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Belediyemiz 2020 mali yılı faaliyet raporu; Maliye Bakanlığı
tarafindan yayınlanan ve 17 Mart 2006 tarihinde ytirürlüğe giren, '.Faaliyet
Raporu Hazırl.anıa yönetmeliği usul ve Esaslarına" uygun olarak
hazırlanmış ve oylarınıza sunulmuşfur. Raporda ağırlıklı olarak 2020
yılına ilişkin verilerin yail sra ihtiyaç duyulan son üç yıl bilgilerine de yer
verilmiştir.

Tarihi, coğrafik ve jeopolitik yapısı dolayısıyla di,inya devletleri
içerisinde önemli bir yeri olan ülkemiz, her geçen yıl gittikçe artan ilgi
odağı haline gelmeye başlamıştır. Belediyemiz tarafindan gerçekleştirilen
ulusal ve uluslar arası etkinlikler, belediyemizin ve ülkemizin tanıtımında
çok önemli rol oynamıştır.

Değerli arkadaşlarım, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde bizlerle
birlikte özveriyle çalışan, siz değerli meclis üyelerimize ve tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkiir ediyor, 2020 faaliyet raporunu görüşlerinize
saygılarımla sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA
Belediye Başkanı
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I_ GENEL nir,ciı,nn
a -ıvrisyox vn vizyoN

vrisyoN
Değerlerini gözeten, kentin sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu, sürekli
gelişime açık, planlı, programlı, etkin, şeffaf adil, katılımcı, çevreci,
modern ve model bir belediye.

VİZYoN

Modern şehircilik ve planlama kriterlerine uyarak, sürekli kendini geliştiren
bir sistemle, kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran, tarihi ve
kültürel dokusu ile ulusal ve uluslararası itibarlı, yaşanabilir, temiz bir Şehri -^

Beyza.

B-YETKİ,GÖnrv vE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye
Kanununun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna Akşehir
Belediye Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır.

l) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

2) kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları vermek.

3) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

_ 4) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resım ve harç
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken dogıI gaz,su, atık su
ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

'

5) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; buniar
için gerekli tesisleri kulmak, kurdurmak, işletmek ve işlettlrmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek.

6) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları,
tünel, raylı sistem d6hil her türlü toplu taşıma sistemlerıni kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
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7) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetlıri yapmak ve
yaptırmak.

8) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

9) Borç almak, bağış kabul etmek.
l0) Toptancı ve perakendeci h6lleri, otobüs terminali, fuar alanı,

mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasma
izin vermek.

11) vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l2) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

13) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz
satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas|
ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezasl ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.

14) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
l5) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye

etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat
toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için tedbirler almak.

16) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her ti,irlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zamarıve
güzergAhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği büttin işleri yürütmek.

17) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel a\tyapı; 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 mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanrtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikAh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya
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yaptırır, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

l8) okul öncesi eğitim kurumları açabilir; * l * Devlete ait her derecedeki
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onanmını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç, gercç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sagııtıa iıgiıı
her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekAnların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onuırrmrnı yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme veriı ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen
mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya
yaptırır. * l *

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s[ası, belediyenin mali
durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkiin ve dar
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri

götürülebilir.

C-i»anryn iı_,işrix BİLGiLER
FIZIKSEL YAPI

s.No cayninrrNxuıı,BRi ADET

1 Ana Hizmet Binası
2

Kapalı Otopark
2

3 Katlı Otopark
1

4 Çorba Çeşmesi
1

5 Asfalt Şantiyesi
1

6 Tiyatro Salonu
1

sinema salonu
2

8 Nasreddin Hoca Evi
l

9 S.Ü.Binas ı (Eski Cumhııriyet Okulu)

ll

2

7

1



zabıta karakolu
l

yeri KarakoluPazar
3

Pazr yeri Tahsilat Biirosu
1

Mal Pazan Tahsilat Bürosu
1

TaşınmazlarKiralık
640

Ekmek Fırını
1

Araç Hangarları
2

Diğer Gayrimenkuller
2515

12

10

11

|2

13

l4

15

16

|7



GENEL
sIRA
NO:

BiRiM
§lRA
NO:

ARACINAİT
OLDUĞU KAMU
KURIrLUşUNrrN

Ur{VANIVEGÖREV
YERIdtllcE)

cİNsi MARKASI

l l
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Md.

43 U 9270 TRAKTÖR NEw
HoLLAND

2 2
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Md.

MinibUs FoRD

3 3 42 Tc 356 Kamyonet iVEco

4 4
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Md.

42Uc 00l Kamyonet

5 5 42 UH 359 Kamyonet

6 6
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Md.

42 UE 008 Kamyonet

,7
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardırn İşleri
Md.

42 tJN 868 Kamyonet iVEco

8 42U 1,136 Kamyon HYt.]ı\tDAİ

9 9 42 ABH 969 Kamyonet FORD ( FAC6)

l0 l 42w 635 Kamyonet
(Kapah Kasa) Ford

ll Akşehir Belediye
Başkanhğı Zabıta Md.

Kamyonet
(Kapalı Kasa) Ford

|2 3 42vB 02| Otomobil Renault

l3 Akşehh Belediyesi
İmar ve Şehtcilik Md. 42 UD 365 KAMYONET FiAT

2
Akşehir BeJediyesi Fen
İşleri MüdUrlüğtl

DAMPERLİ
KAMYoN BMc

l5 3
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri MudİıIlüğu 42 D 3691

DAMPERLİ
KAMYoN BMc

l6 4
Akşeht Belediyesi Fen
İşleri MtldürlUğü 42 U 4023

DAMPERLi
KAMYoN MERCEDES

1,7 5
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğu 42 U 4053 DAMPERLİ

KAMYoN MERCEDES

l8 6
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdtlrl0ğ0 42 U 35|0 DAMPERLİ

KAMYoN MAN

AKŞEHİR BELEDİYESİ ntn\ryEsiNDE BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

RENGi/MoDELi

KIRMIzl
(KlREMİT)

200|

Gri

2016

Beyaz

2013

Beyaz

2008

Beyaz

2009

Beyaz

20l I

Beyaz

2011

Beyaz

20|0

Beyaz

Beyaz / Mavi

Beyaz l Mavi

20]ü1

Gri (GUmUş;

200l

Gri

Sarı (hasat)

2001

Sarı (hasat)

200|

1998

Kırmızı

l998

20l8

20l I

2006

Krrmızı

PLAKA No

42 Uc l7l

Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım lşleri
Md.

FİAT

Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardırn lşleri
Md.

İVEco

FoRD

,l

8

Akşehir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Md.
Akşehir Belediyesi
Sosyal Yarüm İşleri
Md.

Akşehir Belediye
Başkanlığı Zablta Md.

2 42 UP 636

Akşehir Belediye
BEkanlığı Zabıa Md.

l

l4 42 D 5733

Krrmızı Beyaz



l9 Akşehir Belediyesi Fen
lşleri Müdiirlüğü 42 U 3509 DAMPERLİ

KAMYON MAN

20 8
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MüdUrlüğu 42 UP 442 DAMPERLi

KAMYON MİTSUBiSHi

2l ll Akşehir Belediyesi Fen
lşleri Mildürlüğü 42 U 0225

22 |2 Akşehir Belediyesi Fen
İşleli Mudurluğü 42 D 4305 ARAZÖZ

23 l3 Akşehir Belediyesi Fen
işteri Müdttrluğü 42 UP 892 DAMPERLİ

KAMYoN MERCEDEs

24 |4 Akşehir Belediyesi Fen
lşleri Müdİlİlüğu 42 UP 893 DAMPERLi

KAMYoN MERCEDEs

25 l5 Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MüdürlüğU 42 UP 523 KAMYONET MiTSUBisHi

26 |6 Akşehir Belediyesi Fen
IşleIi Mudurluğu 42 U 7060 BMC BELDE

2,1 l7 Akşehir Belediyesi Fen
İşleli Müdttrlilğü 42 Uc 400 DAMPERLİ

KAMYoN BMc

28 l8 Akşehil Belediyesi Fen
İşleri Müdüllığü 42D 5455

DAMPERLİ
KAMYoN MAN

|9 DAMPERLl
KAMYON

30 21
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdtırluğü 42 U 6001 MITSUBISHI

3l 42 U 0594 TRAKTÖR
NEw

HoLLAND
ÇlFT ÇEKER

32 24
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MtldfulüğU 42 KAR 002 GREYDER CHAMPIoN

55 25
Akşehir Belediyesi Fen
lşleri MUdürlüğU EKSKAVATÖR SAMSUNG

34 26
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Mudltİlüğtl

YüKLEYİci
KEPÇE KoMATSU

35 2,7
Akşehir Belediyesi Fen
Işteri Mudülüğu cIlAMPIoN

36 28
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdürluğü GREYDER CATERPiLLAR

3,1 29
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Mudürluğu

ASFALT
siLiNDiRi MKE

36 30
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdtıİlüğtt FoRKLiFT KOMATsU

39 3l Akşehir Belediyesi Fen BEKO LOADER JcB 4cX

|993

Krmızı Beyaz

1993

Beyaz

20l1

Kırmızı

l990

Kırmızı

1980

Beyaz

20l1

Beyaz

20| l

Beyaz

20l1

Kırmızı Beyaz

|996

Sarı (hasat)

2005

kırmızr Bevaz

l994

kırmızı Bevaz

1978

Sarı

|996

|992

Sarı

Sarı

saİı

1984

Sarı

2004

14

7

TRAKTÖR 80_66

oToBÜS

29 Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MUdtlılğtl 42u 55|1 DoDGE

MiNiBÜS

22
Akşehir Belediyesi Fen
İşleIi Mudurluğü

GREYDER

l994

1998

Sarı

|9,79

|964

Sarı



İşleri MüdürlUğU KAZIOI
YüKLEYİcl 20]ü 1

Sarı

2007

Sarı

20||

20l l
Sarı

201,7

Sarı

2005

2005

l996

197 6

1969

l994

l992

KIRMIzl

1994

BEyAz

Beyaz

20lI
Sarı

l992

Sarı

1996

Sarı

|999

Beyaz

2007

Beyaz

40 BEKO LOADER JcB lcx

4l 33
Akşehir BeIediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü EKSKAVATÖR KoMATSU

42 34
Akşehir BeIediyesi Fen
İşleri Mudurluğü

ASFALT
SİLİNDiRl CATERPİLLAR

43 35
Akşehir Belediyesi Fen
lşleri MüdOrlüğu

JcB 4cx
KAZ|C|

YÜKLEYİCİ

44 36
Akşehiı Belediyesi Fen
İşleri MtldürlUğü HIDRoMEK

37
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MOd[rIüğtl BEKO LOADER çUKURoVA

885

46 39 KAzIcI
YüKLEYİCi

47 40 GREYDER CIlAMPİoN

48 4| Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdilrlüğo GREYDER cHAMPloN

42
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MttdürlUğü YÜKLEYİCİ CATERPILLAR

4\ Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdüdüğtl GREYDER cAT

44
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MUdtlrlüğü

KAzIcI
YÜKLEYİCİ

MAVİ
HİDROMEK

52 45
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Mudurlüğü 42 U 8142 ÇöP

