılı K.H.K Hizırıet Alım İşçisi
39 MEHMET ŞENEL 696 sayılı K.H.K Hizmet Aiım lşçisi
40 MEHMET YiĞiT 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
41 Ml,RAT REKT.ER 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
42. MURAT OZBULUT 696 sayılı K.H.K Hizmet AIım lşçisi
43 MURAT ŞEHIRLI 696 sayıIı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
44 N.FIRAT KEl-ES 696 sal,ılı K,H.K Hizmct Alıın lşçisi
45 OCUZHAN KURTUL 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım Işçisi
46 OSMAN BURBUT 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
17 SEFA SAVASCİ 696 sayılı K.H.K Peyzaj Miıırarı
48 SERDAR DEMiROĞLU 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım [şçisi
49 YAŞARYAMAN 696 sayılı K.H.K Hizmet Alım İşçisi
50 YUNUS E,MRE GENÇ 696 savılı K.H.K Hizmet Alım Isçisi
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Çapalama Makinesi ve Yaprak toplama çalışınaları için l Adet Üf]eme makinesi alımı
yapı larak hizmete sunulmuştur.

l5) Park ve BahçeIer Müdürlüğümüze ait parklardaki çim biçme çalışmalarında kullanılmak
üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Çiın Biçme Traktörü alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

16) Müdürlüğümüzde 3 adet Arazöz (Su|ama Aracı). 2 adet Traktör. 2 adet kapalı Hizmet Aracı.
l (Bir) adet Üsıü Açık Yeni Transit Hizmet Aracı ile çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir.

17) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan çocuk parklarındaki oyun guruplarının eksik|erinin
giderilınesi amacı ile 2 adet plastik kaydırak hizmete sunulınuştur.

18) Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan park ve yeşil alanları sulamada
kullanılmak üzere 50 Adet acı avarlı. kazıklı fiskeye ve 500 m fitilli, yarım parmak, etli ve
şeffaf hortumu alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

19) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunun Yunus Emre mahallesine yeni bir park yapılarak
park içerisine çim ekiın çalışması, oyun gurubu, spor aletleri ve kamelya montajı yapılarak
hizmete açılmıştır.

20) Kızkayasında bulunan müdürlüğümüze ait seralarda Domates. Biber ve Pat|ıcan sebzeleri
yetiŞtirilerek Belediyemize ait yeşil ırmak kafe restoran ve şelale restoranın sebze ihtiyaçları
karşı|anmıştır.

2l) Kazova yöresel ürüııler pazarıııın bahçe peyzaj ı yapıIarak hizmete açılmıştır.
22) Yeşil kent ülfet cami karşısı park alanıı,ıa peyzaj çalınası yapılarak çim ekimi yapılarak

hizmete açılmüştlr.

23) Taş kırma tesisine peyzaj çalınası yapılarak fidan dikimi ve çim ekim çalışması yapılmıştır.
24) Belediyemize ait mermer fabrikasına fidan dikim çalışması yapıImıştır.
25) Olimpik havuz bahçesine peyzaj çaIınası yapılarak çim ekimi yapIlmıştır.
26) Cumhuriyet lisesi bahçesi pel,zaj çalışması yapılarak çim ekim çalışması yapılmıştır.
27) Y eni başkanlık makamı bahçesinde peyzaj çalışmaları ve çim ekimi yapıldı.

Müdürlüğümüzün 0l .0l .202 I -3 l . 1 2.202l tarihleri arası gerçekleşen rakamlar ile
gerçekleşme oranı ilişikteki tabloda gösterilııiştir.

l2.3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Park Bahçe Müdürü denetim ve yönetiminde, Ekip Çavuşlarınıır giinlük kontrolünde, gece ve
gündüz vardiyası olarak çalışılmaktadır.

l2.3.1. Amaç ve Hedefler
a) İdarenin Amaç ve Hedelleri

yukarıda ki, yetki. Görev ve sorumluluklar başlığı alıında bahsi geçen görev
sorumlulukIarı layıkıyla yerine getirmek, Yeşil alan sayısını artırmakttr.

12.3.2. Temel Politikalar ve Öncelik]er

\e

Çevre bilincini ön planda tutarak. insanların faydalanabileceği yeşil alanlar oluşturmak ve
fidanlar dikmektir.

l2.3.3. Diğer Hususlar

Yeşil alanların bakımı ve onarımı dışında halkımıza çiçek sevgisinin kazandırılması amacı ile
yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçek fidelerinden ihtiyacımızdan fazla kısımlarını resmi kurumlar ve halka
dağıtmak.

l2.3.4. Faa|iyetlere ilişkin Bilgi ve Dğerlendirmeler
l2J.4.1. Mali Bilgiler

l |ARCAMA KAü-I]Mi AçIKt.AMAsl 202I Ylt-l
BÜTÇE HEDEFi

KALAN NET
öDENEK

YAPlLAN
()DEMELlR

GERÇEKLEŞME
ORANl
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Mal !c HiZmet Alım Gideri 422.554.18 0.00 422.551.18 % 100

Sermaye Cidcrleli l21,004.52 0.00 l21.004.52 ol, l00
ToPLAM 5,13.558.70 0.ı.)0 5l1 5§ı ]o % l00

12.3.4.2. Teınet Mali Tablolara İ[şkin Açıklarnalar

a) Personel Giderleri; l Müdür ve 3 memur personel ile 8 adet Daimi işçi 38 Adet K.H.K tabi
personeliııin ücret. sosyal haklar, tedavi ve cenaze giderleri ile sosyal güvenlik kurumları
devlet katılım payları,

Yolluklar; yurtiçi görev yoIluklarından,

Hizmet Alımları; telefon giderlerinden,

Tüketim Ma]ları Malzeme Alım]arı; temizlik, yakacak ve akaryakıt giderlerindeır,

Demirbaş Ahmları; büro ve işyeri malzeme, ırıakine, teçhizat alımları, gayrimenku] bakım ve
onarım giderleri ile araç bakım ve onarım giderlerinden,

Gayrimenkul Sermaye Üretimi; alınınası planlanan çocuk oyun gruplarl, ofurma bankları için
ayrılan ödenekten ibarettir.

b)

c)

d)

e)

f)

12.3.4.3. Mali Denetlm Sonuçlan:

Mali Denetimlerimiz devam etmektedir.

12.3.4.4. Diğer Hıısuslar

Mali İşler Müdürlüğü'nden alınan bütçe giderleri harcama raporu ek'te sunulmuştur.

12.4. Performans Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
amacına ve hedefine yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve
maliyetlendirilebilir hianetlerin tamamıdır.

performans sonucları Tablosu

l2.4.1. Performans Sonuçlarıntn Değerlendirilrnesi

Görev ve sorumluluklarııı yerine getirilebilmesi amacına yönelik öngörülen hizııretler
nedeniyle hedeflenen bütçe rakamIarı tasarrufa azami özen gösterilmektedir.

12.4.2. Performans Bilgl Sisteminin Değerlendirilmesi

Birimimizin performansını ölçmek için bilginin düzenli olarak toplanması, yapılan reel

harcama]arımız ile Mali İşleri Müdürlüğü tarafından verilen raporların karşılaştırması
o]uşturmaktadır. Ayrıc4 günIük işlerin takibinin çok yakından ve yazılı olarak yapılması da
perfoımans değerlendirmemizde olumlu etken olmaktadır.

performansa Esas

Hizılıet]erin Harcama
Kalemi Açiklamasi

ödn.isl.Sonu
Mevcut Tutar

Kalan
ödenek

Net Yapilan
ödeme]er

Gerçekleş
me Orani

Md \e HiZmet Alım Gideri ,122.554.1 8 0.00 422.554.18 % l00

Seıma\e Giderleri l21.004.52 0.00 l21.00.1,52 % l00

ToPLAM 543.558.70 0.00 543.558.70 % 100
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l2.4.3. Diğer Hususlar

Faaliyetlerimizin daha verimli, güvenilir ve optimum düzeyde yapılabilmesi için diğer
birimlerle koordinasyonun sağlanması halinde. performansımız daha da yük_selecektir.Örneğin;
Parklann yapılması aşamasında Fen İşleri Müdürlüğü. Su tesisaılarıntn kurulmasında Tuski
Müdürlüğü. araç|arın ve çim makine|erinin tamirleri ve bakımlarında Belediyemiz Ulaşım
Müdürlüğü ile koordine ve organize olması vb.

l2.5. Kurumsa| Kabiliyel ve Kapasilenin Değerlendirilmesi
a) Ustünlükler

Planlı, programlı. fedakar ve tecrübeli çalışan eleman|arımızın olması, Parkbahçe

ÇalıŞmalanmız esnasında kullanılabilecek Malzemelerimizin konulacağı ve İşçilerin sağhğının
korunmasına olanak verecek şekilde yeni yapılan ek hizmet yerimiz üstünlüklerim izdir.

b) Zal,ıflıklar

ParkbahÇe hizmetlerimizin aksamaması için Müdürlüğümüze verilen eski hizmeı araçlar! da
sık sık arızalanmakta olduğundan işierimizi zay|flatmaktadır.Ayrıca yüksek dal budama

çalışmalarında kullanılmak üzere sepetli platrom oImadığından hizmette aksamalar olmaktadır.

c) Değerlendirme

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ça|ışmaları esnasında kullanılmak üzere çok ihtiyaç duyulan
budama çalışmalarında kullanılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği için acil ihtiyaç olan l adet
Platformlu araç alınması. hizmetlerimizi büyük ölçüde artıracaktır.

d) Öneri ve Tedbirler

a) İlçemizde mevcut bulunan Parklardaki Oyun Aletleri, Oturma Bankları, Kamelyalar zamanla
tahribaılara uğramaktadır. Bu da büyük miktarda maddi kayba neden olmaktadır. Caydırıcı
(Güvenlik Kamerası. Zabıta denetimleri vb.) ıedbirlerin fayda|ı olacağı değerlendirilmektedir.

b) İlçemizde mevcut büyük park|arla. Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahallesindeki tüm
parkIarın ıemizliği birimimizce yürütülmekıedir. Bu durum asli görevlerimizin ifasında
gecikmelere sebebiyet vermektedir.

iÇ KoNTROL GüVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dihilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve
doğu olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bülçesinden harcama
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve
yetki alanım çerçevesinde iç kontro| sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olaıak uygulandığını biIdiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller. iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim
dihilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlaıımayan, idarenin menfaallerine zarar h ngi bir husus hakkında

uran GOKÇE
Park ve Bahçeler Müdürü
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13. SU VE KANALIZASYON MÜDtüRLÜĞÜ 202l YILI FAALIYET RAPORU
lJ.l. Biriın Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 202l yılına ait faaliyetlerini kapsayan rapordur. Arz ederim

13.2. Genel Bilgiler
l 3.2.1. Yetki.Görev ve Sorumluluklar

İlçemizin Su ve Kana|izasyon hizmetlerinin yürütülmesi

l3.3. Birime İIişkin Bilgiler
l3.3.1. Fiziksel Yapı

Turhal Belediyesi bünyesinde kurulan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Belediye hizmet binası
bitişiğinde Belediye İş Hanı zemin katta faaliyet göstermektedir.

13.3.2. Örgüt Yapısı

l3.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Yasalar, yönetmelikler. veri mevzuat, deneyimli personel ve intemet bilgi ağı

l3.3.4 Insan Kavnakları

l Müdür. l VHKl ,l lnşaat Teknikeri, l Harita Teknikeri. 2 Çavuş. l Bilgisayar operatörü, l
Su Pompaları Makinisti.2 Su Pompaları Tamir Ustası, 1 Klor Soruıılusu. l Scada Teknik Sorumlusu.
l Scada Elektrikçi, l Su ve Fen Memuru, 2 Pikap Şoftirü. 1 Traktör Şoliirü,3 Kamyon Şofor,4 Kcpçe
Operatörü, 4 Vidanjör Şofiirü, 1 Emici Vidanjör Şoiiirü, 4 Kanalizasyon Ustası.l l Kanalizasyon işçisi
, l2 Su Arıza Ustası ,2 Adet Su Arıza İşçisi. 5 Su Sayaç Sökme Takma, l Santral Görevlisi,2 Odacı,
olmak üzere toplam 66 persoı]elle faaliyet göStenrrektedir.

13.3.5. Sunulan Hizmetle r

İlçemiz İmar Planı dihilinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi, Yeni yapılaşan
bölgelere şebeke hat|arının döşenmesi, bağlantılann yapılması, abone işlemlerinin yapılması, su

kesim ve elektronik su sayac! takma işlemlerinin yapıiması.

l3.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim Başkanltk Makamına bağlı Su ve Kanalizasyon Müdür|üğünce iç kontrol servis

şefl erlçavuşIar ile yapılmaktadır.

13.4. Amaç Ve Hedefler

Ali oZDOGAN Su ve Kanalizasyon Müdürü

Inşaal Teknikeri
Kürşat GEZER Hariıa Teknikeri
Osman öZT[jRr Su Pom.Tek.Sorumlusu
Mustafa TAŞOVA Su Arıza Çavuşu
Mustafa DEMlRPOt.AT Al§apı Çavuşu
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13.4.1. Birimin Amaç ve Hedefleri

İlÇemiz Turhal'ın Su ve Kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, sağlıkIı bir hayat için temel
ihtiyaç olan suyun sağlıklı koşullarda halka sunulması ve deşat' işlerinin yapılması.

l3.4.2. Temel Politikalar ve Öncelikle r

l- Sağlıklı ve kesintisiz hizmel sunmak
2- Toplum Hizmetleri

lJ.5. FaaIiyetlere iıışı<ın nııgı Ve Değerlendirmeler
l3.5.1. Mali Bilgi|er
Bütçe Uygulama Sonuçları

l3.5.2. Temel Mali Tablolara İişkin Açıklamalar

2021 mali yılında bütçemiz Yapılan Meclis Toplantısında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
bütçesi olarak ayrılmıştır.

l3.5.3. Mali Denetim Sonuçlan

Belediye'nin genel denetimi ile bir|ikte yapılmaktadır.