KAMYoNU DoDGE

53 46 42 US 72E KAMYoN BMc

54 l
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürluğü

42w 521 KAMYONET MITSUBISHI

55 4
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğtl

ÇöP
KAMYoNU BMC FATİH

56 6
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mltdllrlüğü

42D 3||l ÇöP
KAMYoNU BMC FATiH

5,1
,7

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mudtırluğu

ÇöP
KAMYONU BMC FATiH

58
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mildurluğü

42 D 3129 ÇöP
KAMYoNU BMc FATİH

9
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürl{ığü

42IuE934 ÇöP
KAMYoNU MITSUBISHI

60 10
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
MUdüIlüğü

ÇöP
KAMYONU MITSUBISHI

2007

15

32
Akşehir Belediyesi Fen
lşleri MüdUrlUğ0

BEKO LOADER

BEKO LOADER

45

Akşehir Belediyesi Fen
İşleİi Müdürlüğu cASE 580

Akşehir Belediyesi Fen
İşleIi Mudttluğu

49

50

5l

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdüflüğu

42U 40,12

42 U ,7197

8

59

42 UE 935

Sarı

|995

1996

Sarı



Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
MUdürlüğU

ÇöP
KAMYONU BMc FAT1H

Sarı (hasat)

Sarı (hasat)

200,1

Sarı (hasat)

2007

Kırmızı

1994

Krrmızr

l999

Beyaz

2005

Beyaz

Mavi

2012

BEYAZ

20|6

BEYAZ

20l4

20l6

BEYAZ

2015

K]RMIZI

200l

Beyaz Yeşil

l989

BEYAz

20| |

BEYAZ

20l5

BEyAz

62 12 42UE 937 ÇöP
KAMYoNU BMC FAT1H

63 l3
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdurlüğü

ÇöP
KAMYONU

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
MüdtlTlüğü

FIAT 54 c

65 15
Akşehil Belediyesi
Temizlik İşleri
Mudüdüğ0

42 U 8795

66 16
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
!4qdjlrluğü

42Uc 422 MERCEDEs

67 l8
A}şehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mudüİluğü

42 U 5815 ÇöP
KAMYoNU FORD _ cARGo

68 19
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
$Udürlüğü

69
Akşehir Belediyesi
Temizl ik İşleri
Mud0İlüğü

42 UR 573 çöP
KAMYoNU

70 2l
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
Müdtklüğu

71
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdiırluğu

KAMYON FoRD

72
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdilrluğu

çöP
KAMYoNU FoRD

24
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mudülüğtl

42 UG 46l ÇöP
KAMYoNU FoRD

74
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşIeri
Müdttrlüğu

42vP l33 ÇöP

15 26
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
Müdtlrlüğu

42D 0646 TUMoSAN

,l6
Akşehir Belediyesi
Temizlik lşleri
MUdürlUğü

oToKAR

Akşehir Belediyesi
Temizlik işleri
Müdiırluğu

BMC LEVENT

,l8
31

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mudürlüğü

42w 5|9 MlTsUBIsHI

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
MüdOİlüğu

41H 6024 ÇÖP
KAMYONU

80
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Mtıdürlüğü

42 ASG 89 MOTORSiKLET MOTORSIKLET

El Akşehir Belediyesi 42 AcH724

|6

1l 42ıuE936

2007

2010

2013

BEYAZ

BEYAZ

20l6

BEYAZ

BEYAZ

2000

BEYAZ

6l

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri
Müdürlüğü

42 UE 938 BMC FATİH

64 l4 42U 2855 TRAKTÖR SÜP.

TRAKTÖR SÜP. FIAT BAŞAK

YoL. SÜP.
ARAcI

42UT 593 TRAKTÖR NEw
HoLLAND

20 IsUzU

42 UG 758 KAMYON FoRD

22 42 lJB 884

23 42UG 460

25 KAMYoNU MERCEDES

TARKTÖR

28 42U 6056 KAMYoN

29 42 D 07,1,1 KAMYONET

KAMYoNET

79 32 FATrH

33

34 KAMYoN FoRD



Temizlik İşleri
Mudür

Q,) 35
Akşehir BeIediyesi
Temizlik İşleri
MüdürlüğU

KAMYoN FoRD

E3 l Akşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Md. 42 D 9990 MtNİBÜS VOLKSWAGEN

E4 2 42 D 0880 oToMoBiL

85
Akşehir Belediyesi
özel kalem 42 uI 200 KAMYoNET

(BE Pick-up) MITSUBISHI

86 4
Akşehir Belediyesi
Destek Hiznıetleri Md 42 D 4324 SEPETLİ VlNÇ FIAT lvAco

8,7 5 42 U 8998 KAMYONET FlAT

6
Akşehir Belediyesi
Destek Hiznetleri Md 42 D 2657 KAMYoNET BMc

7
Akşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Md. 42 UB 123 Otomobil RENAULT

MEGANE

90 8
Akşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Md. 44 Uc 0l1 oToMoBIL

9l 9 oToMoBİL

92 l0 Akşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Md 42 UB l53 oToBoBİL FİAT LrNEA

93 ll Akşehir Belediyesi
Destek Hiznetleri Md. 42 uN 656 FIAT

94 l
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42UP 522 KAMYoNET MlTsrrBİsHi

DAMPERLl
2 42w 606

KAMYoN
MİTsUBisHİ

96 3

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42U 9032 TRAKTÖR FiAT

97 4
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42D3238 MAN

98 5

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42D 4334 AR-pZÖz DE soTo

99 42U 1775
^R-AZÖZ

FATİH

,7
42UT 566 AĞAÇ SÖKME MERcEDEs

BENz

20l8

Siyah

2006

Beyaz

2011

Beyaz

201,1

Beyaz

1984

Beyaz

Beyaz

2004

Poyraz Gri

200,7

KAHVERENGi
(Bej)

2006

Gri

2007

20l1

20|1

Beyaz

2011

Krrmızı

1997

1993

1985

1990

Yeşil

1,7

1998

42 AcK235

Akşehir Belediyesi
Destek Hiznetleri Md. RENAULT

3

Akşehir Belediyesi
Destek Hizmetleri Md.

88

69

FORD FOCUS
GHI

Akşehir Belediyesi
Destek Hizrıetleri Md. 42 u 0082

RENAULT
MEGAN 2

SEDAN
DIYNAMIQUE

1.6

oToMoBiL

Beyaz

95
Akşehir Belediyesi
Park ve Büçeler
Md.

TANKER

6
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

l00
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

20l8

BEyAz

200,7

MAVİ (DENİZ)

2006

Kırmızı Beyaz

kırmızı sarı

Krrmızı



|02 l0
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42UC399 TRAKTöR MAssEY
FERGUsoN

l03 ll
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42U 84,70 TRAKTöR

l04 |2
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

MtNlBÜs PEUGEoT

l05 14

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42U 0,742 MlNlBüs

l06 Akşehir Belediyesi
Emlak İstimlak Md. 42 D 1480 MtNlBÜS FoRD

|07 3
Akşehir Belediyesi
Emlak İstimlak Md 42UD 364 KAMYoNET FİAT

l0l 9

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler
Md.

42UB2E5 TRAKTÖR NEVHOLLAND
kırmızı-kiremit

1993

Kırmızı

2005

Kırmızı

199,7

Beyaz

BEYAZ

2008

Beyaz

2004

2006

18

T[iMosAN

42D2989

PEUGEoT

2

l995

GRi
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3- BİLGi vE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Gelişen, değişen ve küreselleşen dünyada bilgi, bilgiye erişim, iletişim,

teknoloji kullanımı ve benzeri unsurlar ön plana çıkmış ve kurum ve kuruluşları
çağdaş kamu yönetimi anlayışını benimsemeye zorlamıştır. Belediyemiz, bu
değişimi üstlendiği misyonun bir parçası olarak benimsemiş olduğundan,
gelişmelere kolaylıkla uyum sağlamıştır. Belediyemizin mevcut olan
www.aksehir.bel.tr intemet adresi ziyaretçilere erişim kolayhğı sağlanmıştır.
Belediye internet sayfalarına bu adresle ulaşılabilmektedir. Sayfalar, birimler
tarafından gelen yeni bildirimler çerçevesinde devamlı güncellenmektedir.
Intemet hizmeti, hizmet alımı yoluyla sağlanmakta ve Başkanlığımız
bünyesinde kurulu bulunan web server, DNs ve mail-server gibi sistemler
günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve
güncel hale getirilmektedir.

Belediyemiz tüm birimlerinde bilgisayara geçmiştir. Şu anda tüm birimler
hizmet ve faaliyetlerini dijital ortanda arşivleme çalışması yapmaktadır.

Belediyemiz e-belediye ve t-belediye sistemlerini kullanmaya başlayarak
intemet üzerinde borç ödeme kolaylığını vatandaşlarımıza sunmuştur.

Sunucu (Seıver)
sunucu odası klima
PC bilgisayar
Diz üstü bilgisayar
Laser yazıcr

Çok Fonksiyonlu Yazrcı ğazrcı, Tarayıcı,X'ax)
Tarayıcı (Scanner)
Modem
Kesintisiz Güç Kaynağı (40 KW)
Switch (Hub)
Fotokopi Makinesi(A3 Boyutlu)
Büyük Ebatlı Yazıcı (A0 Ploffer)
AyakIı Scanner (Tarayıcı)
Firewall Cihazı (Güvenlik Duvarı)
Log Cihazı

4
,|

87

l4
25

24

l3
1

3

1

1

1

1

1

21

TOPLA.M 184



4-INSAN KAYNAKLARI

AKşEHİR BELEDiyEsi işçi NoRM KADRo DoLu_Boş DuRuMu

Memur 40 7
Sürekli İşçı 2 4I
Öztlrlti İşçi 2 2 4
Eski Hüktimlü İşçi 2 0
Ueçıcı lşçi 0 0 0
Sözleşmeli Personel 1

I I USTA 2 1 1

22580 iŞÇİ ŞoFÖR |4 9
|7840 İŞÇİ 5 1

26320 işçi YAĞCI 1 1

10820 İŞÇİ İŞÇi 25 11
24080 iŞÇİ TEMİZLİK İŞÇisi J 2

UNVANI

,(GENEL TOPLAM 70 45

ADEDI DOLU BOŞ
UNVAN
KoDU

22

SlNIFl

25560
23

oPERATÖR 4
0

36
1

l ltKliK KAD|N TOPLAM AÇlKLA]vlA

47
39

2

|4 15
GENllL TOPLAM 97 l2 l09



10000 G.i.H. ,,

G.İ.H.
G.i.H

15
6270 1

7825 G.İ.H.

BAŞKAN
YARDIMCISI
MÜDÜR
sivir, savuNıvra
UZMANI
ŞEF
siLcis.{yan
işı,rrıvınNi
vBni rraz.vn
xoNr.işı,.
VEZNEDAR
BvınNoinvır
MEMURU
MEMUR
raHsir.,o.qR
zABITA «oıvıispni
ZABITAMEMURU
AVUKAT
şnrrin rLANCISI
pEyzAJ uri»raRr
nrivıan
ivıürrrNois
ARKEoLoG
PROGRAMCI
rrxNirBR
rnrNisynN
öı,çü AvAR
MEMURU
ranip
vnrnRixnR
rrpxiivı
rrnıvrşinı

7

6

1

1

1

5

0

6

1

7815

9885

c.i.rı.
c.i.rı.