13.5.4. Diğer Hususlar

Bütçe uygulamaları esas alınmış satın almalar ve yatınmların harcamaları bütçenin ilgili fasıl
ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcama yapılmamıştır.

l3.6. Performans Bilgileri
l3.6.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzce yürütülen ana faaliyet konusu su ve kanalizasyonla ilgili faaliyeılerdir

Ekonomik sınıflandırmı Başlangıç
Ödeneği

Harcanan Kalan Harcama
Oranı (7.)

03 Mal ve Hiz.Alımları l 50.000.00 67.609.25 55.00

3.1 00.000.00 2.0l0.776.49 1.089.223.5l 64.86
ToPLA\l 3.250.000.00 2.093.167 21 1.1 56.832.76

P()Z \() iŞi\ \l)l öı_( i' \ll K].1R B.rll AT ll l \Rl
I 04.290l60| O 100 mm. iç çapında koruge boru bed n,l 10 64.50

l2.220 | o I50 mm. iç çapında koruge boru döş n,] 32..993.,l0

12.2202 O 200 mm. iç çapında koruge boru döş 44.24 ]09.1 84.32

J l2.2202l1 O 250 mm. iç çapında koruge boru döş l8 29.00 522.00

5 121,203 O 300 mm. iç çapında koruge boru döş. lll j06 l l9.36 36.524.16
6 12.2204 O 400 mm. iç çapında koruge boru döş n1 |1 l80.4l 3.066.9,7

7 O 500 mm. iç çapında koruge boru döş ıll 29 236.3 5 6.854.15
IJ 12.219l/1 O 1.00 mt. iç çap. baca yap. ve yerine kon 0 280.00

12.2l92/l Konik elemanı yapımı ve yerine konması |2 l l5-00 1.380.00

l0 23.256lA Kompozit baca kapağı yerine konması Adel l05 4,79.53 50.350.65

|| 23.256lB Kompozit yağmursuyu ızgarası yerine kon Ade1 0 520.78
l2 12.2l90|5 Parsel bacası kapağı yapımı ve yerine kon Adet 2.366.00

IJ l5.00l /2B Makine ile her derinlikte kazı yapılması ,7 
.09 28.,7 57 ,04

T()PLAM 272.063.49

% 5 NAKLiYE l3.603.17
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82.390.75
06 Yatırım Harcamaları

6.45
1 l065 30.98

J nl 2,168

nl

12,2205

Adet
9 Adet

26 91.00

m3 ,+056



c.ToPLAM 285.666,66

202l YILI SU ARIZA MALiYET HESAB|

l3.6.2. Performans Sonuçlan Tablosu

Belediyemiz de henüz performans kriterleri oluşturulmadığı için Müdürlüğümüzün
performansı sadece bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır.

t3.6.3. Performans Sonuçlannın DeğerlendiriImesi

Yaz dönemine girildiğinden performans önceki aylara göre o/o50 oranında artmışıır.

l3.6.4. Performan§ Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Ge|işen teknoloji günlük olarak takip edilmektedir. Yapılan hizmetlere ve projelere
yansıtllmaktadır.

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

S.N
o iŞiN ADı öLÇ

U
MIKTAR

ı
B.

FiYATI TUTARl

l 204-3l02 % Kangal boru döşenmesi İ] l875 6.5 9 !2.356.25

204_3l03 % Kangal Boru Döşenmesi m 788 ]0,66 8.400.08

3 204_j l04 l " Kangal Boru Döşenmesi ı]] 1129 l5.6l l7 .623.69

J 204_j 105 1 %" Kangal Boru Döşenmesi l1] 2i 22.30 468.30
5 20.1-j 106 l 7ı" Kangal Boru Döşenmesi ln l28 3I.98 4.093,44
(ı 204-] ]07 5O'lik KangaI Boru Döşenmesi l]] 142 47 .99 21.2]1.58
1,7 204_ i08 63 'lik PVC Boru Döşenmesi nl |644 l5.8 l 25.99l .64
ıi 204_1 l0 75'1ik PVC Boru Döşenn,]esi ll] 678 21.0l l4.244.,78
9 204-1l2 80-90'1ik PVC Boru Döşenmesi nl 8l3 28.24 22.959.12
l0 201-114 l00-1 1O'lük PVC Boru Döşenmesi n,) l946 32.19 63.809,34

ll 204-1l6 l25'lik PVC Boru Döşenmesi n] 134 .10.94 5.485.96

204-405 t501ik PVC Boru Döşenmesi m 3]] l8.305.46
l3 200'lük PVc Boru Döşeme l11 11 93.,79 1.59.1..1j

lJ 201- |26 250'lik PVC Bolu Döşeme !ll 36 l44.96 5.2 l8.56
l5 089_1 l0 Adet 208 16.28 9.6?.6.24

l6 l 5.00l 28 Makine ile Dar Derin Kazı Yap ıl 9656 ,7 
.09 68-461.04

ToPLAM 278.170.03

% 5 \AKLiYE t3.908.50

ARA TOPLAM 292,078.53
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NOT : l Yıl Süresince Yapılan Kanalizasyon, İçmesuyu ve Elektronik Sayaç Arızaları

l. Kanalizas5on Bacası Yükseltme İşi l59 Adet
2. Vidanjör Arızalarının Giderilmesi Ortalama 2008 Adet
J. Yağmursuyu Maslağı Yapılması 72 Adeü.

4. Yağmursuyu Maslağı Temizliği Yıl İçerisinde Periyodik Olarak Yapılmaktadır.
5. İçme suyu Arızası Yapılması l 8l 9 Adet
6. Yapılan Elektronik Sayaç Arızası 48l8Adet
7.202l Yılında Takılan Elektronik Sayaç Sayısı l526 Adet
8. Arızalı Sayaç Değişimi 562 Adet

Poz No 
I

I

I

l2 58.86

204-122

% Sarı Dökıım Musluk Takıl.

I



Belediyemiz iÇme suyu ve kanalizasyon hizmetIeri tecrübeli personellerce yürütülmektedir.

l3,7,2. ZayıflıkJır

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

l3.8. Değerlendirme

Belediyemize ulaşn şikayetler, öneriler yerinde ve anında incelenerek çözüm üretilmektedir
Hizmetlerimiz cumartesi. pazar günleri ve diğer tatil günlerinde de kesintisiz yürütülmektedir.

l3.9. Öneri Ve Tedbirler

İlçemizin içme suyu şebekesinin eski ASBEST borularının acilen değiştirilmesi, yetersiz

Personelin ve iŞ makinesinin temininden sonra. hizmetler teknoloji ve çağa uygun olarak hızlı bir
Şekilde yapl|acaktr. AnzA ve olası afetlerde müdahale edecek 24 saat kesintisiz hizmet verecek
personel haZır tutulmaktadır.

iç xoxrnoı Güvf,Ncf BEyANt

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların amaç|ar
doğultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerinin yasallık düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını biIdiririm. Bu güvence üsı
yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayışta1,
Raporları gibi bilgim dahilindeki hususIara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.0 1.04.2022

I N

Su ve Iizasyon Müdürü

TURHAL BELED|YES| 202 ] YILI F,L4LIYET RAPqRIJ



ı4. MEzARLIKLAR MüDüRLüĞü zozr yrr,r ralıiyEı RApoRu
14.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 2027 yılına air faaliyetlerini kapsayan rapordur. Arz ederim

14.2. Genel Bilgiler
l4.2.1. Yetki, Görev ve Sorumluluk]ar

İlçe merkezindeki mezarlık]arın temizlik, bakım, onarım, peyzaj, vb. işlemleri ile
vatandaşlarımızın cenazelerinin ııakil, tekfin, defin, taziye vb. hizmetleriırin yürütülmesi.

l4.3. Birime ilişkin Bilgiler
14.3.1 Fizikse| Yapı

Turhai Belediyesi bünyesinde hizmet veren Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binasının 1

katııida faaliyet göStermektedir.

14.3.2. Personel durumu

14.3.3. Insan Kavnıklırı

1 Müdür, l Kadrolu Işçi, 12 Işçi olmak üzere toplam 14 (ondöıt) personelle faaliyet
göstermektedir.

14.3.4. Hizmet Araçlanmız

60 TN 428 (Cenaze Nakil Aracı) Vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemlerinde kullanılan
2 (iki) adet cenaze taşıma kapasiteli, çift kabin Volkswagen marka 2000 model araçtır.

S.N. ADI SoYADl GoREV]
0l Cahit Özcan CANBOLAT
02 l)ursun ZlRlN K.İşçi
03 Barış DURNA işçi
04 ( )sman l ]Sl.t ] lşçi
05 Lütfi TEMÜR lşçi
06 Serdal ATILKAN işçi
07 ill1an E ZMEZ lşçi

08 Levent GIDER işçi
09 Işçi

l0 Osman ERMETE işçi
1l Mustafa AKKAYA işçi
|2 Engin ULAŞ işçi
l3 Kadir KAYMAZ işçi
14 Serdar KOVALAR işçi

TURHAL BELEDiyESi 2021 YILI FAAL.YET R4,PoRU
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60 TY 746 (Cenaze Nakil Aracı) Vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemlerinde kullanılan
4 (dört) adet ceDa7e taştma kapasiteli- çift kabin Ford Transit ınarka, morglu 20l 6 model araçtır.

60 TG 7t4 (Mobil Cenaze Yıkama Aracı) Cenaze yakınlarının talebi halinde mahallinde
cenaze yıkama işlemleri için kullanılan morglu Ford Transit marka 2009 model araçtır.

60 ACU 860 (Cenaze Nakil Aracı) Vatandaşlarım ızıı] cenaze nakil işlemlerinde kullanılan
2 (iki) adet cenaze laştma kapasiteli kapalı kasa çift kabin Ford Transit marka 20l2 model araçtır.

60 ACU 859 (Taziye ve Cenaze Nakil Aracı) Vataı,ıdaşlarımızın çeııaze]erine müteakip
taziye adreslerilıe taziye çadırlarını taşımak, kurmak ve ayrıca yoğun cenaze durumlarında tabut
taşıma aparatı takılarak ceııaze nakil işleri için kullanılan açık kasa Ford Transit marka 20l3 model
araçtlr.

Cenazelerin defin|erine müteakip cenaze evlerinde taziye için 2 Adet Cenaze Taziye
Konteyner gönderilmektedir.

r4.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Mezarlık]ar Müdürlüğü Yönetmeliği, Mevcut Yasalar, Yönetmelikler. Mer'i Mevzuat,
personel ve internet bilgi ağından faydalanılmaktadır.

14.3.6. Sunulın Hizmetler

Müdürlüğümüz İlçemiz merkezinde bulunan mezarlıkların temizlik. ilaçlama. mevcut
ağaçların budanması, yeni ağaç dikimi, çevre düzeni, peyzaj çalışma|arı. bakım, onarım. tamiral,
tadilat vs. tüm işlemlerini mevcut personellerle yapınakta: ihtiyaç halinde Belediyemizin diğer
birimlerinden personel, araç, alet. ekipman ve hizmet desteği alarak. Belediyemizin tüm birimleriyIe
koordineli bir şekilde kollektif çalışmayla ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza seri ve kaIiteli hizmeti
sunmak için azami gayret sarf etmektedir. Vatandaşlarımızın cenaze nakil. tekfin. defin, taziye ve her
türlü cenaze hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

14.3.7. Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi

Yöıietim Başkan I ık Makam ına bağlı Mezarlıklar Müdürl üğünce yapılmaktadır.

l4.,l. Amaç Ve Hedefler
a) Birimin Amaç ve Hedefleri

İlçe merkezinde bu|unan mezarlıkların her türlü bakım, onarım, temizlik vs. işlemleri ile
vatandaşIarımızın cenaze hizmetlerinin en kaliteli şekilde yapı|ması.

b) Temet Politikalar ve Öncelikler

l- KaIiteli ve seri hizmet sunmak.

2- Vatandaş memnuniyetinin sağlanması.

3-Hizmetler yapılırken: din. dil, ırk, mezhep, kişi vb. ayrımı yapılmadan eşit hizmet sunulması.

l4.5. Faaliyetlere iıışı<in nııgi Ve Değerlendirmeler
l4.5.1. Mali Bilgiler

Bütçe Ul,gulama Soııuçları

Ekonomik sınıflandırma Başlangıç
Ödenegi

Harcanan Kalan
Harcama oranı
(%)

03 Mal ve Hiz.Alımları 182.342.23 178.248.43 4.094,80 % 97.16
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l4.5.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

202l mali yılında Belediye Meclisi tarafından Müdürlüğümüze ayrılan bütçeden harcama
yapllmlştır.

l4.5.3. Mali Denetim Sonuçlan

Belediye'nin genel denetimi ile birIikte yapıImaktadır.

l4.5.4. Diğer HususIar

Bütçe uygulamaIarı esas alınmış oIup: satın almalar ve yatırımların harcamaları büıçenin iIgili
fasıI ve maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcama yapılmamıştIr.

l4.6. Performans Bilgileri
l4.6.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzce 202l yılında yapılan faaliyellere ilişkin açıklamalar aşağıda ayrıntılı olarak
yapılmıştır.

14.6.2. Performans SonuçIan Tablosu

Belediyemizde henüz performans kiterleri o|uşturulmadığı için Müdürlüğümüzün
performansı sadece bütçe uygulama sonuç|arına dayanmakıadır.

14.6.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilırıesi

Performans önceki aylara göre ''/o 50 oranında artmtştır.

l4.6.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Gelişen teknoloji günlük olarak takip edilınektedir. Yapılan hizmetlere ve projelere
yanS!ttlmaktadlr.

l4.7. Kururnsal Kabililet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
1.1.7.1. Üstünlükler

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü hizmetIeri özverili personeIlerIe plan, program dAhilinde
mesai mef}ıumu gözetmeksizin yapılmaktadır.

l4.7.2. ZayıflıkJar

a) Şehir Mezarlığı Hizmet Binası; Morg, gasilhane. malzeme deposu vb.
b) Şehir Mezarlığı Aile ve Sıra mezarlık alanı oluşturulması, mezarlık içerisinde geçen derenin

ıslah ediImesi.

1,1.7.J. Değerlendirme

Belediyemize u|aşan şikiyetler. öneriler yerinde ve anında değerleıdirilerek çözüm
üretilmekte ve vatandaşlara konuya ilişkin bilgi veri|ınektedir. Hizmet]er cuınartesi, pazar günleri ve
diğer tatil günlerinde de kesintisiz yürütülmektedir.

266.680.00 266.680_00 0.00 % |00.00

ToPLAM 449.0?2.23 444.928"13 4.094.80 %99.09
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14.8. Öneri Ve Tedbir|er

İlçemizde Şehir Mezarlığı hariç, diğer mezarlıklarda parselasyon olmadtğından düzensiz defin
yapılmakta. envanter konusunda önceki yıllarda düzenli kayıt tutulmadüğından cenaze bilgilerine
ulaşılamamaktadır. Mevcut mezar]ıkların defne kapatılarak, vatandaşlarımızın cenazelerini Şehir
Mezarlığına defin yapılması sağlanılmalıdır. Şehir Mezarlığının çevre il ve ilçelerde olduğu gibi
müŞtemilatının yenilenmesi. Mezarlıklarda aydınlatma ve güvenlik aııaçlı kamera sisteminin
yapılması.

l4.9. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 202l Yıhnda Yaptığı Faaliyetler
a) Mezarlıklardaki ot ve haşerelere karşı i|açlanması yapıldı.
b) Mezarlıkların genel temizliği yapıldı.

c) Ağaçların budanması, ilaçlanması işlemleri yapıldı.
d) Öncelikle Şehit mezarlarının bakımı yapılmıştır.

e) Şehil mezarlarının Bayrak direklerinin bakımı. boyanması ve kontrolü yapılmıştır.

0 Şehit Mezarlarındaki Türk Bayrakları periyodik olarak kontrol edilmiş olup:

g) Eskiyen ve deforme olan bayraklar yenilenmiştir.

h) Mezarlıklara yeni ağaçlandırma ve gül dikimi yapılmıştır.

i) Kırık ve çatlak mezarların: bakım-onarım. tadilal ve tamiratIarı yapıldı-
j) Çökmüş Mezarların üzerlerine toprak ilavesi yapılarak düzenlemesi yapıldı.
k) Mezar bakımları düzenli olarak yapılmıştır.

l) Mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okutulması işlemi devam etmektedir.

m) 202l yılllda 962 Cenaze işlemi yapılmıştır.

n) 202l yılında 300 adet taziye çadırı kurulmuştur. (Pandemi yasakları bitince 01.07.202l
tarihinden itibaren)

o) 202l yılında 300 taziye ziyaret]eri gerçekleştirilmiştir.(Pandemi yasakları bitince 01.07.2021
tarihinden itibaren)

p) 202l Şehiriçi Defin sayısı 423
q) 202l Acizelere verilen kefen ve perdü tahtasl 48 adet oIup (|9 adet kefen,29 taklm tahta Ve

vatandaşlarımız tarafından da Müdürlüğümüze 3 takım tahta ve l0 adet kefen hibe edilmiştir.)

IÇ KONTROL GUVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi yetkim d6hilinde;

Bu raporda yer aları bilgi|erin güvenilir tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerinin yasallık düzenliğine iIişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence üst
yönetici olarak sahip olduğum bi|gi ve değerlendirmeler, iç kontroller. iç denetçi raporları ile Sayıştay
Raporları gibi bilgim dlhilindeki hususlara dayanmaktadır.

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

TL|RHAL BELEDİYES. 202 ] YILI FAAL.yET RAP)RU



ı5. HuKuK işLERI MüDüRLtJĞü zozı yIL! FAALIvET RApoRu
l5.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 202l yılı itibariyle yaptığı faaliyetler aşağıda detaylı bir şekilde
sunulmuştur. Arz ederim.

Turhal Belediyesinin hukuk ibalil,eti 1,ürütüIınektedir

l5.3. Birime İıişırin Bilgiter
l5.J.l. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediye Hizmet Binası 3. katında faaliyeı göstermektedir.

l5.3.2. Örgüt Yapısı

l5.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Deneyimli Personel ve İnternet üzerinden yönetilen İcra Takip Otomasyonu

l5J.4. İnsan Kaynakları

Cahit Özc LAT

lar M iirü

Yusuf ENDiZ - R.Emin KiPMAN-AvukatIar

Sami DEM iRKAYA-Avukaı

Şehnaz YAZAR_Avukat

Keınal YILMAZ-Avukaı
Bekir DURMUŞ-Avukat

idris Koç_Hukuk işleri Müdürü

Serpil BOYRAZ-Dava Takip Memuru

Mahmut KÜLTÜR-Dava Takip Memuru

Yusuf ENDiZ - R.Emin KiPMAN-Avukatlar
Sami DEM iRKAYA-Avukat

Şehnaz YAZAR-Avukat

Bekir DURMUŞ-Aı ukat

idris Koç_Hukuk işleri Müdürü

Serpil BOYRAZ-Dava Takip Memuru

TL|RHAL BELEDjyESi 202 t YILI F.4ALiyET k4PORL.

15.2. Genel Bilgiler
l5.2.1. Yetki. Görev ve Sorumluluk]ar

Kemal YILMAZ-Avukat



Mahınuı KÜLTÜR-Dava Takip Memuru

l5.3.5. Sunulan Hizmetler
Turhal Belediyesinin hukuki sorunlarını takip etmek, kanuni yoldan çıkabilecek sorunları,

İcra Müdürlüğü kanaIıyIa belediyemizin aIacağını tahsil etmek.

l5.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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 larafından açılacak davaları ivedilikle ıakip edip, davaların hukuka uygun bir
şekilde sonuçlanmasına yardımcı oImak.

l5.4.2. Temel PolitikıIar ı,e Öncelikler

Hukukun üstünlüğünü kabul edip. Belediyemiziır işlerini ona göre düzenlemekte yardımcı

15.5. Fİaliyetlere iıişkin niıgi Ve Değerlendirmeler
15.5.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama sonuçları

l5.5.2. Mali Denetim Sonuçlan

BeIediyemizin genel denetimi ile birlikte yapılmaktadır.

l5.5.3. Diğer Hususlar

Bütçe uygu|amalan esas alınmış, satın almalar ve diğer giderler bütçenin i|gili fasıI ve
maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup; bütçe dışı harcama yapıImamıştır.

15.6. Faaliyet Ve Proje Bilgileri

İcra takipleri; İntemet üzerinden yöneti|en İcra Takip Otomasyonu, adlı bilgisayar
programıyla hazırlanmakta, flaş diske aktarılarak. Turhal İcra Müdürlüğündeki bilgisayar kayıtlarına
yüklenmek suretiyle yürütiilmekted ir.

l5.6.1. Performans Sonuçlan Tablosu

Ödenecek İşlemleri Sonucu
Mevcut Tutar

Başlangıç
Ödeneği

Harcanan
Kalan Harcama

oranl
03 Mal ve

Giderleri
Hizınet Alıınları 865.793.87 %99,99

ToPLA M 865.793.87 865.592.97 200.90 %99.99

Önceki yıllardan
deyreden daya
do§vasl savlsl

202l
Açılan
Sayısı

ylİtnda

DaYa
Kapanan
Dosya saylsı

Toplam

İCRA TA KlPLERl 266 adet l0 27adet 249 adet

AsLIYE
MAHK[ M Esi

HUKLK l82 adet 27 adet 33 adet l76 adet

TURHAL BELED|YESj 202t YtLt FAALiYET RAPoRU

Yönetim BaşkanIık Makamına bağlı Hukuk İşleri MüdürIüğü tarafından yürütü|mektedir.

olmak.

i 

865.592.97 

| 

200.90



l 5.7. Performans Sonuç|arının Değerlendirilmesi

Turhal Belediyesi temsil edilmekte. Hukuki hak ve menfaatleri korunmakta ve kayıtlar ayrıca
bilgisayarda tutu|makta_ icra takipleri elektronik ortamda Adliyenin kullandığı "Uyap" programına

uyarlı "İnterneı üzerinden yönetilen İcra Takip Oromasyonu" programıyla yürüıülmektedir.
Belediyenin alacaklarının tahsilitında artma sağIanmıştır.

l5.7.1. Performans Bilgi Sisteminin Değer|endirilmesi

Gelişen TeknoIoji Günlük Olarak Takip Edilmektedir. İnternet üzerinden yönetilen İcra Takip
Otomasyonu programı her değişiklikte yenilenmektedir.

l5.7.2. Diğer Hususlar

Diğer biriınlerle koordineli çalışma yöntemine riayet ediImiştir

15.8. Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
15.8.1. Üstünlükler

Betediyemiz Hukuk İşleri Uzman Yetenekli Personellerce Yürütülmektedir.

l5.8.2. Değerlendirme

İş kapasitesine göre başarılı oIduğumuza inanmaktayız.

l5.9. Öneri Ve Tedbirler

Önem]i idari ve hukuki işlemlerde artırılması arzu ediIen istişare sağlanmıştır

AGlR CEzA MAHKEMEsi l ] l adet

lDARE MAHKEMESI 40 adet l7 adet 3 adet 5:l adet

VERGl MAHKEMESl ladet 5 adet 6 adet

ICRA MAHKEMESİ 37 adet l3 50 adet

ASLİYE CEZA MAHKEMESi 14 adet 5 adet 2 adel

SULH HUKUK MAHKEMESi l7 adet 3 ade1 5 adel l 5 adet

SULH CEZA MAHKEMESi 2 adet ladet j adet

ToPLAM 560 adet 8l adct 7l adet 57l adel

HARCAMA YETKİLiSiNiN iÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis ediImiş kaynakların etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım

çerçevesinde iç kontroi sisteminin idari ve mali kararlar ile bun|ara ilişkin işlemlerin yasalllk Ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaat|erine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. Turhal 01.04.2022

TURHAL BELEDiYESi 202 l YILI FAALiyET RAPoRU
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16. MUHTARLIKLAR MÜDiJRLÜĞÜ 202ı YILI FAALiYET RAPORU
l6.1. Birim Yöneticisinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün (0| l0l/202|-3l l12/2021) yaptığı faaliyetler aşağıda detaylı bir şekilde
sunulmuştur. Arz ederim.

l6.2. Genel Bilgiler
l6.2.1. Yetki. Görev ve Sorumluluklar

İtçemizde muhtarlardan gelen talepIerin değerlendirilmesi ve ilgili birimlere aktarılması.

a)Esas GöreYleri

-Muhtar|arımızdan gelen taleplerin zamanında ve yerinde değerlendirilerek sonuca var|lmas!
-İlçemize geIen Suriy,eli vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılması
-Vatandaşlarımız mahallelerinden gelen sorunIart ilgili biriınlere sevk ve takibi yapı|ması.

l6.3. İdareye İlişkin Bilgiler
l6.3.1. Fiziksel Yapı

Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzde: Muhtarlıklar Birimi Be|ediye Hizmet Binasında yer
almaktadır.

16.3.2. Örgüt Yapısı

Müdürliiğümüa l Müdür ve l Geçici Görevlendirme olmak üzere 2 Kişilik yapıya sahiptir.

l6.33. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklır

Müdürlüğümüzce, yasalar, yönetmelikler veri mevzuat, deneyimli personel ve internet bilgi
ağından yararlan ı |maktad ır.

l6J.4. İnsan Kaynıkları

Müdürlüğümüzde görpv yapan l kadrolu memur çalışmaktadır.

l6.3.5. Sunulan Hizmetler

Müdürlük olarak muhtarlardan gelen talep ve sorunlar ilgili birimlerce istişare edilerek,
ivedilikle takibi yapılmakta yapıIan işlemIerin sonuçları ilgili muhtarlara bildirilerek mağduriyeıleri
en kısa zamanda giderilmektedir.

Her ay belli günlerde muhtarlarla toplantı yapılarak ilçemizdeki vatandaşlarımızın sosyal
faaliyetlerini rahat bir ortamda sürdürebilmeleri için sağlıklı bir ortam sağlanmakta ve

idris roç
Hukuk İşleri Müdür V
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Vatandaşlarlmlzın sorunlar|nl çöZme konusunda muhtarlarla istişare edi|erek çözüm oluşturmay!
sağlamaktayız.