0

1

1

0

0

4

0

0

/555

7785

9935

9950

5935

8535

13500

8505

8500

6485

6535

8750

8790

7565

8110

8130

c.i.rı.
c.i.rr.
G.İ.H.
c.i.rr.
A.H.S.
T.H.s.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.s.
T.H.s.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.
T.H.S.

10

1

1

17
1

1
,,

1

15

1

l
15

3

l

ı
ı
ı
ı
ı
ı
ı

ı

ı

ı

I

I

5

1
,,

0

0

8

0

1

6

l
1

0s.H.S.
S.H.s.

l
1 0

08400 S.H.s.

23

0

10

1

1

5

1

1

1

6

l
1

12

1

0
1

1

7

1

0

9
1

0

1

1

AKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR NORM KADRO DOLU_BOŞ
DURUMU
UNvAN
KoDU SINIFI aoBoi DoLU BoŞUNVANI

6835

7820

|-

r
1

GENEL TOPLAM



işrinaxr,nnivıiz

Mevkii kullanım Amacı

1 yeni Mahalle Halk Ekmek Fabrikası İşletmesi

, kızılca Mahallesi Hıdırlık Sosyal Tesisi (Restoran İşletmesi)

3 Eski kale Mahallesi Takkasızlar Sosyal Tesisi (Restoran ve Konaklama İşletmesi)

4 İstasyon Mahallesi Aqua Park Kapah Yiizme Havuzu (Sağlıklı Yaşam Merkezi)

Müdürlüğümnz2018 yılmda Belediye Binası zemin kat, Halk Ekmek
Fabrikası; Yeni Mahalle Soğuk Hava Deposu Sok No:5 AKŞEHİR, 17l]r|12016
Tarihinde Faaliyetine başlayan Restoran İşletmesi; Kızılca Mah. ibre Sokak
No:79 AKŞEHİR, |8|,02016 Tarihinde faaliyete başlayan Restoran ve
Konaklama İşletmesi; Eski Kale Mah. Okul Sokak NO:ZO AKŞEHİR,
0110612018 Tarihinde faaliyete başlayan Aqua Park Kapalı Yüzme Havuzu;
İstasyon Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 AKŞEHİR Adresinde faaliyetlerini
sürdürmüştiir.

2-Örgüt Yapısı

,"\

l

l

24

Belediye Başkan Ytd.

iŞLETME VE İŞTiRAKLER MtiDüRLüĞü

Belediye Başkan Yrd.

BELEDİYE BAŞKANI

HAlKBAN ANONİM
ŞlRKETl 547 ADET HlssE
(DEĞERİ ı TL)

HALK EKMEK
FABNKAsI
İŞLETMEsİ

AQUA PARK KAPALI
YÜZME IIAVUZU
(SAĞLIKLI YAŞAM
MERKEZD

HIDIRLIK SOSYAL
TESİsi GESToRAN

İŞLETMEsD

TAKKASIZLAR SOSYAL
TEsİSİ (RESToRAN.cAFE
Ve KONAKLAMA
İŞLETMESi)

PANCAR EKİCiLERİ
KooP. l00 TL DEĞERINDE

sUKi ENERJi
YATIPJM A,Ş, İLE
JEoTERMAL %5 İŞ
ORTAKLİĞI



s-SUNULAN HİZMETLER

5.1 F,EN işr,rcni ivıüoünı,üĞü
1) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak
yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasıni, bunun için
ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara
verilmesini sağlamak,
3) Birimi çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına
uygun çalışmak,

!) İs nrosramıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamalç
5) vatandaşların istek ve şikAyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili
kişi ve kurumlara iletmeh fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.J
ile ilgili işleri yürütmelç
6) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamalç mevcut ve
bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
7) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının inşaatını,
bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt
ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını belediyemizhizmet
binalarının bakım ve onanmını yapmak
B) yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını
sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici
malzeme alımını ve montajını sağlamak,
9) Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını
sağlamak,
10) Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin
yaoılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini
sağlamalç
11) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması
işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
12) kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve
keşiflerinin hazırlanması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını iaı<ıp
ederek sonuçlandırmak,
13) yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının
hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak"
14] 

_ 
İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gıüi dojaı afetlere

müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanilacak iralzemelerin
zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine

25



etmeh
15) Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına
ilişkin taleplerini değerlendirip ruhsatlarının verilmesini sağlamalç
16) stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini
sağlamak,
17) uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini
sağlamak,
18J kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine
bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak
ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,
19) Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan
kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak,
20) Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonu
sağlamak,
21) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle veya ihale yoluyla asfalt
kaplama ve yama, bordür, trotuaryapım ve onarlmı yapmak
22) Açı|ması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla
alakalı olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların
neticelendirilmesini sağlamalç
23) istimlAk edilmesi gereken gayri menkullerin istimlAki ile ilgili olarak
yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların
neticelendirilmesini sağlamak,
24) Biriminin ve birim çalışanlarının faaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu
davalarla ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli
çalışmaların neticelendirilmesini sağlamalç
25) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumah
yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin
bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp,
çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,
26) Mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda
cadde, sokah meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını
sağlamak, şehrin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden
yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar,
alt geçitler, köprülea kültür ve hizmet binalarının yapılmasını sağlamalç
27) Şehrimizdeki Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Kültür Merkezi, Belediye Hizmet
Binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı,
tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
28) Eğitim ve KüItür ile ilgili tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım

26



ve onarlmlnl yapmak veya yaptırmah
29) imar M üd ürl üğü, Zabıta M ü dürlüğü, Kaymakamlık vb. tarafi n dan
bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,
30) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya
almak,
31) İlgili mevzuat hükümlerine göre ihale sureüyle yapılan yatırım
ihalelerinin kontrollük hizmetlerini yerine getirmeh
32) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
33) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin
yapılmasını sağlamak.
34) ilçemizde yol ve sürüş güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün
olarak gerekli çalışmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak,
35) cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç park etmelerini önlemek
amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmeh
36) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafindan verilen
görevlerin icra edilmesini sağlamaktır.

5.2 İMAR vE şEHiRciı,ir vıününı,üĞü

1. Yerleşme yerlerinin; plan, fen, sağlık ve çevTe şartlarına uygun
teşekkiilünü sağlamak (3194 SK Md l )

2. Kentin hAlihazır haritalarının yapımı ve giincelleştirilrnesi,(3194 SK Md 7)
3. Nazım imar planı v9 uygulama imar planlarının hazırlanması ve yiirtırltığe

konulması , (3|94 SK Md 8)
4. 5 yıllık.imar programlarınırı hazırlanması, (3194 SK Md 10)
5. Imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan mülkiyeti ozel idare ya da

hazineye ait taşınmazların Belediyeye terkininin sağlanması , 1ıı9+ sı<Md l1)
6. İmar planlafinda umumi hizmetlere ayrılan özel şahıs mülkiyetindeki

taşınmazların kamulaştırılması, (3194 SK Md 13-2942 SK)
1.Taşınmazlarla ilgili irtifak hakkı tesisi, ifraz, tevhit gibi uygulamaların

imar planlarma ve imar mevzuatına uygunluğunun ,rg**İ, (3194 S.
iıı,ıanyASASI Md 14-15_16) - -

8. İmar planında istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanların
belediye adına tescilinin sağlanması(2644 S TAPU KAN[JNU Md 2l)

9. İstikameti değiştirile, ,.yu kapanan yol ve meydanlarda hösıl olan
sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayanların uitişıgıroeti taşnfirız
sahibine, ayrrca şüyulu olan müstakil inşaata elverişli imır parsell.iir,a.H
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belediye hisselerinin diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satışlarrnın
yapılması, kamulaştırma işleminden doğan mal sahiplerinin istihkakları
karşılığında anılan yerlerin takas ve trampası
(3194 S. İıııan YASASI Md 17)

10. Beldenin gelişme yönü ve ihtiyacı doğrultusunda yeterli miktardaki
arsayı konut yapımına hazır bulundurmak amacıyla düzenleme sahaları
tespit ederek arsa ve arazi dizenlemeleri yapmak, (3194 s. iııaan
YASASI Md l8-İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak
Arazive Arsa Düzenlemesi İıe İıgiıi Esaslar Hakkında yönetmelik j

11. İmar planlarına göre parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili ,
(3194 S. İMAR YASASI Md 19)

12. Hd|ihazır haritalar, imar planları ve yapıların plan projelerinin
uzmanlık konularına göre mimar, miihendis ve şehir plancıları tarafindan
düzenlenmesini ve fenni mesuliyetlerinin üstlenilmesini sağlamak,
denetlemek , (3|94 S. İMAR YAsAsI Md 38)

13. Harita Miihendislik Hizmetlerinin Yüki.imlenecek Müellif ve Müellif
kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait yönetmelik hiikiimlerinin
uygulanması, (RG I|.|0.1993-21725)

14. İmar planlarının yapımınr yükiimlenecek Müellif ve Müellif
Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği hükiimlerinin uygulanması. (RG
02.11.1985-18916 Mük)

15. İmar planı yapılması ve değişikliği işlemlerinde Plan Yapımına ait
Esaslara Dair Yönetrnelik htikiimlerinin uygulznmasrnm sağlanması , (RG
02. l 1. 1 985- 1 89 l 6 Mük. Değişiklik 02,09.1999-23804 I7 .03.200I- 24345

16. Kentteki SİT alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu hiikilmleri ve bu kanrınunla çıkarılan yönetmelik
hiikiimlerine uygulanması.

17. İlgililerin talepleri iizerine yapılan işlemlerde, 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu kapsamındaki harçların ve yasanm Belediyelere tanımış
olduğu yetkiye istinaden belirlenen tarife üzerinden ücretlerin tahsili.

18. Birimin görevleri hakkındaki mevzuat değişikliklerini ve teknolojik
gelişmeleri izlemek, uygulamak.

|9. Sorumluluk alanındaki konularda kurs, seminer, konferans v.b. ne
katılmak.