16.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Personel biriminde çalışan personelin denetim, kontrol ve hizmet içi eğitimleri
müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

l6.4. Diğer Hususlar

Birimimizde her gün. mutad işler yapılmaktadır

l6,5. Amaç Ve Hedefler
16.5.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yukarıda ki Yetki. Görev ve Sorumluluklar başlığı altında bahsi geçen görev ve
sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek ve personelin performasyonunu artırTnaktır.

l6.5.2. Temel PoIitikalar ve Öncelik]er

Personelin Performansıı,ıı ön planda tutarak, halkımıza içte ve dışta iyi hizmet verdirmek

Çalışma ve başarı kapasitesini arttırmaktır.

l6.5.3. Diğer Hususlar

Prosedür gereği yapılan işlerdeki hatayı en az düzeve çekerek teknolojiye ve yenilik|ere uyum
sağlamak. çıkarılan yasa ve yönetmelikleri takip ederek başarıyt yakalamaktır.

16.6. Faaliyetlere iıışı.in nııgı Ve Değerlendirmeler
16.6.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama SonuçIarı

l6.6.2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

202l mali yılında bütçemiz Yapılan Mec|is Toplanlısında Muhıarlık İşleri Müdürlüğü büıçesi
olarak ayrılmıştır.

l6.6.3. Mali Denetim Sonuçlan

Belediye'nin genel denetim; iIe birlikte yapılmaktadır.

16.6.4. Diğer Hususlar

Bütçe uygu|amaları esas alınmış satın almalar ve sernaye giderleri bütçenin ilgili fasıl ve
maddelerindeki ödeneklerden yapılmış olup bütçe dışı harcama yapılmamıştır.

perfonnansa Esas

Hizmetlerin Harcama
Kalemi AçikIamasi

202l Ödenek
Durumu

Kalan
ödenek

Net Gerçekleşme
Orani

Mal Ve
Alimlari

Hizmet 49.5l8,08 48.248,,l8 |.270,60 Vo 97 ,14

Toplam {9.5l8.08 48.2{8.48

TURHAL BELED|YES. 202l YILI FAAL.YET RAP1RIJ

202l Yili
İçerisinde
Yapilan
ödemeler

1.270,60 
|%97,44



Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacına ve hedefine yönelen ve
başlı başına bir bütünlük oluşturan yöneltilebilir ve maliyet hizmeılerin tamamıdır. Ancak, bunların
bir kısmı öngörülemez faaliyetIerdir. 202l yılında muhtarlarımızın mahalleIeriyle ilgili yapılmasını
istedikleri 330 adet talepleri olmuştur. Bu talepler başkan yardımcılarına bilgi nolu olarak
verilmiştir. Bu notlarln 45 tanesi dilekçe, l74 tanesi telefon notu. lll tanesi ise yazılı noı olarak
talep edilmiştir.

16.8. Kuruınsıl KabiIiyet Ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi

16.8.1. Üstünlükler

Birimimiz personeIi iyi bir performansla çalışmaktadır.Tüm p€rsonelin özlük ve sicil işlemleri
sorunsuzca yürütülmekte çıkan yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanarak anında olaylar
çöZülmektedir.

l6.8.2. Zayıflıklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili herhangi bir zayıflığımız söz konusu değildir.

l6.8.3. Değerlendirme

Müdürlüğümüze ulaşan şikayetler, öneriler yerinde ve anında incelenerek çözüm
üretilmektedir.

l6.9, Öneri Ve Tedbirler

50l 8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte
hazırlanan belediye bütçesinin stratejik plana dayalı bir hal alması. kurumu oluşturan birimlerin yı|lık
planlarını en ince ayrıntısına kadar yapması ve koordineli bir şekilde diğer birimlerle çalüşmasını
gerektirmektedir.Yıl sonu faa|iyet raporlarınln ne denli önem arz ettiğine bakıldığında stratejik plan

ve birlikte çalışmanın mutIak gerekliliği vardır.

rşl

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir. tam ve

doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama

birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasalhk ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimiınizde süreç

kontrolünün etkin olarak uygulandığ!nı bildiririm.

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

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zArar yeren herhangi

olmadığını bey an ederim.22.04.2022
ında bilgim

Ari

Muhtarlık

bir husu

Ç KONTROL GUVINCE BEYANI

TIJRHAL BELEDjyESi 202t YlLl FAAL|I,ET k PoRU
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17. işLETMD MÜDÜRLÜĞÜ 202t YILI FAALiYf,T RAPORU
l7.1. Birim Yöneticinin Sunuşu

Müdürlüğümüzün 2021 yılı sonu itibariyle ( 0l/01/2021-3ll1212021 arası ) yaptığı faaliyetler
aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. Arz ederim.

l7.2. Genel Bilgiler
l7.2.1. Mis1,on ve Vizvon
A) Mis1,on

Turhal Belediyesi İşletme MüdiirIüğü'nün misyonu. aşağıdaki amaçları yerine getirmektir.

. kamu yararını ve çıkarını temel almak.
o kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanmak
o Çağdaş teknolojiden faydalanmak.

o Belediyeye bağlı tüm birimlerin ve belediye ile ilgili işlemlerini eksiksiz ve zamanında yerine
gelirmek.
o Turhal Belediyesi Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerleşke ve idari binalarının lojistik
destek ve ihtiyaçlarının karşılamak,yenilikleri takip etmek imkanIar ölçüsünde yerine getirmek
o İlçemizin modem bir şehir görüntüsünde olmasını sağIamak.
o Tüm faaliyetlerimizde iktisadi gücümüzü, toplumsal faydayı en geniş tabana yaymak ve
vatandaşlarümızın yaşam kalitesini arttırmak için kullanmak.

a) Viiryon

. zamanı hizmete dönüştüren anlayışla çalışmak

. "İşletme Müdürlüğü" olarak. i]keleriınizden sapmadan, Turhal halkının memnuniyetini gözeterek
hizmet vermek.
ı Müdürlük olarak. mulluluk, huzur, yaşam kalitesi, ve gelişimlerine önem vererek onlardan güç
alan; adillik, şeffaflık, dürüstlük, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet, hesap verebilirlik. katılımcılık
ilkeleri çerçevesinde hareket eden; tanünmış, öncü, ömek, güçlü ve sosyal olmak.

!7.3. Yetki, Görev Ve Sorurnluluklar

Iş]etme Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi esnasında yasalar. yönetmelikler ve ilgili diğer
mevzuatta belİrtilen sorumlulukların yanında, görev ve yetkilerin ifasında. Belediye Başkanına ve
Başkan Yardımcısına karşıda sorumludur.

l7.4. Birime ilişkin Bilgiler
l7.4.1. Fiziksel yapı
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l7.;1.4. Insan Kavnakları

Müdürlüğümüz Belediye Ek Hizmet Binası 2. katında l müdürlük odası. l Yazı işleri kalemi
ve ilan servisi odasl ladet ıekniker ve teknisyen bürosu olmak üzere 3 odada, büro, elektrik teknik
bakım ve arıza hizmetleri,teknik servis tamir ve bakım hizmetleri ve İ|an seslendirme hizmetleri
yapılmaktadır. Hizmeti aracı olarakda kul|anı|an l adet Platform aracı ile faaliyet göStermektedir.

l7.4.2. Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz, müdür, büro elemanIarı, şefve bunlara bağ|ı işçilerden oluşmaktadır.

r7.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

. İşinde uzman deneyimli personel.

. ilgili kanun \e yö|)elmenlikler.

o İntemet kullanımı. mesleki dergi ve eğitimler

Müdürlüğümüz l memur. l Sözleşmeli Teknik Memur 1 şoftr,9 işçi olmak üzere toplam l2
personelden oluşmaktadır.

l7.4.5. Sunulan Hizm€t|er

a) Tüm hizmet binalarında bulunan asansör, teçhizat ve ekipırıanların düzenli çahşmasını
sağlamak.

b) Belediye binalarının tüm tesisatlarının güven|i ve verimliçalışmasını sağIamak, her tiirlü
bakımını ve onarımıırı yapmak, yaptırmak.

c) Jeneratör UPS ve trafo odalarının bakım onarımı.
d) Otomatik kapı sistemlerinin bakım ve onarımı.
e) Drenaj sistemlerinin bakım ve onarım işIeri.
f) Yangın alarm ve ikaz sistemi kontrol ve bakımları.
g) Servis firmalarınca yapılan işlerin takibi, kontrolü ve kabulünün yapılması .

h) Asansör bulunan belediye binalarında asansörlerinin periyodik bakımlarını ve fenni
muayenelerinin yapımını takip etmek,
Şehir içi Trafik Sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu geçişli kavşaklarda modem
şehirciliğin gerektirdiği sinyalizasyon standartları sağlamak.

i) Belediyemize ait Park,bahçe yaya yolu, yürüyüş yolu. piknik alanı gibi sosyal alanların
aydınlatmalarını sağlamak.

j) İklimlendirme ve soğutma sistemleri ile kombi kalorifer kazanı sistemlerinin işletilmesi
bakım ve onarımıntn yaptırılması işIeri.

k) Belediyemiz hizmet birimIerinin teknik destek ihtiyaçlarını giderme yönünde gereken desteği
sağlamak.

|) Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, telefon. mobil telefon, ve data hat|art
aboneIik sözleşmelerini yapmak .

m) Belediye tarafından yapılan açılış ve programlaründa ses sistemi kuru|mak.
n) Belediye Başkanlığına aiı içme suyu pompalarının düzenli ve tam zamanl|
o) çalışmaları yönünde gereken bakım ve kontrollerini yapmak.
p) Hizmet binalarında bulunan enerji ve iletişim aboneliklerinin takibini yapmak.
q) Tüm hizmet binalarında bulunan telefon ve adsl iletişim hizmetlerinin kaliteli ve kesinıisiz

çalışmasını sağlamak
r) Belediye Başkanlığı'na gelen sesli arama ve çağıları cevaplamak,sorunların çözümü yönünde

ilgili birimlere yönlendirilmelerini sağlamak.
s) Belediye başkanlığı, diğer tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve çeşitli

nedenlerle, belediyemize yazılı ve sözlü müracaatIa iletilen taiepler doğruItusunda belirtilen
anons isteklerinin şehir geneIine duyurusunu yapmak.
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t) Başkanlığımız merkez bina ve dış birimlerinde telefon. internet ve iletişiminin 24 saat
kesintisiz çalışma esasına göre hizmet verilınişlir. Başkanlığımız ve birimlerine ait tüm
telefon. internet. kiralık devre. cep teleioıru. VINN. SMS faturalarının ödeme işleri
müdürlüğümüzce yapı lmıştır.

l7.4.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi,

Yönetim Başkanlık Makamııra bağlı lşletme Müdürlüğünce yapıImaktadır.

l7.5. Diğer Husus|ar
l7.5.1. Amaç ve Hedefler
A) Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri

Belediyemiz hizmetlerinin ka|iteli ve düzgün işleyişini sağlamak. her türlü ıeknik desteği
vermek. oluşacak arızaları gidermek. İlçemizin daha güzel. modern görünümlü bir şehir olması için
yeni modellerin Turhal'a kazandırılması, ve böIgede ilkleri başarması çalışmalarının titizlikle
yürütülmesi.

b) Temel Politikalar ı,e Öncelik]er

ı Turhal Halkına Hizmet
. vatandaş|n belediyeden beklediği hizmetleri zamanında hizmete dönüştürerek kaliteli, etkin ve
verimIi. biçimde gerçekleştirmek,

l7.6. Faaliyetlere ilişkinbiıgi ve Değerlendirmeler
l7.6.1. Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama sonuçlan

ı Temel Mali tablolara İlişkin Açıklamalar
o Belediyemiz büiçesinden birimimize ayrılan bütçe karşılığı kadar çalışma yapılmıştır.

i Mali Denetim Sonuçları
o Denetlemeler ilgili makamlarca Belediye geneli ile birlikte yapılmaktadır

} Diğer HususIar
o Müdürlüğümüze ayrılan bütçe uygulamaları esas alınınış. satın almalar ve harcamaları bütçenin
ilgili maddelerindeki ödeneklerden yapılınış olup bütçe dışı harcama yapılınamıştır.

17 ,7 . 2021 Yılı Yapılan Çalişmalar

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz sorumluluk alanları bölgesinde.İçme sul,u Pompaları,
Park bahçe,yol, kaldırım aydınlatmaları. süs havuz motorları, Tlf,Asansör,Genel aydınlatma, Tekrıik
servİs vb hİzmet alanlarının onarım ve tamiratları,ıı yapılması, Belediyemize ait aboı,ıe ve fatura
takibi vb işlemler ve aşağıda be]irtiIen iş kalemleri gerçekleştirilmiştiI.