20. Görevlerin disiplinli, verimli, işbirliği içerisinde, tarafsız ve nezaket
kuralları çerçevesinde yi.irüttilmesi.

2|. Yıllft çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasr.
22. Yıllık faaliyet raporlarının, birime ait bUtçe tekliflerinin hazırlanması

ve Başkanlığa sunulması.
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53 iNsAN KAyNAKLARI vE BĞirivı vıü»ünı,üĞü

1) Memurların T.C Kimlik Numarası esas alınarak personel bilgi sisteminin
oluşturulması ve sisteme kaydedilmesi.
2\ Memurların kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro
değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep
dilekçelerinin incelenip sonuçlandınlması, göreve başlayış-işlemlerinin
yapılması.
3) Memurlaıın derece terfı ve kademe ilerlemesi terfi taxihlerini belirten
listelerin takibi, onaylarrnın alrnması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet
yıllarının tespiti.
4) Memurların Kadro ve özlük hareketlerinin takibinin yapılması.
5) Memurların hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K, Bağ-Kur, öğenim -değişikliği, Askerlik siiresi ve diğer mazerete dayalı siireler) işlemlerinin
yapılması.
6) İlk ataması yapılacak Memurların ilk işe giriş evraklarınrn temin edilerek
atamasının yapılması.
7\ Memurlara ait belgelerin özliik dosyalarının ilgili böliimlerine eski tarihli
olan altta kalacak şekilde kronolojik sıraya göre konulması, özlük dosyalarının
korunması ve kurum sicil numarası esasna göre düzenlenerek arşivlenmesi.8) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan Memurların
özlük dosyalarınm gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise
dosyalarının teslim alınması.
9) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hiiktimleri
ÇerÇevesinde Memur Mal Bildirim Formu (Memurların mal değişikliklerinde bir
ay içerisinde, sonu 0 ve 5'li yılların Şubat ayının son gtıniine kadar) -
düzenlenmesini sağlayıp, saklanılması ve yönetmeliği l8.maddesi gereğince
daha önceki bildirimler ile karşılaştırılmasının yapılması.
10) Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi.
11) Memurlara kurum kimlik belgesi düzenlenerek verilmesi, açıktan ve
naklen atanan memurlara kurum sicil numarası verilmesi.
12) son sekiz yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir
kademe verilmesi.
13) Memur ve işçileriler ile sözleşmeli personelin yıllık, yurtdışı, mazeret,
hastalık, aylıksız ve ücretsiz izinleri ile ilgili gerekli işlemleri vrp.a.,1!) iznlerini yurtdışında geçirmek isteyen rn.rnrİı*ro y,rrtdrşrnu çıkışı ileilgili valilik Makamına sunulmak üzere kaymakamlık Makamına 

-bilgi

verilmesi.
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15) Memur disiplin kurullarının oluşturulması, disiplin kurulu toplantı
çağrılarının yapılması, sonuçlarının uygulanması.
16) Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayış
görevden ayrılış, vekalet görevi, 2. görevi, yer değiştirme, geçici görev, nakil,
istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin
işlemlerinin yapılması.
17\ Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı
memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin
kesilmesi işlemlerini yapmak.
ı8) vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması işlemlerin
yapılması.
19) Memurların Özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve
belge taleplerine gerekli yazışmalar|a cevap verilmesi.
20) Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil
numa.rasl sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi.
2|) Memurların Hizmet Görev Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlannın
cevaplandırılması.
22) Resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarının yapılması.
23) Memurların Hizmet sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında
gerekli mevzuatın uygulanması.
24\ Memurların Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur hizmet birleştirme
işlemlerinin yapılması.
25) |,,2. ve 3. dereceli kadrolardaki memurların hususi pasaport işlemlerinin
yapılması.
26) Kadro İptal, İhdas ve Kadro Derece, Unvan değişiklikleri tekliflerini
hazır|ayarak Belediye Meclisi'ne sunmak ve gerekli işlemleri yürütmek.
27\ Kamu istihdam Bilgileri Çizelgesinin 3 ayda bir Kaymakamlık Makamına
sunulması,
23) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçe çalışmalarının yapılması.
29\ Memur yan ödeme ve özel hizmet tazminat|arı cetvellerinin hazırlanması,
Valilik Makamından onay alınması ve Sayıştay'a gönderilmesi.
30) Emekliliğe hak kazanan çalışanların emeklilik işlemlerinin yapılması.
31) 3308 Sayılı Kanun gereğince Belediyemiz Müdürlüklerinde mesleki
eğitime tabi tutulacak meslek lisesi stajyer öğrencilerinin tespitinin yapılması,
staj yapacağı müdürlüklere sevki ve ay sonunda puantajlarının yapılarak
ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi.
32) Üniversite öğrencilerininyaz dönemi staj taleplerinin değerlendirilmesi ve
staj yapacağı birime yönlendirilmesi.
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33) Memurların başarı durumuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.
maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde ikramiye ödenmesi işlemlerinin
yapılması.
34) İşçilerin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme
yazışma|arı, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması,

15) Özürlü işçi, eski hükümlü ve terör mağduru 
^kontenjarılarına 

alınacak
işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
36) Her ay düzenli ol_arak Türkiye İş Kurumuna aylık işgücü çizelgesininElektronik ortamda gönderilmesi.
37) Toplu-İş Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını
hazır|amak, sözleşme müzakerelerinin sekretarya hizmetl-erinın yürütülmesi.
lq) işçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disİplin kuruluna ğtınderilen evrak
işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yaz|p, oflaylatılması işlemlerini -yapmak.
39) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği kadro karşılığı tam
zamanlı sürelerle YaPılan sözleşmeler ile istihdam edİlen stızleşmeli pers=onelin
başvurularının alınması, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin
ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine yazı yazı|masr ve Meclis
Kararının alınması, Sözleşmeli personelin Hizmet §özleşmesinin düzenlenmesi
ve imza altına alınmasl ve sözleşme örneği, Meclis kararı ve Mevcut kadro
cetvellerinin İçişleri Bakanlığına gönderilmisi işlemlerini yapmak.
40) Kurum ÇalıŞanlarına verilecek disiplin ceza|arı ile heİ bl. diripıin cezasını
gerektiren fiil ve hallerde memurlara 65l sayılı Devlet Memurları kanunu'nun

İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi

Kurumuna biıdiriımesi,.9er9k9n iş* gi,iş1'.'i1l#;iliftl,jiJJ,lİr"ll,,İ-İİ 
-^

personelin iş göremezlik belgelerinin elektronik ortamda soğal Güvenlik
Kurumuna gönderilmesi.
42) Belediye personelinin Müdürlükleri ile birlikte hizmet içi eğitim ihtiyacını
tespit etmek, eğitim planı ve programlarının hazırlanmu.r, ulgrıu.rması ve
değerlendirilmesi.
43) Çalışanlara kurum içinde ve kurum dışında kanunlar çerçevesinde eğitim
verilmesi ve bunun sonucunda verilen sertifikaların ilgiliye veriımesl, aynca
özlük dosyalarında saklanması.

!+İ Mevzuat ÇerÇevesinde gerektiğinde çalışanları yurt içinde ve yurt dışında
düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri ytırtıtmet.45) Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.

31



46) Çalışanların kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen
kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve işlemleri
yürütmek.
47\ kurum içinde görev yapan Memurların Mahalli idareler personelinin
Görevde yükselme ve unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmelik gereğince
görevde yükselme iş ve işlemlerinin yürüttilmesi.
48) Belediyede çalışan tüm personelin maaş ve ücret bordrolarının
tahakkukunu yaparak zamanında ödenmesi işlemlerini yürütmek.

5.4 DESTEK HİZMETLERİ rvıÜnÜnr,ÜĞÜ

l- Müdiirlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun
görülen programlar gereğince yürütiilmesi için karar verrne, tedbirler alma
ve uygulatma yetkisi.

2- Müdürlüği.in işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin
ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3- Müdürli.ik ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4- Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin ceza|arını

velme yetkisi.
5- Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani

denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6- Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde

sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel
işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına
önerilerde bulunmak yetkisi.

7- Sorumlu olduğu ttim görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit
etme yetkisi.

8- Birimdeki ti.im görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağıhmml yapma
yetkisi.

9- Müdürlüğüniin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve
kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

10- Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.
1l- Müdür, müdürlük personelinin devam/ devamsızhğından sorumludur.
12- 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının

kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında
kullanılmasından sorumludur.

13- Hizmet binalarının İletişim hizmetlerini yapmak y6da yaptırmak.
|4- Araçlar için intemet üzerinden araç takip sistemini oluşturmak.
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15- Birim kadrosunda bulunan Memur veya İşçi statüsündeki tiim personelin
özlük işlemlerini yasalara göre düzenli olarak yüriitmek.

16- Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesini sağlamak,
17- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılıp, dosyalamak. Cevap

verilmesi gerekenler cevaplandırmak.
18- Yapılması gerekli işlemleri zamarıındave noksansız yapmak.
19- yazışmaları kanun ve mevzuata uygun olarak, evrak takip programma

tarih ve sayılarrna göre kaydederek, müdürltik dışına yazıları evrak,
zimmetle ilgili birime teslim etmek.

20- Mekanik İŞler Hizmetlerine arızalı olarak gelen tiim belediye birimlerine
ait araÇların tamir, bakım ve onaıım hizmetleri için gerekli tiirn malzeme
ve yedek parçaları belirlemek ve aracı kullanan birim müdiirüne bildirerek
onaılm için gerekli tüm tamir, bakım ve onaılm malzeme ve yedek ^.
parçalarının satın alınmasını sağlamak ve buna göre araçların tamir, bukrm
ve onartm işlerini yapmak, yaptırmak.

21- kendi imkdnları ile yapılamayan tamirler için ödemeleri birimlerince
yapılmak üzere tamir işlemini yapabilecek usta ya da işyerlerine
yönlendirmek.

22- Tnm birimlerin kaynak işlerini yapmak.
23- Tüm araçlar için masraf ve periyodik bakım kartı tutmak.
24- TıJ,m araçların lastik ahmı, lastiklerinin tamirleri ile yıkama ve yağlama

işlemlerini ihale yoluyla yaptırmak.

5.5 HUKUK İşı,nnİ vıÜoÜnı,ÜĞÜ
l-Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara -başvurulmasına ilişkin işlemleri yiirütmek, ' '-
2-Belediyeye hukuki danışmanlık yapmak,
3-Belediyenin görev alanrna giren hususlarda mevzuatı derlemek ve
değerlendirmek,
4-Belediye ve Belediyenin görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve
değişiklik çalışmalarını yapmak,
S-Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili

Belediyenin görüşünü oluşfurmak,
6-BelediYenin üçi,incü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri
yiirütmek,
7-Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,
8-BelediYe kararlarına karşı mahkemelerde açılan her tiirlü davanın takibini,
gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak.
9-Icra işlemlerini yürütmek,
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l0-Dava açmak,
1l-üçüncü şahıslar tarafindan Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli

savunmaları yapmak, davaları izlemek ve sonuçlandırmak,
l2-Belediye ttizel kişiliği ve Belediye hizmet birimlerince talep edilen ve

Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak,
l3-Müdürlüklerinin çözemedikleri, tereddüde düştükleri, hukuksal sorunlar

hakkındaki mütalaada bulunmak,
14-Belediye adına protokoller hazırlamak,
l5-Belediye Başkanlığı'na ait her tiirlü idari, tasamıf ve hukuki işlemlerin
hukuka uygunluğunu sağlamak için, başkanlıkça lüzum görülen hallerde
Belediye Başkanlığı adına yapılması gereken işlevleri belirlemek,
16-Diğer birimler tarafindan hazır|anan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki

açıdan incelemek ve ilgili birimlere görüş bildirmek,
17- Başkan tarafindan verilecek diğer görevleri yapmak,
l8-Başkanlık Makamı veya Müdürlüklerden gelen dava dosyalarının ve

belgelerin kayıt-havale işleml erini yürütmek,
l9-Akşehir Belediye Başkanlığı'nın her tiirlü hukuki faaliyetlerini icra etmek;

görev-yetki-Sorumluluklarını taşımaktadır.

5.6 PARK vE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj,
gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)
2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle
birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazlizerinde tatbikini yapmak veya
yaptırmak.
3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir
kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri
hazırlanması ve uygulanması.
4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için
görüş bildirmek ve etüt etmek.
5) Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri
yapmak ve işletmek.
6) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller,
sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
7) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini
inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve
aydınlatıcı bilgileri vermek.
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8) park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken
malzemeleri temin etmek.
9) park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla
temasa geçip işbirliği yapmak.
l0) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını
hazırIamak v ey a haz ırl atmak,
l l) park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve
gübre temin etmek.
12) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
13) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek
14) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaç|annsulanması için
periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
l5) Budama zamanl ağaçlarınbudanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin
kaldırılması gibi bakım çahşmalarını yürütmek.
16) Bitki hastalık ve zarar|ılarına karşı zirai mücadele etmek.
l7) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular
kullanarak bu alanları koruma altına almak.
18) parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının
hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların
tamir işini yapmak.
19) parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla
boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma,srıama rİ.. bukr. ve onarrm
çalışmaları yapmak.
20) park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak
bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.
21) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan
müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.
22)Halkın YeŞil alan, orta refiij ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir
rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların İemini yönünde çalışmayapmak.
23) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespitiile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır haide
bulundurmak.
24)Müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım plaıılarını hazırlamak.
25) Müdürlük Personeli ile ilgili hizmetlerİyürütmek, hizmet içi eğitim kursları
açmak ve seminerler düzenlemek.
26) Müdürlüğün ahm, hizmet ve yaplm ihale dosyalarını hazırlamak.
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27) konusu itibarı ile park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına
girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti
halinde telafisi için ilgili müdtirlüğü bilgilendirmek.
28) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve
müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak
29) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve
makamın onayma sunmak.
30) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek.
31)Tüm kamu, kurum-kuruluşları ve kamu yarar|na çalışan dernekler, vakıflar,
odalar v.b. sivil toplum örgütleriyle, mahalli idarelerle ortak hizmet, uygulama
ve çalışmalarını kurum kararlarına mev zuat\ar a uy gun şeki ld e yürütmek.

5.7 Tun.r.izı,i« işı.,nni vıününr.,üĞü

1) Belediye sınırları içerisindeki evsel katı atıkların toplanmasını sağlamak,
2) Toplanan evsel atıkların transfer istasyonlarına veya depolama alanına
taşınmasını sağlamak
3) İlçemiz sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydanların düzenli olarak
süpürülerek temizlenmesinin sağlanması
4) Çtlp toplama ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürüttilmesi için
gerekli tüm tedbirlerin alınması, bu amaca ilişkin plan ve programların
belirlenm e si, takip ve kontrolüniin sağlanması,
5) Çöp Toplama ve Nakli ile Süpürme ve Temizlik işlerinin aksamadan
yürüttilmesi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun öngördüğü şekilde ihale
sürecinin hazırlanması,
6) Hizmet alımıyla gerçekleştirilen iş ve işlemlerin takip edilmesi, takip ve
kontrol mekanizmasının kurularak, söz konusu iş ve işlemlerin sözleşme ve
şartnamelere uygun yapılmasını sağlamak,
7) Hastaneler, okullar, pazaryer|eri gibi kamu alanlarında çöp toplama
çalışmalarının insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmadan, en etkili biçimde
yürütülmesinin sağlanması için gerekli programlamaları yapmak, denetlemek,
S) İlçe sınırlarında bulunan çöp konteynerleri ile ilgili tespit çahşmaları yapmak,
eksiklikleri gidermek, tamire gerek duyulan konteynerleri tamir etmek için
gerekli çalışmaları yapmak
9) Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için konteyner, çöp
sepeti temini için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, ihale dosyası hazırlamak,
10) Belirli programlar dahilinde konteynerleri ve çevresini yıkamak, dezenfekte
etmek için gerekli çalışmaları yapmak,
||)Pazaryerlerinin çöplerini toplamak ve daha sonra süpürme ve yıkama

36



işlemleri ile temizlenmesini sağlamak,
12) Kurban Satış ve Kesim yerlerinde tanziım, temizlik çalrşması ve
dezenfeksiyon yapmak,
13) Moloz ve hafriyat atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri ile beraber müşterek çalışmalarla kaldırılmasını sağlamak,
14) Atıkların yerinde ayrıştırılması, atık pillerin evsel atıklardan ayrı olarak
toplarrması için gerekli önlemleri almak, programlama yapmak ve uygulamak,
15) yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediye
birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikdyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi
ve şikayet sahibinin bilgilendirilınesinin sağlanması,
16)yürütülen çalışmalar ve yeni başlayacak uygulamalar hakkında vatandaşların
bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ilgili birimlerle yapılacak ortak
ÇalıŞmalar ile afiş, broşür, el ilanı, duyuru ilanı gibi malzemelerin hazırlatılarak
dağıtılmasını sağlamak,
17) Resmi Bayramlar ve Belediyece diizenlenecek etkinliklerde tören
alanlarının düzenlenmesine katkı sağlamak,
18) Çöp toplama araçlarının eksikliklerini tespit etmek, Destek Hiznetleri
Müdtirlüğüyle müşterek çalışmalar yaparak bu eksikliklerin giderilmesini
sağlamak,
19) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen
Yönetmeliklet 1|e 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Çevreyi Kirletme''
başlıklı 41. maddesinde belirtilen fiiller ile ilgili zabıtaMüdürlüğiine gerekli
bilgiyi vermek
20) Hayvarı geçici bakım merkezi ve ıslahı konusunda yasal diizenlemelerle
öngörülen iş ve işlemlerin Büyiikşehir Belediyesi ile işbirliği içinde
yiirütülmesi,
21) veteriner hekimliği tarafindan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde
hayvan bakımı, üreme kontrolü ve çewe sağlığı açısından gerekli iş ve
işlemlerin yürütülmesi ile Madde 9 kapsamında sayılan veıerinerlik hizmet ve
görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanması,
22) Çevre ve toplum sağhğı açısından uçkun ve diğer zarurlıtiirleriyle
mücadelenin yürütülmesi,
23) Henüz kanalizasyon hattının bulunmadığı yerleşim yerlerinde ücreti
mukabilinde vidanj ör ile foseptik çukurlarının çekiminin yapılması,
24) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde
Belediye Başkanı'nrn verdiği görevleri yapmak. Halkırı huzur içerisinde sağlıklı
yaşamasml sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek.
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5.8 sosyAl vARDIM işlnni vıününı.,üĞü

Nakdi yardımlar
Müdiırlüğümiize mtiracaat eden 54l ihtiyaç sahibi vatandaşa Nakdi yardım
yapılmıştır. 226.850,00_TL
Gıda yardımı
Ramazan Ayı ve Covid-l9 Salgını Dolayısıyla 2380 Adet Alışveriş Çeki ve gıda
paketi dağıtımı yapılmıştır. 213.700,00-TL
2.El Eşya Alımı
lqdırna Muhtaç ı İhtiyaç sahibi vatandaşa verilmek üzere 2.el eşya alımı
7.900,00_TL
konaklama yardrmr
ılçemize şehir dışından gelen ve yolda kalmış ihtiyaç sahibi vatandaşların
konaklama işi 1 87 Kişi10.190,00-TL
Giyecek Yardımı
İsraf Etme Yardım Et - Giyim mağazamızda 500 Aileye kıyafet yardımı
bedelsiz yapılmıştır.
Cenaze İşleri
İlçemiz ve mahaller de cenaze definin de kullanılmak tizere;
Kapak alımı 4680 Adet 48.873,24-TL
Briket a|ımı 267 40 Adet 49.885,92-TL
Seyyid Mahmut Hayrani Mezarlığına HazırMezar 10O Adet 70.800,00-TL
Nasreddin Hoca Mezarlığında 258 defin Seyyid Mahmut Hayrani Mezarlığında
162 defın olmak üzere toplamda420 defin olmuştur. Akşehir'de ti.im
mezarhklar dahil nüfustan öğrendiğimizveriye göre de 701 ölüm yoluyla nüfus
kaydından düşülrnüştiir.
Müdürlüğtimtize bağlı ceflaze araçları, engelsiz taksi ve mahallerdeki cenaze
yıkama araçlarının tadilat bakım ve onarlm işi 56.496,9l-TL
Bilet yardımı
ılçemize dışarıdan gelerek yolda kalan ve ilçemizde ikamet eden maddi durumu
iyi olmayan yaşlı yardıma muhtaç özürlü ve kimsesiz vatandaşlarımızın tedavi
amaçlı gidecekleri yerlere gidebilmeleri için yol bileti alımı 169 Kişi 7.984,6|-
TL
Tekerlekli Akülü Araba
10 Adet Tekerlekli Sandalye alımı 5.250,00-TL
20 Adet Akii Araca Akii alımı 14.800,00-TL
30 Adet Akülü Araç ahmı 48.450,00-TL
54 Adet Akülü Araç Bedelsiz alındı ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara
dağıtıldı.
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Ekmek yardrmr
K^ızı|ay Aşevi, Belediyemiz çorba çeşmesi ve yardıma muhtaç vatandaşlara
verilmek üzere halk ekmek fabrikasından ekmek alımı işi, Akşehir Belediye
Başkanlığı 05.08.2013 tarihli Meclis Kararı Sonucu İşletme İştirakler
Müdürlüğünden dağıtılması. (23 AlIe) 79436 Adet 79.568,25-TL
yakacak yardımr
Belediyemize bağlı mahallerdeki kuran kurslarına ve ihtiyaç sahibi
vatandaşlara verilmek üzere Kömür alımı 3.500 Kg 2.808,400-TL
Tüp Alımı
çorba Çeşmesinde, cenaze yıkama işlerinde, yardıma muhtaç vatandaşlara
verilmek üzere Tüp alımı l75 Adet
Asker Aile Yardım
Ocak 4Kişi t800,00-
Şubat 4Kişi t800,00-
Mart 4Kişi t800,00-
Nisan 5Kişi t1.000.00-
Mayıs 4Kişi t800,00-
Haziran 2Kişi t400,00-
Temmuz 2Kişi t400,00-
Ağustos 3Kişi t600,00-
Eylül 3Kişi t600,00-
Ekim 3Kişi t600,00-
Kası 3Kişi t600,00-
Aralık lKişi t200,00-

Toplam 7.600,00-TL

Çorba Çeşmesi
Çorba Çeşmesine Malzeme Alımı 22.555,87_TL
Ayrıca Müdürlüğtimüzebağlı Çorba Çeşmesin depazar gtinleri ve Bayramlarda
kapalı olup; diğer ttim günlerde giinlfü 300-400 k6se sıcak çorba ikramımız
devam etmektedir.