Ekonomik
sınıflandırma

Başlangıç
Ödenegi

Harcanan Kalan Harcama oranı
{%,

0j Ma] ıe Hiz,Alını 9.550. l 61.68 9.548.876_ ] l 1.285,57 99.99

06 Serınaye Giderleri 85l .9z7 .04 844.233.39 1 .693.65 99.99

ToPLAM 10.402.088,72 l0.J93.110,10 8.978,62 99,99

TURHAL BELEDIYES] 2021 YILI FAALIYET R4P0RU
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2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN iHLALE iŞLEMLERİ

S.No IŞIN ADl Sözleşme
Tarihi Sözleşme Bedeli

l Parke ve Asfa]t Plenti karışım Tesisi Elektrik lşleri |4.06.202l 225.084.00

ToPLA]\I 225.08{,00

l7.7.2,202l Yı|ı Doğrudan Temin Alımları

202l yılı doğrudan temin ile 332.904,6lTL tutarında mal, yapım ve hizmet alımı yapılmıştır.

l 7.7.3. Performans Sonuçlan Tablosu

Belediyemizde performans kriterleri oluşturulmadığı için müdürlüğümüz performansı sadece
bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır.

l 7.7.4. Performans Sonuçlannın Değerlendirilmesi

Bütçe uygulama sonuçlanna göre 202l yılt bütçesi harcama oranı Yo 99,99 olarak
gerçekleşmiştir.

l7.7.5. Performıns Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Gelişen teknoloji günlük olarak takip edilmektedir. Yapılan hizmetlere ve projelere
yansıtılmaktadır.

l7.7.6. Diğer Hususlar

Sıra
No

işix anı (Adet)

l Asansör Arıza ve BakımIarı 52

2 Idari bina ar dınlatma arızaları giderilnıcsi ,72

J Telefon^ Data Arıza Bakım ve Yeni Bakıınlar {0
{ Aydınlatma Arıza ve Bakıınları 112
5 Dış Biriınlerin Arızaları 860
6 santraI ups odası kontrol Arıza vc Bakını ll
7 Sinyal izasyon Sistem Kontrolü ,l0

8 Şalter ve Sistemleri Açma-Kapaırıa J0
9 Dış Aydınlatmaların Açma-Kapanıa ve Arızaları 465

ll Jeneratör. Trafo Odası Arıza ve Bakım 68

l2 Elektrik ve Tesisat Arızaları ]{0
lJ kablosuz anons sistemleri venilenmeleri tt0

1.1 kablosuz anons sistemleri Arıza. tamir l l0
!5 Içme suyu pompa Panoları ve Kompanzasyon panoları bakım ve onarıml
l6
17 Cenaze ve çeşitli duyuru ilan yapılması 3670

l8 Olomalik kapı sistemlerinin bakım ve oı,ıarımı 21

l9 Yangın alarm ve ikaz sistemi kontrol ve bakımları 5

20 Drenaj sistemlerinin bakım ve onarıın işleri l93
2| Diğer l60

TURHAL BELEDjyESj 202 ] YILI FAALIYET RAPqRU
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Müdürlüğümüz Elektrik Şefliğince İlçemizdeki çeşitli aydınlatma direklerinde ( Parklar,
MeYdanlar vs.) 350 adet ampu| değişimi iie 4650 merre kablo çalışması vapılmış ve ilçemizdeki ses
yayın cihazIarının bakım onarımları ve değişimleri yapılmıştır.

Belediyemizce kurulumu gerçekleşıirilen Taş kırma tesisi yerleşkesinde kurulan Parke. Asfalr
karıŞım tesisi Ve su pompasl kuyusu için gerekli olan panolar ve diğer malzemelerin mal alım ihalesi
gerÇekleŞtiri|miŞ oluP, müdürlüğümüz elemanlarınca kablo ve pano bağlantılarü yapılarak ıesisiler
üretime başlanır hale geıirilmiştir.

l7.8. Kurumsal Kaabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
l7.8.1. Üstünlükler

. lhtiyaç duyulan Malzemelerin zamanında alınabilmesi.
ı İşin uzmanı ve tecrübeli teknik çalışanlar bulunması.
o platforın aracının var olması.

l7.8.2. Zayıflıklar

İIÇemizin alt yapısının da yapı|an çatışmalar sırasında yer altında bulunan iletişim hatlarının
çok sık koparılması. Belediye bünyesinde bulunan içme suyu pompaların|n trafo ve ça|lşıırma
panolarının eski olması ve çok sık arlza yapmasl, bu nedenle maddi giderlerin çok olması.

Hizmet aracınln yetersiz olması nedeniyle belirtilen arızalara zamanında müdahale
edilememesi. Elektrik giderlerinin çok fazla olması. İşIerin daha hızlı yürütülebilmesi için gerekli olan
araç eksikliği

l7.8.J. Değerlendirme

l7.9. Öneri Ve Tedbirler

Ozellikle çocuk o1un alanları ve yürüyüş y,olları başta olmak üzere Park bahçe. belediye
hizmet alanları vb. yerlerde bulunan aydınlatma direk ve panolarında oluşacak elektrik kaçakları ve

1'aralanmalı kazalara yol açabilecek çarptşma olaylarını önlemek amacı ile bu alanların koruma altına
alınması. gerekli korkuluk. çit.kaplama vb koruyucu önlemlerin mutlaka yaptırılması ayrıca can ve
mal güvenliği amacı ile kamera sistemlerjnin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için
gerekl i maliyet planIaması yapı Iarak, kaynak ayrılması Iüzuınludur.

lşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu konudaki mer'imevzuata
uygun çalışılması yönünde gerekli olan koruyucu tedbirler alınmış. gerekli oIan tüm malzemeler

çalışanIara teslim edilmiştir.

TURHAL BELEDjyESj 2021 YlLt FAALIyET RAPoRU

' Kalite Politikamız: Sürekli iyileştirmeyi kendisine aııaç edinmiş, aynı zamanda şeffa1, güvenilir
ve katılımcı bir yöneıim sistemi kurmuş, Turhal"da yaşayan! çalışan ve Turhal''a gelen
misafirlerimizin ıneıınuı'ıiyetini birinci derecede öıremseyen. insaıra ve çevreye değer vererek çağdaş
belediyecilik anlayışını benimseyen, bir belediye olabilmek için tüm çalışanları ile halkımıza hizmet
vermeliYiz. Şehrin modern görünüme kavuşması amacı ile yeniliklerin hemşerilerimizin kullanımına
sunulması . BeIediyemizin imkinIarı ölçüsünde gerçekleştirilmelidir.
o Müdürlüğümüzce Rüzgara dayalı enerji elde edebilmek amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Gerekli
izin alma sürecinin sonuna yaklaşılmış olup.2020 yılı içerisinde ihale aşamasına gelmesi ve 202l yılı
ilk altı ayı içerisinde üretiırıe geçmesi hedeflenmektedir.



TopIumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık. hesap
verebilirlik, katılımcılık. verimliiik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim
anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas almalıdır. Belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen

taşıması. etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda

vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye
hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha

fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Turhal belediyesi, vatandaşın belediyeden
beklediği hizmetleri, zamanı hizmete dönüştürerek kaIiteli, etkin ve verimli biçimde gerçekleştirmey i

hedeflemelidir.

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
kaynaklann etkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını. görev ve yetki alanım

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalhk
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağiadığını ve harcama birimimizde süreç

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

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

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

Yer :Turhal Belediye Başkanlığı

Tanh:Ol.04.2022

ahli üN

iş1 uru
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20- PERFORMANS SoNUÇLAR| TABLOSI,
20.1. Birimlerin 202l Yıh Hedefleri
1. özEL KALEı4

ISTIŞARE EDEN, ORTAK AKILLA HARIKET IDEN VE
HALKLA BiRLiKTE YÖNETiLEN. KALiTELi HiZMET Üneriıli
içiN xunuvıs.a.L yAplllrrzl GüçLtNDiRMf K vf, TopLUMuN
HER KESiMi iır gin|-ixrn DOĞRUDAN SAĞLIKLü BİR
iı-erişiıı KuRı L}ıASI\ı SAĞLAMAK

Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimi daha etkin hale
getirmek.

Sabırlı. kararlı ve cesaıetle vatandaşIarımızdan gelen talep ve sorunları
etkili bir şekilde çözüme uIaştırmak.

İlimizi tanılma amaçlı yapılacak organizasyonlar, gelen misafi rlerin
ağırlanması,ilim ize aiı yöresel ürünlerin tanıtılması.

Katılımcı. şeffaf. insan odaklı, etik ilkelere bağ|ı ve adil bir yönetim
anlayışıyla hizmeıleri eşit, etkin ve verimli bir şekilde sunmak. şehrin
değişimine yön vererek vatandaşlarımızIn yaşam standartlarınt arttırmaktır.

Sosyal. kültürel. ekonomik yönden şehirleşmenin sağIanması. yaşam

kalitesini yükseltecek çalışmaların sürdürülmesi ve belediyemizin
kurumlaşmasını sağlayacak tüm hizmetleri sunmak, hizmette devamlılık ve
verimliliği esas almaktır.

KurumsaI gelişimin sürekliliğini sağlayarak

hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak. (%)
% 100

Vatandaş başvurularını çözerek ve sonuçlandırarak halkın
belediye içindeki işlerini daha hızlı tamamlamasını
sağlamak. (%)

Yo l00 % |00 % l00

İlçemize yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için her
türlü karşılama. ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin Başkan
adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli
organizasyonun yapı|ması görevleri yerine getirilmesi. (%)

% l00 % l00 Yo l00

ldare Adı özel kalem

Amaç l

Hedef l

Hedef 2

Hedef3

performans Hedefleri

Performans Göstergeleri 20l9 202{l 202l

t.l.
% l00 % l00

2.|

3.1



2. yAzI işı-rei ıqüoünı-üĞü

t} Ms sTEMiNi «; iiçı-ıNoinı,ıı xL
Hedef l
Hedef 2

Hedef 3
Hedef ,l

Hedef 7

Hedef 8

Hedef l0
performans Hedefleri

performans Göste rl
1.1.

[a le

Bi l işin,ı teknolojiIeri n iıı kul lanıının ı gel işlirmek
web üzerinden c itli E-Beledive faalivetlerini seli şıirmek

lDi ital ar maları y,apmak

I Yazılım ve donanım ihıiyaç|arını gidererek. teknolojik ge|işmelere uygun
ha le getirınek

alı

Bilişim ve bil le

Düzenli olarak Muhtarlarla istişare to
Ya

iderilınesi i in sıfır hata ile ça|ı

i hizınet i itimleri düzenlemeküvenli

lantısı düzenlemek

İlçemizde buIunan mahallelerimizde hizmetlerin zamanında. halkın
ihtil,açlarına yönelik olarak yürülülmesi ve muhtarlarımızla koordineIi
hizmeı sunmak adına Muhtarlık işleri müdürlüğünün işlevselliği amırmak

hizmeı sötürme sürelerimizi kısaltmak

ılan hizmetlerin ra orlaı,ımasını ve ar ivlenmesi sağlaınak
Belediyemiz tarafından vatandaşlara daha kaliteli hizmeı verebilmesi için
Hizmet içi EğitimIer vennek, vatandaşların evrak ve nikah işlemlerinin
sorunsuz

e-Belediye sistemini kullanan personel sayısını arlırmak
( sal ı)

malarlmızı vürütmek
z02l

%]00% l00

0

]2
]?
12

% l00

5

]2

ı ve şikayetlere cevap veITne oranınt artırmak (o%)

Meclis Gündeminin olu turulması ve ilanı (saı,ı)

Dijital arşivlemesi gerçekleştirilen dosya oranını artırınak
(%\
Eğitim kurumlarında güvenli inıemeı eğitimleri düzenlemek
(sayı)

l25.ı.
6.1.
7.1.

Meclis Gündeminin MecIis Ür elerine

Alınan Encümen kararlarının yazımı ve ilgili birimlere
gönderilmesi ( sayı

önderilmesi (sa!] l2
]]

l]
l2

.18

ŞLE MüDtlRLi](;t]
Hukuk ri Müdürl

kurumun Tarafolduğu ceza Davaları ve savcılık I şleın leri
Kuruınuır Taraf O|duğu İdari Uyu
ıcra Dairelerinde İ

mazlık Davaları
lem Gören Dosyalar

Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve
kleştirmek

Kurumun Taraf OIduğu Hukuk Davaları Taki

mevzuata uygun oIarak süresinde ger

Oranı (%) % l00
Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlem|eri | %l00
Taki Oranı (%)

%l00

%|00Kurumun TarafOlduğu idari Uyuşmaz|ık Davaları Takip
Oranı (o4)

lem Gören Dosyalar Taki Oranı (%o)

Idare Adı Yazı i leri Müdürlü lt
Amaç 3

%10 %80y" 80

Hedef 9

2o19 2020

2.1.

{.ı

8.ı.

Hedef 5
Hedef 6

ldare Adı
Amaç l6

Hedef l
Hedef 2
Hedef3

performans Hedefleri

performans Göste Ieri

2.1.

20|9 2020 2021

3.1.

4.|, %l00

1.1.

İcra Dairelerinde İş %l00

3. HtJKUK

Güvenli intenıet kullanıını ve bilgi güvenliği eğitinrleri düzenlemek

] l86 200

3.1

0

Meclis tutanaklarının yazım ve kontrolü (sayı)

48 4tt

MAHKEMf,LIRE iNTiKAL EDEN iŞ VE iŞLEMLf,RiN KURUM
LEHı}iE So\t,ÇLANMASıNr SAĞLAMAK
Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları

Hedef ,l

%|00 %l00
%100

%100 %100

%l00



Idare Adı
Amaç 9

Basın Ya ın ve Halkla er Müdürlü

Hedef l

Hedef 2

tl
KULTURf,L VE SOSYAL FAAL Y fTLER GEL ŞTlRMEK
Kadınlara. Çocuklara ve Dezavantaj|ı Bireylere Yönelik FaaIiyetleri
Çeşitlendirmek

I Engelli birel lere hizmet veren Engelsiz
fonksiı,onel bir mekana la

vet Ve taIe \önetımınl

Yaşam Merkezinin daha 
I

Hedef J

Hedef 8
Hedef 9
Hedef l0

Hedef 1{
Hedef l5

Hedef l6

Hedef 20

performans Hedefleri

Faalivetler

şınmasını sağlamak

Çocuklara ve gençlere yönelik olarak farkındalık oluşturmak adına Arı Park
ro esl eliştirilerck ve bu proje}9 ulııuıı nıekan )atırıınü ),apnıak

Önemli iin ve haflaların kutlama etkinliklerini düzenlemek
larihi kocakavak külıür ve sanat festivalini düzenlemek

I sosval vardım faalivetleri eeli tirmek
Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik günlük sıcak yemek ve
ekmek dağıtımını yapmak
Ramazan ayında iftar saatinde günlük olarak yemek veri]ecek ve etkinlikler
düzenIemek

Şika eli tirmek
Beyaz masa faaliyetlerinin e_belediye sistemi i|e entegre edilerek şikayet ve

eri dönüş lerinin h ızlanmasın ı sağlamak
Sosyal yardım taleplerinin e-belediye sistemi ile entegre edilerek talep geri
dönüşlerinin h ızlanmasını sa

tale

laınak

Belirli döneınlerde halkımızın belediyemiz faaliyeı ve hizmetlerinden
haberdar olmalarını sağlamak adına bilgilendirme faaliyetIeri düzenlemek

Basın yayın birimi personelinin teknolojik ve habersel kabiliyetini

materyaller hazırlatılarak Halkımızın bil isine suırmak

eliştirmek
Tanıtım Hizmetlerinin arttırılması ve yaygınlaşması. Belediyemiz
hizmetIerini etkin şekilde duyurmak.Kentlik bilincinin arttırılmast ve
korunmasını sağlamak.
5393 sayılı Belediye kanununun l3 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin
hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye
faaliyetleri hakkında biIgilenme ve beIediye idaresinin yardımIanndan
yararlanma hakları vardır." gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın
beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katı|ımını sağlamak ve uygulamaya
konan yeniIiklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel

Kadınlara. ÇocukIara ve Dezavantajlı Bireylere Yönelik

En
Sayı )

lli ve kadınlar i in düzenlenen mekan sayısı (sa! l) 6

.l

Çocuklar ve Gençler için geliştirilen sosyal proje sayısı
(sayı)

için düzenlenen özel etkinlik savısı

Hedef ,l

Hedef 5
Hedef 6
}ledef 7

Hedef 1l

Hedef l2

Hedef l3

Hedef l7
Hedef l8

Hedef 19

Açıklamalır

Performans Göstergeleri 2019 2020 202|

2.1.
J.l

.1.1

1.1.

DeZaVanta lı birer leı

.{. BASIN YAYIN VE HALKLA iı-iŞriı-rn Mi]Di]RLÜĞÜ

Hanımeli kültür merkezinin daha fonksiyonel bir mekana taşınmasını
sağlamak

kültürel eıkinlikler düzenIemek

Dezavantajlı bireylere 1,önelik olarak özel etkinlikler düzenlemek

Maddi durumu iyi olmayan ilk ve orta öğreıim öğrencilerine yönelik
kırtasiye yardımı yapmak

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenli olarak araç ve gereç
yardımında bulunmak

Basın yayın faaliyetlerini geliştirmek

YayımIanan haber ve bilgilendirmelerin dijital olarak arşivIenmesini
sağlamak

1

3 1

l ] 1

] {



( sar,ı )

6.1

Bilgi Edinme Koordinatörlüğü faaliyetlerinin yürütiilmesi
(%)

Turhal halkı ve belediye personelini en hız|ı ve etkin yolla
bilgilendirmek amacıyIa SMS alımı (04)

%l00

%|00 oA100

%|00

5.1

8.t

11.1

+

7.1 Kan Anonsu. Cenaze Anonsu. Elektrik Kesintileri ve çeşitli
etkinliklere aiı anonslar ile Resmi ilanların ıakibi (%)

Resmi ve öze| programlarda protokol düzeni kurulması,
süslenmesi ve ağırlama hizmetlerinin takibi (%)

9.1 Tören ve kutlamalarda şehir süslemesi amacıyla bayrak.
flama vb. ma|zeme alınması (0Z)

10.1 Medyaya yönelik basın bülteni hazırlanması. hazırlanan
bülıenlerin web sitesine aktarllınasının sa lanınası (o%)

% l00 %]00

%l00

%l00

%l00% l00

%l00 Yol00

%|00 % l00

% l00

12.1 |anıtım amaçlı foloğafların toplanıp arşivlenmesi. bu
aırraç la kullanılan teknik donanrmın iı i|eştirilmesi (%)

0/o l00

dare Adl Fen şleri Müdürlüğü
Amaç 5

Hedef .ı. |.

Hedef {.2

Hedef .1.3,

Hedef ].].

20l9 2020 202lPerformans Göstergeleri
1.1

2.1.

3.ı.
4.1.

performa ns Hedefleri

6. iMAR vE şEHiRciLiK MüDüRLüĞü

YAPİSAL YATIRI MLAR CERÇEKLEŞTiRMEK
İmar planIarına yönelik olarak ihtiyaç duyuIan nokta|arda yeni yollar açmak

Bordür, paİke döşeme ve yenileme çalışmalarl yürütmek

ihtiyaç duyulan nokıalarda yolların asfalt kaplamasını yapmak

",;60
on,70

Yeni açtlan yo||ar|a trafiği rahatlatmak ve Yapılacak çalışmalar ile şehir estetiğine

katkıda bulunmak

Mevcut bordür ve parke döşenmiş alanlarda yeniIenme oranı (7o)

!mar planlarında yeni açı|an yolların fiiIi açılma oranı (%)

konkasör Tesisinin kurulması

."l00 %l00

""l00

Iır,ıar u qulamaları ya mak
Mevlana mahallesi imar uvgulamasını gerçekleştirmek
Fatih mahal]esi imar uygulamasını gerçekleştirmek

kent bilsi sistemini kurmak

Ruhsata aykn ve kaçak yapılann denetirnini yapaıak gerekli kanuni işlemleri
yürtıtmek.

performans Hedefleri

P€rformans Göste lc ri

0
%l00 9,ol00o/o l00

İdare Adı imar Ye Şehircilik ]\t üdürlüğü
Amaç J
Hedef l

Hedef J
Hedef {
Hedef 5
Hedef 6
Hedef 7 İmar denetim çalışmaları mak

alı maları yapmak
a

Nunrarata

Hedef 8

20l9 2020 202l
ı.ı Mevlana mahallesi imar uygulamasını eerçekle§tirmek l

2.1 Fatih mahallesi imar uygulamasını gerçekleştirmek
3.ı Kent Bilgi sistemi uygulaması (sayı)
.|.ı

5,t Kaçak ve Ruhsata aykırı yapı takibi (%)
N umarata Faaliyetleri (%)

o.o l00 % l00 %l00

5. FEN iŞLERi nıüoi'ını-üĞü

%100

%l00

% l00

oA100 %100

Vo\00

% l00

Basın toplantılarının düzenlenmesi (oZ) %l00

%l00

Mevcut yollann yama ve bakım çaIışmalarını yapmak

o.o 50

%50
o,,o50

Bordür üretim tesisinin kurulması o/o l0

iMAR VE PLANLAMA CALIŞMALARr YAPMAK

Hedef 2

Yeni planlar ve plan revizyonları yapmak

İmar uygulamalanntn hayata geçirilmesi. Kaçak ve Ruhsata aykın yapı ıakibini
yapmak ve kent bils,i siteminin kurulması

0
0 l

l



7. iTFAiyE Mt]DirRLüĞü

Personel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. uygulamalı eğitim ve tatbikatlaI
yapabilmesi için başta itfaiye eğitim sahası olmak üzere gerekli alanları
olu urmak
Okullar. kültür merkezleli ve halk eğitim merkezlerinde yangın önleme. ilk
müdahale ve doğal afetler konusunda e itinrler diizenleıııek

zel ve resmi kurum rsonellerine yönelik oIarak vansın e itim]eri düzenlemek
An ız van ınlarının önlenmesi i in farkında]ık o]u turacak alı malar mak
Denetim ve itfaiye modernizasvonu faaliyetlelini vürütmek

ıdare Adl İtfaiye Müdürlüğü
Amaç ı3 |ınırvr@ MALARl

Icııişrinııex
Hedef l İtfaiye personelinin çeşitli eğitim]elle uzmanlaşmasını sağlamak
Hedef 2

Hedef 4
Hed€f 5
Hedef 6
Hedef 7

Hedef 8 ttfaiye yeni hizmet binasını yapmak
Hedef 9 Olaylara zamanında ve etkin müdahale amacıyla araç sayısının artırılması. uygun

nitelik ve nicelikte araç ve donanım alımı yapmak
Hedef 10 İıfaiye teşkilatının olaylara zamanında ve etkin ve ulus]ar arası standartlarda

müdaha]e edebilmesi için modernizasyonunu sağ]amak
Hedef l l Afet yönetimi çalışmaları yürütmek
Hedef ı2 Afetlere karşl, afet öncesinde ve sonrasında korulrucu ve önleyici tedbirler alarak

ve afet durumunda uluslar arası standartlarda müdahale edilrnesini sağlayarak can
ve mal kaybını en aza indirilmesini sağlamak

Hedef l3 Yangın riskinin yüksek. ulaşımın dar ve zor olduğu bölgelerde hidrant yap]lmas] ve
mevçut hidratIarın yenilenmesini sağlama

Hedef l,ı Kunarma ekibi için gerekli teknolojik ve Iojistik malzeme temin edilecek
personelin eğitimlerle uZülanlaşmasln1 sağlamak

Hedef l5 STK ve gönüllü vatandaşlardan oluşan gönüllü kurtarma ye itfaiyecilik ekipleri
oluşturmak

Hedef l6 Su altı arama kuItarma araç ve ekipman eksikliklerini gidererek. bu alanda yetişmiş
insan kaynağına sahip olmak

Hedef l7 Afet Ye doğal afetlerin önlenmesi ve yönetimi konusunda ki faaliyetler
gerçekleştirmek.

Hedef 18 Kritik alan ve yapllarl tespit etmek
Hed€f ı9 Kriz yönetim planı hazırlamak ve plana uygun yapılanma gerçekleştirmek
Hedef20 Afet yönetimi konusunda diğer kurumlar|a işbirliği ve entegrasyonu saElamak
Hedef 2l Afellere },önelik al§apı faaliyetlerj yürütmek
performans Hedefleri Gelişen teknoloji ve sosyo]ojik olaylardan ötürü artan yangln sayllarlndan ötüIü

personel eğitim faaliyetlerini sıklaştrmak ve birimimizin araç gereç ihtilacını
karşılamak

Performans Gö§tergeleri 20l9 2020 202l
1.1 itfaiye personeli için düzenlenen eğitim Sa}rSl (sayı) l
2.1. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı

(sayı)
3.1 Yaptlan itfaiye hiZmet binası sayısı (sayı)
,ı.l Afet Ye doğal afetleİin önlenmesi ve yönetimi konusunda

gerçekleştiri]en faaliyet sayısı (sayü)
1 5

5.1 Halkı afetlere karşı bilinçlendirmek için faaliyet yürütülmesi
( savl )

6.1 sivil savunma p]anlarının günce||enmesi ('/.) %l00 %l00 %100,/.l Yıl içerisinde yangın tatbikatl yapılması (sayı) ) 7
8.t i!@|ç Araç ve ekipmanının Bakım ve Onarımı (%) %l00 %l00

5

Hedef 3

Kamu kurum ve kuruluş|arında yangın güvenliği ve tedbirlerinin alındığına dair
denetimler yapmak

2 4

0 ]

]

10 l5

%l00



8. MALi HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAPINlN E NVE KULLANILMAslNl sA LAMA K

ve bildirim lmasını amakB lerinin
ilde lmesiniMaIi hizmetler süre lerinin etkin bir

cari ve transfer harcamalarında tasarrufa ]ar

Ekonomik Faal eSln lerln l

Mec]is kararlarının ve Encümen kararlarının takibini
Müke llef taramasl
Emlak biJdirim kayıtlarının kent bilgi sistemi verileri ile eşJeştirerek hatalı

l lembi]dirinleri belir1
Belli bir oranın üzerindeki lara ödeme emri ermek
Stratejik planlama.bütçe ve performans faaliyelleri Stratejik planün yapılması

hazırlanması ve konsolide edilmesiornans esas lı b Iamak
Belediyemizin mali imk6nlarını ihıiyaçlar dahilinde yerinde kullanmak. belediye
harcamalarında tasanufa riayeı edilmesi, şeffafve açık bir raporlama sistemiyie
h verebilir kavramının benimsenmesi

Kurum gelirlerinin anırımı için mükellef tespiti. beyanlarda
niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi. tahsilat kaylplarlnln
azaltılması, yeni gelir kaynak|arının oluşturulması için çalışmalar

% l00 % l00 % l00

ak.
Stratejik plan doğultusunda tüm bilimlerin bütçe
esasl ı performans programını hazırlamak. (o/o)

% l00 % l00 % l00

Bütçe ve performans uyumunu sağlayarak mali
disiplini yerleştirmek. (%) % 100 % l00 % l00

Mali yıh bütçe kesin hesap çalışmalarınl yürütmek. (%) % l00 % l00 % l00
Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak beJediye meclisine
sunulacak hale getirmek (%) % l00 % l00 0,6 l00

Şeffaf İhaleler (%) % l00 % ]00 % 100
2020 Yılı Performans Programına son şeklinin verilmesi ve
kamuoyuna duyurulması (%) %l00 %l00 %l00

20l9 Yılı Birim Faaliyet Raporunun hazürlanması (o/o) %l00 %l00 %l00
2020 Yılı Performans Takip sisteminin oluşturulmasü ve
uygulanmasl (yo) %l00 %100 % l00

2020 Yılı Bütçe Hazıılık çalışmalarının yapı|ması (96) %l00 % l00 %l00
Gidele göre tasarruf edilmesi (%) %50 yo,70 %80
Kamu]aşhrma (%) %25 o/o 25 %35
Fatura ve Hak sahiplerinin evrak kontrollerinin yapılalak ödeme
§lem lerinin gerçekleştirilmesi (o/o)

%80 %80 %90

Içme suyu tahakkuka bağlı tahsilatln arttırıIması (%) %80 %85 o/o 90
Tahakkuk eden vergi gelirlerinin tahsil edilmesi (%) %90 %90
Her yıl ödenmeyen vergilerin takip edilerek vatandaşa tebliğ
edilmesi (Sayı) l0.600 8.000 l5.000

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç 2

Hedef l Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar YaDıııak
Hedef 2 Tahakkuk Artışı Sağlamak
Hedef3 Beledive mali yönetim süreçlerinin etkin bir sekilde calısmasını sağlamak
Hedef ,l

Hedef 5
Hedef 6
Hedef 7

Hedef 8
Hedef9

Hedef l0

Hedef l l

Hedef l2
performans Hedefleri

performans GösterqeIeri 20l9 2020 2021
l

2.1.