5.9 Y AZI İŞı.,nnİ ıvıÜnÜnı,ÜĞÜ

A-Yazı İşleri;
l. Başkan taraflndan gerek meclis, gerekse Encümene gönderilen evrakın
kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem g<ırmeiini sağlamak,2. Belediyemize gelen tiim resmi evrak giriş ve çıkışların, kayrt altına almak,
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3. ytirürlüğe giren ilgili yasa, yönetmelik, ttizük ve genelgelerin takibini
yaparak yayınlanan belgelerin; Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak
bilgilenmelerini sağlamak,
4. Müdtirliiklerden Belediye dışına giden tiim ya^vetebligat evraklarını
zimmet ile teslim almak, bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim
etmek, gereken evrakların arşivlenmesini sağlamak,
5. BaŞkanlık makamınca Belediye encümenine sevk edilen evrakların kaydını
alıP, enciimen giindemini hazırlamak ve Belediye encümenince alınan kararİarın
yazım, yayıın ve ilgili birim mercilerine süresi içinde dağıtımını sağlamak,
6. Meclis toplantı giindemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlayıp,
gtindemin zarıanındameclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,
7. Meclisce yapılan toplaırtıların tutanak ve dökiimünü yapmak,
8. Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere stiresi içinde dağıtımını
sağlamak,
9. Meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hazır|amak,
tahakkuklarını yaparak ödemeye hazır hale getirmek,
l0. Meclis, Encümen, ihtisas komisyonları ile Encümenin oluşturduğu
komisyonların ve denetim komisyonunun rupot yazmahizmetlerini yiirütmek,
11. Kıymetli evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak,

B-Evlendirme;
1. Nikah mi.iracaatında bulunanların kayıtlarını ve işlemlerini yaparak nikah
giinü vermek, nikah akdini yapmak, evlenme cüzdanını temin ederek vermek ve
yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirmek,

Ayrıca müdiirliik; müdiirlüğiin tamamını ilgilendiren;

1. Stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak,
ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
2. Müdilrlük adına gerektiğizamanlarda tamamı ve ayrı ayrı faaliyet raporlarr
ve istatistikler dtizenlemek,
3. Bunların dışında 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile
verilen görevleri yanı sra başkanın emirlerini yerine getirmek.

5.10 ÖzEL KALEM

Başkanın giinlfü, haftalık ve aylık çalışma programmı hazırlamak,
başkanın bütiln kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randeru
taleplerini programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, başkanı ziyaret
için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında
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koordinasyonun teminini sağlamak başkanın her tiirlü yazılıo sözlü emirlerini,
talimatlarını belediye başkan yardımcıları aracılığıyla ilgili birimlere ulaştırmak,
sonuçlarrnı takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir.

5.1 1 ZABITa vıÜ»Ünl,ÜĞÜ

1) Belediye srnırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve
sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tiizük ve yönetrneliklerde, belediye
zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.

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

3) Belediye karar organları tarafindan alınmış kararları, emir ve yasakları
uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak
törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları
yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasınr sağlamak.
6) kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve
yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarrnca belediye meclisi ve
enciimeninin koymuş olduğu yasaklara aykuı hareket edenler hakkında gerekli ^
işlemleri yapmak.
8) 2llll924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin
almadarı çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında
kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükiimlerine ve belediye idaresinin bu
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara
teslim etmek; sahipleri çıhnayan eşya ve mallarm, mevzuattaayflcaözel hiikiim
yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
|0) 281411926 taih|i ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi
çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlarhakkında işlem
yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasmı veya sağhğa zararlı
herhangi bir madde atılmasrnı önlemek, kaynakların etrafinı kirletenler hakkında
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gerekli kanuni işlemleri yapmak.
Il) 251412006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna
göre çıkarılan 311712006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Adres ve Numaralamaya İlişkin yönetmelik çerçevesinde binalara verilen
numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine,
bozulmasına mani olmak.
|2) 2312l|995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma,
taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen
görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın
veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların
yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa
derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14' 301611934 tarihli ve 2548 sayılıı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası
Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek
Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve
||l8ll94l tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım
Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler
hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 261511981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin
verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine
yardımcı olmak.
16\ 3|1811.956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye
sınırları içinde kaçak onnan emvalinin tespiti halinde orTnan memurlarına
yardımcı olmak,
|7) 121911960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı
Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 241611995 tarihli ve 552 sayılı Yaş
Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten
men cezalarrnı yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) l5/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangm,
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deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli

19) 1ll|l|989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili
yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek,
damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki
belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar,
baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli
işlemleri yapmak.

20) |416l|989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsat|arına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile l4l7l2005
tarihli ve 200519207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İılştın yönetmelik hükümleri gereğince, ^

iŞYerinin aÇma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen
işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
2l) 5ll,2l|95l tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD
gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri
yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri
toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 2ll7ll953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak
tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 131312005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri
yerine getirmek.

24) korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek,
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun
zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle
ilgili emirlerini yerine getirmek.
26) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
27) 3l5l1985 tarihli ve 3l94 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine
göre belediYe ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması
gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen
gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve
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fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat
atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökiilmesini önlemek, yıkılacak
derecedeki binaları boşalttırmak, yrkım kararlarının uygulanmasında gerekli
tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatlan tespit etmek ve derhal inşaatı
durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak
düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
28) 201711966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz
yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen
elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri
almak.
29) 2I/7l|983 tarihli ve 2863 sayılı Kültiir ve Tabiat Varlıklarını Koruma
kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsizkazı ve sondaj
yaptıranları, izinsiz define arayan|arı ilgili mercilere bildirmek.
30) 2414l|930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 271512004
tarihli ve 5179 sayıh Gıdalann Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
kanun Hükmtinde karamamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında kanun, ilgili
tiizük ve yönetrrıeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine
getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
31) Rüsatsız olaruk açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleriyle ilgili
olarak İş yeri Açma ve Çalışma Rüsatlarına İıiştin yönetmelik hükiimlerine
göre işlem yapmak.
32) İlgili kuruluşlarla iş birliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fikrasının (l) bendi uyannca gayri sıhhi müesseseler ile
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
33) Ev, apartman ve her ttirlü iş yerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani
olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
34) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzııata ve sağlık şartlarına aykırı
olarak satlş yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin
kararlarıyla zabıtataıafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
35)Gıdaların Üretimi Tiiketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili ttizük ve
yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda
maddelerinin açıkta satrlmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe
edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata
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bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüztik ve yönetmeliklerde
belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil
sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha
etmek.

36) Yetkili mercilerin kararları doğrulfusunda belirlenen yerler dışında kurban
kesilmesini önlemek.
37) 9l8l|983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre
çevre ve insan sağhğ:lrıa zarat veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh
sağhğını bozacak şekilde gi,irültii yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri
gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
38) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayıh Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ^
ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayarı
haYvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri
geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak,
imhası gereken hayvanların itlafina yardımcı olmak, bunlann insan sağlığına
zatar verrneyecek şekilde imhasını yaptırmak.
39) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetrneliğine göre
hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve
hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbahave et kombinası
dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
40) 241612004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile -.'
belediyelere, zabıtanıngörevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
41) İlgili kuruluşlar ile iş birliği halinde firınların ve ekmek fabrikalarının ve
diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili
kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol
etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
42) |3l|0ll983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve
tesisler için belge ararrıak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte
tutanak düzenlemek.
43) yetkili organların kararr uyarınca belirlenen kata, deniz, su ve demiryolu
iizerinde iŞletilen her ti.irlü servis ve toplu taşrma araçları ile taksilerin sayılarını,
bilet ücret ve tarifeleri ile zamanve güzergdhlarını denetlemek.
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44) yetkili orgaırların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde
gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
45) kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye
başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
46) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini
almak.

47) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit
etmek.

48) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve
zarrLan tarifelerini denetlemek, uymay an lara tutanak düzenlemek.
49) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
50) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma
hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
51) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma
muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlanna bildirmek.

5.12 MALİ HİZMETLER ıvıününr,ÜĞÜ

1) 2464 sayıl,ı Belediye Gelirler Kanununda belirtilen gelirlerin tarh
tahakkuk ve tahsilatını yapmak,
2) 1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre ilçe sınırları içerisinde olan bina,
arsa ve arazi|erin emlak vergilerinin tarh tahakkuk ve tahsilatını yapmak,
3) Belediyemizin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan kira gelirinin
tahakkuk ve tahsilatını yapmak,
4\ Belediye Meclisi tarafindan belirlenen birimimizi ilgilendiren ücret
tarifelerinin tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
5) Belediye Meclisi tarafindan belirlenen diğer birimleri ilgilendiren ücret
tarifelerinin tahsilini yapmak,
6) Kabahatler Kanunu, İmar Kanununa ve Encümen Kararlarına göre verilen
par a ceza|arının tahsilini yapmak,
7) İcra dairelerine tellal göndermek,
8) Zamanında ödenmeyen belediyemizin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden
kira alacaklarının listesini çıkararak icraya verilmesi için Hukuk İşleri
Müdürlüğüne göndermek,
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9) 2886 saYılı Kanuna göre mülkiyeti belediyemize ait işyeri, arsa ve arazi|eri
kiraya vermek veya satmak üzere ihaleler hazırlamak)
ı0) Dört yılda bir oluşturulan arsa takdir komisyonu çalışmalarını koordine
etmek,
11) İdarenin stratejik plan ve performans programmm hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
12) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini dı içeren idarebütçesini, stratejik plan
ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare
faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
ı3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,
aYrıntılı harcama programı hazırlamakve hizmet gereksinimleİi dlı.tut. alınarak
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
14) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazır|amak.
15) Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
l6) Harcama birimleri tarafindan hazırlanan birim faaliyet raporlaıını da esas
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
l7) idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşnr ve taşınmazlara
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
18) idarenin yatırım programmm hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazıılamak.
19) idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak.
20) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık
yapmak.
2l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
22) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
23\ Mali konularda üst yönetici tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

5.13 İşLETME vE işrinarı,nn vıününr,üĞü

1). İşletme Jvlüdürlüğü'nün çalışma esaslarını gözden geçirerek yılhk
çalışmasını plan ve progr.ıma bağlamak.

?\ Yapılan çalışmalarla ilgili raporlar hazır|ayarakbağlı bulunduğu
Başkanlığa sunmak.
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3) işletme Müdürlüğü yönetimirnizde Müdür, tam yetkili ve sorumlu olan
kişidir. Bünyesinde görevli ttim personelin amiridir.
4) İşletme Müdürlüğü, Müdi.irlüğün tam görevlerinin yürütülmesi,
koordinasyonu, düzenini sağlamaktır.
5) Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin
takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.
6) Gelen ve giden evrakları inceler ve gereğini yapar.
7\ işletme Müdürlüğü'nün çalışmalarını dtizenli vı eksiksiz yerine getirmesi
için gerekli tedbirleri alır.
8) İŞletme Müdürlüğü, işletmelerin görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli
ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar.
9) Görevi ile ilgili ihalelerin geciktirilmeden yapılmaslnl ve işlemesini sağlar.
1 0) Yapılan çalışmalarla ilgili raporla r hazırlay ar ak B aşkanl ığa sunar.
l1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlığa karşı temsİl eder.
|2) Başkanlık makamınca uygunluk görülen programların yürütülmesine karar
verir, tedbirler alır ve uygular.
13) Kendisine bağlı birimler arasında uyumlu bir işbirliği kurar. Görevlerin en
iyi şekilde yürütülmesi için kısa, orta, uzun vadeli plan, programlar yapar ve
uygulanmasını sağlar. Uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları giderici tedbirler
alır. Uygulama sonuçları hakkında Başkanlık makamına bilgi verir.
14) Müdtirlüğün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde
belirler.
15) Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her görevi
yapar.