3.ı

4.1

5.1

6.1
7.1

8.1

9.1

l0.1
l 1.1

12.1

l3.1

1,1.1

l5.1 %92
l6.1



9. TEMizLiK işıpni ırüoünı-üĞü
Temizlik I ıeri M üdü rlü
ÇEvRE YöNETiMi vE KoRUMA FAALiYETLERiNi C ELlŞTlRM EK
Evsel atık ıo Iama ünite|erinin ka sitelerini anırmak
l00. 200. 400 ve 800 lt. 'lik çö konre}ner alımı Va nrak
Geri dönüşüm kağtı toplama nokıas! inşaa etmek
Geri dönüşüm yapIlabilmesi için iç mekan kglq]4qllqğlq4lrylqp mak
Yerinde dönüş üm sağlanmasl amacıyla ayrl konteyner dağıtmak

Evsel at ( toplama miktarünl artürmak

Atık pillerin toplanryr!i!c4!E4]I!4

Lavra ve Uçkun ilaçlama faaliyetlerini anırmak
Düzenli aJış malarla kontevnerlerin dezenfektasvonunu sağlamak
Dere lslü ve temizleme çalışmaları vürütmek
Kurum çalışanlarını sıftr altk konusunda eğitmek
Okullarda sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim faali1 eıleri vürütmek
Maha]le muhtarları. Diyanet çallşanlart ve apartman yönetitilerine yönelik olarak
sıfır atık ve evre bilinci konusun iln laaliyetleri düzenlenıck

Çevre ve temizlik faaIiyetlerini aksatmadan yürütmek amacıyla sıkıştırılmalı çöp
kamvonu alımı ya mak

Çevre ve temiZlik faaliyetlerini aksarmadan yürütmek amacıyla vakumlu yoI

ştırllmı

Hedef 8

Hedef 9

Hedef l0

Hedef l3
Hedef l J
Hedef l5

Hedef 23

perfornıans (jiistt leri

)urme ara

Elektronik atık toplama noktası inşa etmek
Mobil atlk to Iama noktası inşa etmek
Atık qetirme merkezi in şa etmek
Katı atlk düZenli depolama İesisi 2. |ot alanlnl inşa etmek
Atık avırma ünitesi in şa etmek
Yaşlı. bakıma muhlaç ve engelIi birey|erin evlerinin temiz|iği ta|epler dahilinde
değerlendirilerek. evlerinin temiz|iğini yapmak

alıını r apmak

Geri dönüşüm yapılabilmesi için dağıtımı yapı|an iç mekan kutu
saytsı(sayl)

o,/o l00

l00

o^25

% l00

]00

0q

ldare Adı
Amac l0
Hedef l
Hedef 2

Hedef J
Hedef 5

Hedef 6

Hedef l l
Hedef l2

Hedef l6
Hedef l7

Hedef lE

Hedef l9

Hedef 20

Hedef 2l

Hedef 22

Hedef 2{
Hedef 25
Hedef 26
Hedef 27
Hedef 28
H edef ]9

performans Hedefleri

1.1.

2.1. Ambalaj atık. Aık pil. Bitkisel atık. Elektronik atıkların toplanma
oranı (%o)

3.1
.ı.l

Yenilemesi yapılan kat, j!! !Ie!ş fer istasvonu sa\ ı5ı (savı)
Katl Atık Düzenli Depolama Tesisine Çöp Se!kiyat| (0o)

6.1

Atık yağ üreten tesislerin periyodik kontrol|erinin yapılarak
tehIikeli atıkların bertaraftnın sağlanmas| (yo)

Ilaçlama ve dezenfektasyon yapılması (larva. uçkun. sivrisinekler
karasinekler, kene ve şehir genelindeki ağaç zararlıları
mücade|esi. zirai ilaçlama, haşereler vb.) (%)

5.1

20ı 9 2020 202l

%j5

..,; l00 %l00 % l00

Hedef J

Benaraf edi]en atık miktarını artırmak
H€def 7

Ambalai aıık toplama miktannı anırmak

Bitkisel atık toplanma miktarını artırmak
Elektronik atık topIanma miktarını aıırmak

Çevre ve temizlik faaliyetlerinj aksatmadan yürütmek amacıy|a ve çekici alıml
vaDmak

Çevre ve ıemizlik faaliyet]erini aksatmadan yürütmek amacıy|a hafifticari araç
alımı yapmak

Çevre Ye temiZ|ik faaliyet|erini aksatmadan yürütmek amacIyla 6 ton kapasiteli
damperli kamyon alımı yaDmak

Çewe ve temizlik faaliyet|erini aksatmadan yürütmek amaclyla ilaçIama aracı
alımı yaDmak

katı atık transfer istasyon alanını veni|emek

Hedef 30

- Yeni atık toplama ünitelerinin alınıp yerlerine yerleştirilmesi
- Çevre koruma konusunda bilinçlendirme eğitim faaliyetleri
- Yeni çevre koruma alanlan oluşıurmak
- Yeni araçlar|a birIikte temizlik faalivetlerinin beledive bünyesinde yürütülmesi

0

0

0 l ]

%|00

%l00 %l00



10. ZABITA MÜDüRLÜĞü

GELiŞTiRMEK vf, SOKAK HAYVAN SAĞLIĞININ
KORUNMASINI SAĞLAMAK

HALK SA fTLFLl I VE RI]HSAT DENI

Halk sağlığının korunması ve işyeri faaliyetlerinin daha sağlıklı ilerlemesi
adına zabıta personeli eğitim faaliyetleri geliştirmek ve denetim
faaliyetlerini geliştirmek

Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyonu merkezinin kapasitesini
artırmak

Belediyemiz sınırları içinde yapılan görev ve yetkilerimiz dahilinde her

türlü denetim. kontroI ve ıakip işlemlerinin 1,apılmasl.

|00
Halk Sağlığının korunması adına gerçekleştirilen faaliyet
oranı artışı (o%)

0 l00

Sokak Hayvanları rehabilitasyon merkezi kapasite artış

oranı (o/o)
Yo25 Yo350

Tüm zabıta personeli ile her 3 ayda bir yasa ve
yönetmelikler hakkında eğitim amaçlı toplantılar yapılması
( sayı)

,t ,l .l

Belediye sınırları içerisindeki tüm işyer|erinin tamamının l

defa denetiminiı yapılması (sayı)
l ] 4

Gıda üreten işyerlerinin denetlenmesi (sal,ı) 6 6 l0
Belediye sınırları içerisindeki fırınlarııı denetlenmesi (sayı) 2.1 ?4 .18

Çevre görünüm Ve estetiğini bozan görüntii kirliliği yapan

tabela ve afiş!erin kaldırılmasının sağlanması (sayı)
365 365 365

1.2 ve 3. sınıfgayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması
(sayı)

365 365 365

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat

müracaatlarınün değerlendirilmesi ve denetimi (sayı )
365 365 365

j65 365 365

Okulların çevresinde günlük zabıta denetimlerinin yapılması
(sal ı)

365 365 365

Okul kantinlerin in denetlenmesi (sal,ı) _l _l l0
Mevcut halk pazarlarının belirli bir slandarda

kavuşturulması amacı ile denetimlerin yapılması (sayı)
%80 %80 %95

Meslek gnıplarına göre oluşturulan çalışma böIgelerine şehir
içerisinde bulunan ilgiIi meslek gruplannın taşınmastnın
sağlanması (%)

Yo25 Yo25 Yol5

Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen resmi kıyafetlerin temini
(%)

%l00 %100 %100

Esnafların bilinç|endirilmesi amacıyla broşürler dağıtılması
(Sayı) 750 750 750

Günlük şehir içi kaçak mal denetimi yapılması (sayı) 365 365 j65

Idare Adı zabtıa Müdürıüğü
Amaç l2

Hedef l

Hedef 2

perfornıans Hedefleri

Performans Göstergeleri 20l9 2020 202l
1.1.

2.1.

3.1

4.1

5.t

6.1

7.1

8.1

9.|

10.1 Şehrimizdeki etiket kontrollerinin yapılması (sayı)

l1.1

12,1

13.1

lı.l

15.1

16.1

17,1



ll. sU VE KANALiZASYON MÜDiüRLÜĞü

SAĞLAMAK Vf, ALTYAPI soRUNLAR|Nl GiDERMEK
ALT},APl VE ST},APl ]\t ESG

çme suyü kalitesinin ve altyapısının iyileştirilme çalışmalarü yapmak

Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde 3.000 m3'lük içme suyu deposunu

besleyecek 2 adet sondaj kuyusu açmak

Borsa ve Yüksekokul su depoları terfi hanını yenilemek

Şehrin ınuhıelif alanlarında 20 km.'lik eski içme suyu şebekesini yenilemek

Elektronik sayaç tamir ve ayar istasyonu kurmak

Arızalanan, içme suyu sayaçları tamir, bakım ve onarımt için 500 adet

tamir sayacı alımını gerçekleştirmek

Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi ve çevre
yatırımları konusunda yatırımlar yapmak

Atıksu aı|tma tesisi yapmak

Aşırı 1ağışlardan etkilenen bö|gelerde yağmur suyu hattı yapmak

Altyapt ve üstyapı hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesini sağlamak

Su sayaçlan tamir bakım ve onanm servis hizmeti için l adet panelvan araç

alımı yapmak

A|tyapı çalışmaları için 2 adet kazıyıcı ve yükleyici alımını yapmak

Altyapı çalışmaları için 2 adet damperli kaınyon alımını yapmak

Eski ve asbest içme suyu hatlarının yenilenmesi. Mevcut kuyulara yeni

kuyuIarın eklenmesi ve Yeni alŞapı şebekelerinin döşenmesini sağlamak.

Su ve Kanalizasyon Hat|arı Bakım. Onarım ve Tamiri (%) % |00 Yo l00 % 100

Şehrimizde muhtelif yerlerde yağmur suyu menfez|eri ve

kanalları yapımı (%o)
% l00 yo l00 % \00

Açılan sondaj kuyusu sayısı (sayı) 0 J

Yeni|enen su deposu terfi hattı sayısı (Sayı) 0 2 J

Yeni|enen içıne suyu hattı uzunluğu (kın) 0 4 l0
Sayaç tamirleri için kurulan istasyon sayısı (sayı) 0 l ]

Idare Adı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Amaç 8

Hedef 7.1

Hedef 7.2

Hedef 7.3

Hedef 7.{

Hedef 7.5

Hedef 7.6

Hedef 7.7

Hedef 7.8

Hedef 7.9

Hedef 7.10

Hedef 7.1 l

Hedef 7.12

Hedef 7.1J
performans Hedefleri

20l9 2020 202l
1.1.

2.|

3.1

t.1
5.1

6.1



12. PARK VE BAHçELER MÜDÜRLÜĞÜ

REKRf, ASYON ALANLARJN|N GtLiŞMESiNi SAĞLAMAK
İ|çemizde mevcut yeşil alan miktarını artırmak

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

ÇiçekIendirme çalışmaları yapmak

Çimlendirme çalışınaları yapmak

Yeşil alanların bakım ve onarımı çalışmaları yapmak

Parklarda bakım. onarım ve temizlik çalışmaları yapmak

Yeşil aIanlarda yenileme çalışmaIarı yapmak

Mevcut parklarda yenileme çalışmaIarı yapmak

Oyun grubu ve spor aleti alımları yapmak

Okul ve cami bahçeleri düzenlemeIeri yapmak

Oturma bankı ve kamelva alımı yapmak

Çim biçme makinesi aIımı yapmak

Park alanları ve reftijlerde bulunan yeşil alanlar için oloınatik sulama

sistemine geç iş faaliyetleri gerçekleştirmek

Mevcut parklarda bulunan oyun grubu alanlannın zemininin kauçuk
kaplama ile kaplanacak

Mevcut parklarda oluşan ihtiyaca yönelik ve geliştirme çalışmaları
kapsamında revizyon çaltşmaları yapmak

Şehir merkezinde düzenlemeler yaparak yeni yeşil alan sahaIarı

oIuşturmak. mevcut alanların düzenienerek halkımızın daha sağlıklı .

doğayIa iç içe dinlenerek. eğlenerek yaşamasını sağlamak. şehri daha güzel
hale getirmek için. sağlıklı yaşanabilir. modern bir k€nt oluşturmak.