6- yöNETiM vE iç roNrnol sisTEMi

Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve Iize| kişiliğinin
temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre
Akşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafindan doğrudan seçilir.
Akşehir Belediye Başkanının görevi; belediye teşkilatının en üst amiri olarak
belediye teşkilAtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini
korumak, belediyeyi stratejik plAna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi
hazırlamak ve uygulamakiır.

Bu çerçeve üst yöneticisi olarak Belediye Başkanı, tüm belediye hizmet ve
faaliyetlerini sevk ve idare etmektedir.
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Istihdam edilecek personel Belediye Başkanı tarafindan atanır. Belediye
Meclisi, AkŞehir Belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas
ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.
Akşehir Belediye Başkanı Akşehir Belediye Meclisinin başkanıdır.
BelediYe Meclisinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye
kanunu hüktimleri uygulanır. Akşehir Belediye Meclisi; her ayın ilk haftası,
önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerindı toplanır.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda,
üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, belediye hudutları dahilinde meclis
başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı
mutat usullerle belde halkına duyurulur,
Belediye encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her
yılın ilk olağan toplantısında, kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla ^
seçeceği iki üye ile, biri fen işleri müdürü, biri mali hizmetler müdtirü olmak
üzere beş kişiden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda,
encümen toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.

Akşehir Belediye Teşkil6tı; norm kadro esaslarına uygun olarak başkan
Yardımcıları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulmaİı, kaldırılması veya
birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ile olur.
Akşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına, onun
direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve
politikalarına, stratejik pldnına ve yıllık programlarına uygun'olarak baştan
yardımcıları tarafindan sağlanır.

Akşehir Belediyesi personeli Belediye Başkanı tarafından atanır.
Belediye Başkanlığına ait bir denetim birimi mevcut olup, belediye -birimlerinin rutin denetim ve soruşturmalarını yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı

yeşavet denetimi kapsamında, genel iş yürütümünü teftiş etrrıektedir. Akşehİr
Belediyesi tarafindan da dış denetimi yapılmaktadır.

Akşehir Belediyesinde strateji geliştirme, stratejik planlama ve stratejik
yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında tınemii bir uygulamadır. Mali
Hizmetlerin düzenlenmesinde, faaliyet-bütçe ilişkisi, pe.rormalıs programı ve
stratej ik planlama esas alınmaktadır.
shatejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi çalışmaları, hizmetler
kapsamında yürüttilen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap raporlama
ve iç kontrol görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
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A_iDARENix ıvınç VE HEDEFı,nni

1. Stratejik Amaç

İlçemize daha çok ve daha güzel hizmetler sunmak için gerekli kaynak ve
bütçeyi oluşturacak şekilde mali yapımızı güçlendirmek.

Hedef 1.1. Vadesi gelmiş alacakların tüsili için daha etkin ve sıkı
çalışmalar yapılarak tahakkuk/tahsilat oranı olumlu yöniinden %30
arttırılacak.
Hedef 1.2. Bütçe hazırlığı ve uygulamada daha titiz çahşmalar ve sıkı
bütçe disiplini uygulanarak gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranı en az
ohlj arttırı|acaklır.
Hedef 1.3. A.B, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve
Emlak Payı gibi fonlardan alınan hibeler için yapılan projeler daha çok
arttırılacak etkin ve sıkı takip edilerek en azYo30 düzeyinde arttırılacaklır.
Hedef 1.4. Akaryakıt, Elektrik, Su, Doğalgaz, gibi enerji tüketimleri ile
diğer tüketim mal ve malzemeleri kullanımında tasarruf tedbirleri
arttırılarak uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Hedef 1.5. İmar uygulamaları sonucu arda kalan parçaların satışı ile
gelirlerin arttırılması ve imar uygulamalarının en az Yo30 arttırılarak
kamulaştırılm ay a harcanan bedelin düşürülmesi sağlanacaktır.

2. Stratejik Amaç
Etkili, hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal yapının
güçlendirilmesi
Hedef 2.1. Belediye çahşanlarımıza yı|da en az I defa hizmet içi eğitim
verilerek mesleki bilgi, beceri, halk ilişkiler ve kurumsal aidiyetlerinin
arttırılması sağlanacakiır.
Hedef 2.2. Bilişim Sistemlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak
Hedef 2.3. Eskiden Köy ve kasaba olan mahallelerimize hızlı ve yerinde
hizmet verilmesi sağlanacaktır.
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3. Stratejik Amaç
Nasreddin Hoca ve Akşehir'in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve
uluslararası etkinliklerin, çalışmaların affiırılarak Akşehir Nasreddin Hoca
ile daha fazla özdeşleşmesinin sağlanması
Hedef 3.1. Nasreddin Hoca şenlikleri ve anma giinlerindeki etkinlik ve
faaliyetlerin en az
oh20 arttır ılması gerçekleştirilecektir.
Hedef 3.2. Nasreddin Hoca Mizaüı Köyü ve Üniversite kurulması
çalışmaları devam ettirilecektir.
Hedef 3.3. Nasreddin Hoca konulu basın ve yayınlar o/o20 arttırı|ması
sağlanarak çizgi film ve sinema yapm yerleştirilmesine katkı verileceliir.
Hedef 3.4. Nasreddin Hoca evi, Müzesi, aydınlatmaları
gerçekleştirilecektir.

Hedef 3.5. Akşehir Ecdadı tanıtım çalışmaları arttırılacakiır.

4. Stratejik Amaç
Akşehir'de yaşam alanı ve çevrenin halkımızın daha nezih ve daha faz|a
faydalanabileceği, gelecek nesillere güzelliklerin korunarak miras
bırakılacak şekilde düzenlenmesi ve korunması
Hedef 4.|, i|çemizdeki piknik alanları, park mesire alanları ve yeşil
al anl ar oh3 0 arttır ıIac akt ır.
Hedef 4.2.İlçemizde bulunan mevcut park, oyun ve spor aletlerinin %50'si ^
değiştirilerek yenilenecektir.
Hedef 4.3. Şehir genelindeki temizlik ekipman araç ve gereçlerinin en az
o/o3 0' u modernize edilecektir.
Hedef 4,4. Sıfır atık projesi uygulamasında %gO başarı
gerçekleştiri lecektir.
Hedef 4.5. sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite etmek amacıyla
tesislerin kurulmasr sağlanacaktır.

5. Stratejik Amaç
Hemşerilerimizin yaşam starıdartlarının yükselmesine katkıda bulunacak
alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin doğal, tarihi ve kültürel miraslarımıza
sahip çıkarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

oranl
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Hedef 5.1. Şehrin Doğalgaz, Su, Kanalizasyon Yağmur Suyu, Elektrik ve
Telekom gibi altyapı hizmetlerinifl efl M o/o20 ilave yapım en az %o30
rehabilite çalışması gerçekleştirilecektir.
Hedef 5.2. Belediyemiz hizrnet binaları ile sosyal ve kültiirel tesis varlığı
%20 arttırılarak mevcutlann o/o20

hizmete sunulacaktır.
sininde modemizasyonu sağlanıp

Iledef 5.3. Mevcut yollarımızın en az %o50 sinin modemizasyonu sağlanıp
yüksek hizmet standartlarına ulaşması gerçekleştirilecek ve mevcut yollara
ilaveten en az mevcuduno/oS i yeni yollar açılması sağlanacaktır.
Hedef 5.4. Halkımızın keyifli seyahat etmelerini sağlamak, dinlenme ve
vakit geçirme olanaklarının arttırılması sağlanacakiır,

6. Stratejik Amaç
ılçemiz Eğitim, külttir, sanat, spor ve Turizm yönünden daha fazla
geliştirilmesi sağlanarak ve ya külttir, sanat, spor ve Turizm
faaliyetlerinin çeşitlendirilerek arttırılmasr yoluyla İlçemizin bu alanlarda
daha faz|a ge li şme s inin sağlanması
Hedef 6.1. İlçemizde yapılan doğa sporları müsabaka ve etkinlikleri Vo30
artırılacaktır.
Hedef 6.2. Amatör spor kulüpleri, okul spor takımları ve özel sporculara
verilen destekler vo 20 arftırılacaktır.
Hedef 6.3. Semt sahaları, okul spor sahaları vb. spor a|anlarına %o 20
yenileri ilave edilerek % 30 rehabilite edilecektir.
Hedef 6.4. Sanatsal etkinlikler Yo 20 arttıtılarak sanat, sergi ve atölye
salonları yapılarak eğitimler verilecekiir.
Hedef 6.5. Kültiirel etkinlikler çeşitlendirilerek%o20 artış sağlanacaktır.
Hedef 6.6. Turizme ayrılan bütçe arttırılarak Akşehir" in tanıtımı ile ilgili
etkinlik, çalışma, faaliyetler ve girişimler enazVo 30 arttırılacaktır.
Hedef 6.7. İhtiyaç olan mahallelerimizde okul öncesi eğitime yönelik
katkı sağlamak.
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7. Stratejik Amaç
Belediyemiz sosyal hiznetlerinin, yardım ve desteklemelerin daha fazla
çeşitlendirilerek arttırılması yoluyla bu alandaki müataplarımıza etkin,
hızlı ve daha fazla hizmet sunulması
Hedef 7.1. Yardıma muhtaç hemşerilerimize yapı|arı maddi destekler ve
destek verilen kişi aile sayısı arttırılacaktır,
Hedef 7.2. Hasta yaş|ı, engelliler ve yakınlarırıa verilen hizmetler
çeşitlendirile r ek Yo 20 oranında hizmet arıtışı sağlanacaktır,
Hedef 7.3. Boşanma durumuna gelen çiftlerin bilinçlendirme çalışması
yapılacaktır.

Hedef 7.4. Yeni doğum yapan annelere maddi ve manevi destek sağlamak.
Hedef 7.5. Hemşerilerimize ödeme kolaylığı firsatı sağlayan yerleşim ^
alanları yapılacaktır.