Mevcut parklarda bakım onarım çalışması yapılan park

oranı (o/o)
% 100

Okul ve Cami bahçelerinde düzenleme yapılan yeşil aIan

orant (%)
Yos0 %65 %,75

Mevcut parklarda oyun gruplarında kauçuk zemin kaplaması
(%)

Vo40 %60 Yo 70

Yeşil Alan ve Parkların Sulanması, Çimlerinin Biçilmesi ve

temizliği (%)
% l00 % l00 yo l00

Mevcuı Mahalle Parklarının Revize Edilmesi (%) 9/" l 00 % l00 vo 100

Idare Adı Park ı,e Bahçeler Ntüdürlüğü
Amaç 6

Hedef l
Hedef 2

Hedef J
Hedef 4

Hedef 5

Hedef 6

IIedef 7

Hedef 8

Hedef 9

Hedef l0
Hedef l l
Hedef l2
Hedef l3

Hedef 1,1

Hedef t5

performans Hedefleri

Performans Göstergeleri 2019 2020 2027
1.1.

% 100 % l00

2.1

J.l

1.1

5.1



13. MuHTARLIK işLERi ııü»ünı-ijĞü

ı4. LrLAşIM uizuErı-rni ııününı-tlciı

şrxiı-un ıaxip ıırnnx soNUçLANDIRILMAsıNt
slĞıııuıx.

Mt]HTARLARIMIZIN TALEP VE EN H ıZLI\Iı

Mahalle muhtarlarıyla toplantılaı düzenlenmesi

Muhlarların iletmiş olduğu problemleri ilgili birimlere yönIeııdirmek

Muhtarlann elektronik ortamda çalışmalaıını sürdürebilmeleri için gerekli

ortamı hazırlamak
Muhtarlar tarafından yönlendirilen ihtiyaç sahibi aileleri tespit etmek

Muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz
tarafından hızlı ve eıkin bir şekilde çözümünün sağlanması.

Yo|00 %l00 %100Mahalle muhtarlarıyla toplanlılar düzeırlenmesi

%l00
Muhtarların iIetmiş olduğu probIemleri ilgili birimlere
yönlendirmek

Yo| 00 Yo100

%100
Muhtarların elektronik ortamda çalışmalarını
sürdürebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak

y,l00 Yol00

Muhtarlar tarafından yönlendirilen ihtiyaç sahibi aileleri
tespit etmek

%l00

GELIŞTlRlLMf, SINI SAGLAMAK
PARKlNlNULAŞIM F Vf MA

Araç ve alölye ekipmanı alımı yapmak

Gelişen hizmet ağı ve ihtiyaçlara yönelik olarak araç yenileme ve binek

araç alımı yapmak

Yolcu taşıma hizmellerinin ihtiyacına göre otobüs alımı yapınak

Atölye ekipman. kompresör vejeneratör alımı yapmak

Ulaşım ve hizmet sistemimizi ihtiyaçlar nezdinde geliştirmek ve sistemi
sürekli yenilemek.

Ulaşım ağlarında ve ulaşım hizmetlerinde teknolojik yatırım
sayısı (sayı)

l l J

Yaya. kasis ve eksen çizgilerinin çizilmesi (km) l0 l0 30

Kar ve buzla mücadele çalışması yapılması (Kaya tuzu
alımı) (ton)

l5 l5 20

l5 20 30

U|aşım araçlarının bakım ve onarımı (sayı) l0 25

Otobüs duraklarının bakım ve onarımı (sayı) ]0 25 25

ldıre Adı Muhtarlık lşleri Müdürlüğü
Amaç l8

Hedef l
Hedef 2

Hedef 3

Hedef ,|

performans Hedelleri

Performans GöstergeIeri 20l9 2020 202l
1.1.

2.1.

3.1.

4.1.
%l00 Yol00

ldıre Adı Ulaşım Hizmetleri MüdürIüğü
Amaç 7

Hedef l
Hedef 2

HedefJ
Hedef .l

performans Hedefleri

Performans Göstergeleri 2019 2020 202|
1.1.

2.1.

3.t

4.1 Trafik levhası takılması (sayı)

5.1 l0
6.1



l5. MEZARLIK ve DEFlN HIZMETLERI MflDtIRLtl(;t]

Mezarlık ve Defin Hizmetl€ri Müdürlüğü
MEZARLIK ALANLARININ BAKIM, ONAR]M VE
DüZEN Lf, MELf, RiNiN YAPILMASI

Hedef 2

Hedef 3
perfornrans Hedefleri

Performans Göstergeleri
1.1.

Mevcut Mezarlıklann bakım onanm ve düzenleme çalışmaları ile birlikte

şehir mezarlığına defin oranını artrmak.

llçe Mezarlıklarının Bakım ve Onarımı Takip Oranı (%) %l00
%l00

Yol00

%100

Cenaze Yıkama,Taşnna ve Defin Hizmetlerinin
Gerçekleştirilmesi Takip Oranı (%)

l6. iŞLETMf MüDüRLüĞü

Işletme Miidürlüğü
Amaç 15 lçMf SUYU H ZMF,T

VE SCADA siSTEMiNi YENİLEMEK
Hedef l
Hedef 2

Hedcf J
Hedef {

Hedef 5
Hedef 6

Hedef 8

Hedef 9

1.1.

Yol00

KESINTISI Z st]NULMASINI SAGLAMAK

vol00

| İçme sul u pompalarının ve çalıştlrma panolafıntn yenilenmesi

I Yeni ıeknolojik cihazlardan faydalanmak

Scada sislemini sistemin ihtiyaçlarına göre yenileyerek. su depolannda

oluşan taşkınları, gereksiz su motoru çalışmasını önlemek ve bu sayede

enerji lasamıfu sağlamak

Elektronik cihazlardan kavıraklı arızaları en aza indirmek ve su kesiı,ıtisi

l savısını azaltmak

Ekonomik ömrünü tamamlamış motor ve pompaları yenilemek

Otomasyoır sistemlerinin yaygınlaşmasın ı sağlamak

EIektrik trafolarının değişimi ve reviz;-onunu yapmak

Sorum|u|uğumuz alanında olan aydınlatma direklerinin bakım onarımını

lKul lanılmaz durumda olan cihazların çaIışmasını sağlamak

yapmak

202l
Yenilenen içme suyu pompası sayısı (sayı)

Park ve Bahçe Aydınlatmaları Çalışma Oranı (o/o)

lçme Suyu Pompa Bakım Çalışmaları Oranı (Vo)

Kurum içi Haberleşnıe Cihazları Bakım Oranı (o/o)

0

%25 o/o30

o/ol00

%100

Idare Adı
Amaç l7

Hedef l

202720l9

%l00

2.1.

3.1.

Idare Aılı

Hedef 7

performans Hedefleri

20l9 2020Performans Göstergeleri

%|00 yol00 %100
y.] 00

5.1.

7.1. %|00 %|00

6.t.

%100

%|00

İlçe Mezarlıklarının Bakım ve Onarımı

Taşıma ve Yıkama Araçlarının Bakım ve Oııarımı
Cenaze Yıkama.Taşıma ve Defin Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

2020
Yo|00

Taşıma ve Yıkama Araçlarının Bakım ve Onarımı Takip
Oranı (%)

Yo\00

Kullanılamaz hale gelen veya teknolojik olarak yeıersiz kalan su

pompalarının yenilenmesi. Scada sisteminin teknolojik olarak yenilenmesi

l

2.1. Azalan arıza oranı (Yo) %40

3.t.
4.1, % l00

Ses Yayın Cihazları Yenilenme Oranı (0Z) % 100 % l00

Şehir içi Sinyalizasyon Yayınlarının Bakım ve Yenilenme
Oranı (%)

%l00 yol00



21. FAALiYETLERE iLiŞKİNBiLGi vE DEĞERLENDiRMELER
.A-Mali Bilgiler
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22. PERFORMANS SONUÇLARıNIN DEĞERLtrNDİRiLı{ESi

Perlormaııs sonuçlarına ilişkin değerlend irmeler "Performans Sonuçları TabIosu" başlığı altında her

bir tablo içinde verilmiştir. 2019-2024 Stratejik Planı ve 202l Performans Progran,ıı doğrultusunda seçilen

amaç ve hedeflere yönelik olarak İdaremiz 202l yılında birçok faaliyel gerçekleştirmiştir. Performans

hedeflerinde meydana gelen sapmaların nedenleri, ilgili göstergelerin yanında açıklanınıştır. İdaremiz.

bundan sonraki süreçte hem bu sapmaları giderıneye yönelik hem de artan sorumlulukları ve geniŞleyen

hizmet alanları dihilinde belirlediği vizyoıru ve misyonu doğrultusunda çalışmalarına devaın edecektir.

23. PERFORMANS BiLGi SİSTEMiNİN DEĞf, RLENDiRiı-ı-rtsi

Performans esaslı bütçeleme sisteminin ve 50l8 sayılı kanunun 4l. Maddesi'nin gereği olarak

idarelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan Faaliye1 Raporu ile perlormans bilgi sistemi

değerlendirilmektedir. Faaliyet Raporu sonucuna göre, idarenin ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda

belirlenen bütçe hedef ve gerçekleşmesinde bazı sapmalar meydana gelmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen

faaliyeıler, performans esaslı bütçeleme sistemi gereği hazırlanan stratejik plan ve performans programına

sadık kalınarak, amaç ve hedeflerimizle paralel olarak gerçekleştirilmeye çalışılmışlır. Meydana gelen bazı

sapmaların giderilmesi için ilerleyen dönem]erde daha dikkatli çalışmalar yapılacakıır.

2.t. KURUMSAL KABiLiYET vE KAPASiTENiN DEĞERLENDiRİLMESi
A- Üstünlükler

Güç|ü bir kurumsal yapı ve stratejik yönetim anlayışının gelişmiş olması

Teknoloj ik gelişmelere duyarlı yönetim anlayışı

Kadın emeğini değerlendirme merkezinin bulunması (Hanımeli)

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan yardımlar

katı atık bertaraf tesisinin bulunııası
Vatandaşlarımıza sosyo-ekonomik açıdan katkı sağlayacak çeşitli kursların yaygın olması

Asfalt şantiyesi, taş ocağı, parke üretim tesislerinin bulunması

cenaze hizmetlerinin ücretsiz olması

Çeşitli projelerle uluslararası hibe ve destek fonlarından yararlanılması

Fiber altyapı ile kısa, orta, uzun vadede bilişim tesislerinin oluşturulması ve tesislerin kaynak

yaratma potansiyeli olması
Toplu taşıma araçlanmızın araç takip sistemi ile izlenebiliyor olması

Etkin itfaiye teşkilatı ile itfai olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilecek itfai olaylara ulaşım

süresinin kısa olması
Güncel teknolojiyle yeniIenmiş donanımlı sistem altyapısının buIunması

Merkezi server. merkezi yedekleme sistemi ve felaket yedeği sisteminin bulunması

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin istenen düzeye ulaşması

Elektronik BeIge Yönetiın Sisteminin (EBYS) aktif olarak kullanı|ıyor oIması

B- Zayıflıklar

. Belediye gelirlerinin yetersizliği ve borç yükü

. Hizmet içi eğitim kültürünün yerleşmemiş olmasl

. Şehir içi otoparkların yeterli düzeyde o|maması

. Geri dönüşüm tesislerinin yetersizliği

. Belediyemizde kullanılan otomasyon ve bilişim programlarının yeterli düzeyde olmaması



25. ÖNERi VE TEDBiRLER

Bütçe tahmin sürecinde yatırımların 1espiti Ve maliyetleri gerçekçi bir yaklaşımla plan|anmaya

çalışı}maktadır. Bazı sapmaIar olmakla bir|ikte ytizde yüz gerçekleşme için tüm işler zamanında ve planlanan

şekliyIe tamamlanmalı ve ödenekler mümkün olduğunca etkin şekilde kullanı lmalıdır. Gider bütÇesindeki bu

hassasiyetle birlikte kurum gelirlerinin de yasal mevzuata uygun şekilde idareye ve dolayısıyla hizmet|ere

katkı sağlayacak biçimde arttırılmaslna gayret gösterilmelidir. Bu doğrultuda amaclmlz, vizyonumuzun

gerektirdiği şekilde vatandaşlarlmlZln yaşam kalitesini arttırmak ve her zaman daha iyi hizınet vermektir,



MALi HiZMETLER BiRiM YöNETiCiSiNİN BEYANI

Mali hizmeıler birim ;-öneticisi olarak yetkim dahilinde:

Bu idarede. faaliyet|erin ınali yönetim ve mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yiirütüldüğünü. kamu

kaynaklarının eıkili. ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iÇ konlrol süreÇ|erinin

işleıildiğini. izlendiğini ve gerekli tedbirlerin atınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üsl yöneliciye

raporlandığını beyan ederim.

idaremizin 202l yılı faaliyet raporunun 'Mali Bilgiler' bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir ve tam

olduğunu teyit ed erim. 0 1 l O4 12022

cr/L
Recep BOZDUMAN
Mali Hizmetler Müdür V



üsr yöışıriciııix iç xoxrnoı cüvrxcr BEyANI

iç xoxrnoı- cüvıNcı BEvANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde:

Bu raporda yer alan bilgilerin güveniIir, tam ve doğru otduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyeıler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların. planlanmış amaçlar doğrultusunda

ve iyi mali yöneıim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç konlro| sisteminin işleınlerin yasallık ve

düzenIiliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildririm.

Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler iç kontroller iç denetici raporları ile

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığınl
beyan ederim. 01 l0412022

il
},e Başkanı
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