8. Stratejik Amaç
Akşehir'de tarımı ve çiftçilerimizi desteklemek ve kalkındırmak için
projeler üretilerek uygulanması sağlanacaktır.
Hedef 8.1. İlçe sınırları içerisinde hayvancılığı destek çalışmaları
arttırılacaktır.
Hedef 8.2. Yeni kooperatiflerin kurulmasının teşvik edilmesi ile btittın
tarımsal kooperatiflere destek verilmesi sağlanacaktır.
Hedef 8.3. Doğal kaynakların etkili ve verimli kullanılması için gerekli ..^

tesislerin kurulmasına destek sağlanacaktır.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE Öivcnr,İrr-,nn

Akşehir Belediye Başkanhğı'nda, stratejik planlamada belirlenmiş olan
vizyon, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleşebilmek için bir dizi polıtikalar
geliştirilmiştir:

l. kurumsal politikalar:
o kurumsal gelişim önceliklidir.
. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
. İş analizi ve görev tanımr yapılmalıdır.
o Hizmet içi eğitim önemlidir.
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. Ekipçalışmalarıözendirilrnelidir.
o Çahşan memnuniyeti olmalıdır.
. Stratejikplanlamauygulanmahdır.
. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.. Kurumsalkapasiteartırılmalıdır.
o Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
o yapılacak ihalelerde belediye imkanları kullanılarak en ucuz maliyet

ortaya çıkarılmalıdır.ı Şeffaflık esas olmalıdır.
ı Personel politikasındahizmetalımı esastır.
2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar:
ı Enerji kaynakları korunmalıdn.
o Çevre korunmalıdır.
ı kentselaltyapıtamamlanmalıdır.
o yerel kalkınma planları yapılmalıdır.
o kurumlaı arast yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
ı külttir korunmalı ve geliştirilmelidir.
ı Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
o Hizmetlerde yi.iksek katma değerli üretim yaprsna geçilmelidir.
. Milli kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
o Büyiik ticaret merkezleri teşvik edilmelidir.
o İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
. Geleceğe yönelik hizrnet arılayışı geliştirilmelidir.
o Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
ı Hizmetlerde devamlılık esastır.
3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar:

. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmalıdır.
o sosyal içerme ve yoksullukla mücadele önemlidir.
o Bilimsel, ktiltiirel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.
. spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.
o yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılmalıdır.
. sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
o Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.
. İşsizliği önleyici tedbirler uygulanmahdır.
o üetici topluma dönüş özendirilmelidir.
. sosyal, bilimsel ve külttirel yayınlarayer verilmelidir.
. sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
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4. Teknoloji Kullanımınaİliştln Politikalar:
. e-Belediye ve t-Belediye uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.
. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

5. Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar:
o Gelirler etkin toplanmalıdır.
. Gelir-giderdengesi sağlanmalıdır.
o Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
o Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
. Belediye sadece merkezi hiikiimetin sağladığı kaynaklara mahkum

olmamalı, kendi imkAnları ile ek kaynaklar iiretmelidir.

III_ FAAlİynrr,nnrc İı,İŞrİN nİr,cİ vr
DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER
Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için güçlü bir mali

yapmın oluşturulması gereklidir. kaynakların verimsiz kullanımı genelde ttim

kamu kurumlarınuı problemleri arasmda yer almaktadır. Akşehir Belediye

Başkanhğı mali yapılanmasını gerçekçi temeller iizerine ofurffnuş, gelir gider

dengesini sağlamış ve performans bütçeleme programmı yapmıştır.

Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşfurulması için -^

tahakkuk ve tahsilAt artırıcr çalışmalar yapılmasının yanı sra tasamıf
politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
kontrol kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
toplanması ve kullanılması idarenin sorumluluğu altındadu. Bu nedenle

Belediyemiz yasaya uygun bütçeleme çalışmalarını siirdtirerek uygulamada
kararlılık göstermektedir.
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20l8 MALİ YILI GiDER BÜTÇESi
Biitçesi Gerçekleşe n Bütçe

Gerçekleşme
Oranı (7o)

95

8l
Persrıncl giderlcri
Sos. Güv. Kur. Dcv.
Prim. Gid.
Mal ve hizmet alım
Giclcrleri
Faiz Gidcri
cari transi'crlcr
Sermaye Gider|cri
Sermaye Transl'crleri
Borç Verme
yedek Ödcnek
Toplanı

1.400.000,00

2.675.499,39

29.375.620,68

228.000,00

202.000,00

5.600.000,00

76.975.1l{J,56

|.684.271,32

3.111.676,98

30.978.458,10

227.535,37

700.000,00

0

75.525.423,08

37

13
1

2

4

4|
0

l
0

100

56

I-BÜTÇE IIYGULAMA soNUÇLAzu

9.9l4.987,65

2.074,540,07

9.378.126,30

1.677.576,98

25.504.462,77 27.767.778,03 109

l20
l86
t05
l00
347

0

98

Gerçek.
Oranı



2019 MALİ YlLI GİDER BÜTÇESi
Btitçesi Gerçckleşen Bütçe

Gerçekleşme
Oranı (7o)

95

96

Personel giderleri
Sos. Güv. Krır. Dev.
Prim. Gid.
Mal ve hizmet alım
Giderleri
Faiz Gideri
cari transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transi'erleri
Borç Verme
yedek Ödenek
Toplam

2.000,00

5.000.000,00

71.500.000,00

0

0

64.824.742,96

6

5

26

0

57

l 1.4l9.000,00 l0.851.134,49
2.001.000,00 1.924.689,80

1.400.000,00 3.803.194,73

2.642.304,81 3.229.837,{r3

21.844.000,00 16.599.433,37

235.000,00 234.422,,00

26.993.000,00 28.182.031,54 l04 43

272

l22
76

98

0

0

9l

Gerçek.
Oranı

l7
3

0

0

l00



2020 MALI YILl GIDBll BUTÇI]SI
Bütçesi Gcrçekleşen Bütçe

Gerçekleşme
Oranı (o/o)

93

75

Gerçek.
Oranı

Personel giderleri
Sos. Giiv. Kur. Dev.
Prim. Gid.
Mal vc hizmet alım
Giderleri

l5
2

96

iz Gideri
cari transi'crlcr
Sermaye Giderlcri
Sermıyc Transi'crlcri
l}orç Vermc
yedek Ödenck
Toplanr

58

24.625.000,00 23.761.497,30

l2.86t.000,00

2.576.000,00

4.200.000,00

2.651.000,00

40.278.000,00

307.000,00

2.000,00

5.500.000,00

93.000.000,00

11.973.772,72

1.929.850,25

3.401.953,93

3.278.213,0l

36.727.050,,37

306.973,00

0

0

81.379.3l0,58

8l
l24
9l
99

0

0

88

29

4,97

4

45

0,03

0

0

l00



Vergi Geliri
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
yrd.İle Öz.Gel.
Diğcr Gelirler
Sermaye Gelir
Iled& İadeler

Toplam

Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı (7o) içinde

Oranı
12.005.000,00 8.959.714,43 75 15
6.118.000,00 4.962.389,45 81 8

29.831.000,00 27.885.426,33

26.328.405,1 5 14.57 3.7 61,44

-200.000,00 0,00

7 6.832.4lJ5,75 6 1.394.536,33

l82 8

2

2.750.000,00 5.0l3.244,68

45

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESi

93

55

0

80

0

l00

2019 MALİ YILI GELiR BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme

Oranı (%)

Vergi Geliri
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirieri
Alınan Bağış ve
yrd.İle Öz.Gel.
Diğer Gelirler

Sermaye Gelir
Red& İadeler

Toplam

13.378.000,00

6.855.000,00

9.035.4t2,81

s.940.1l4,48
68

87 l0

3.048.000,00 7.462.433,59 245 13

33.415.000,00

l5.004.000,00

-200.000,00

71.500.000,00

30.958.551,52

7.937.288,79

0

61.333.80t,l9

93

53

0

86

59

Gerçekleşm
e içinde
Oranı

50

l2

0

100



2020 MALi YlLl GELİR BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçckleşcn Gerçekleşme

Oranı (%)
Gcrçckleşme
içinde
Oranı

l5
\

74

48

254

37.428.000,00

29.686.000,00

-200.000,00

93.000.000,00

36.006.862,99

12.937.774,95

0

72.4l4.861,I12

96

44

0

78

50

18

0

l00

Gelir bütçesinde gösterilen Vergi gelirleri; Emlak, ilan-reklam, eğlence, harç
ve benzeri gelirlerden oluşmaktadır.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; kira, su,
kurumlar hasılatı, kurum karları, mal ve hizmet satlş gelirleri gibi
gelirlerdir.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; kurumlardan ve
kişilerden alınan yardım ve bağışlar, Proje yardımları gibi gelirlerdir.Diğer
Gelirler; Faiz gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar(İller Bankası), Para
cezaları, diğer çeşitli gelirler gibi gelirlerdir.Sermaye gelirleri, taşınmaz mal
satışları gelirlerinden oluşmaktadır.

60

Vcrgi Geliri
Tcşebbiis ve
Miillriyct
GelirIeri
Alınan Bağış ve
Yrtl.İle Öz.Gcl.
Diğer Gelirlcr
scrmavc Gclir
Rcd& İadclcr

Toplam

l4.987.000,00 l1.1 12.672,39

7.682.000,00 3.680.861,28

3.417.000,00 8.676.689,41 12



2-TEMEL MALİ TABLOLARA İrİşriN AÇIKLAMALAR
o "01- Personel Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine,

l2.861.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir . Yıl sonu itibari ile
l |.97 3.77 2,7 2 TL. harcama gerçekleşmiş olup, 887,227,28 TL ödenek
sene sonunda imha edilmiştir.

ı "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" için Akşehir
Belediyesi bütçesine 2,576.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu
itibari ile I.929.850,25 TL harcama gerçekleşmiş olup, 646.149,75 TL
ödenek sene sonunda imha edilmiştir.

o "03- Mal ve Hizmet Giderleri'' için Akşehir Belediyesi bütçesine
24,625.000,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir . Yıl sonu itibari ile
23.761.497,30 TL. harcama gerçekleşmiş olup, 863,502,70 TL ödenek
sene sonunda imha edilmiştir.

c "04- Faiz Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine 4.200.000,00
TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 3.401.953 ,g3TL
harcama gerçekleşmiştir.

. İller Bankasından alrıan kredilere ödenen faiz giderleriiçnl}L2
yılında 229 .37 |,3 6.TL, 20 13 yıhnda 3 5 3.089,65 TL v e 20l 4 yılında
7 44,524,9 6.TL, 20 I 5 yılında 1 .1 |3 .57 4,49 . TL, 20 | 6 yılında
1,206,837,7 4 TL. 20|7 yılında 1.366.028,02 TL. 20 1 8 yılında
|.684.27 |,32 TL. 2019 yılında 3.803,19 4,7 3 TL. ve 2020 y ı|ında
3,401.9 53,93 TL. olarak gerçekleşmiştir.

. oo05- Cari Transferler" için Akşehir Belediyesi bütçesine, 2.651.000,00
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile3,278.213,01 TL.
harcama gerçekleşmiştir. 1l8.854,81 TL. 4109 sayılı kanuna göre202l
yılına aktarılmıştır.

. o'06- Sermaye Giderleri'' için Akşehir Belediyesi bütçesine,
40.278.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile
36.7 27 .050,37,TL. harcama gerçekleşmiş olup, 3.5 50.g 49,6g TL ödenek
sene sonunda imha edilmiştir.
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. "07 - Sermaye Transferleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine,
307.000,00TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 306.973,00
TL. harcama gerçekleşmiştir.

ı "08-Borç Verme" için Akşehir Belediyesi bütçesine, 2.000,00TL.
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 2.000,00 TL. ödenek sene
sonunda imha edilmiştir.

2020 yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranı o%88, gelir
bütçesinin gerçekleşme oranı Yo7 8, olmuşfur.

2020 yılırıdan 320 hesap kodu altında yılı içerisinde bütçe emaneti
olarak 5.895.|39,74.TL; 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
2.60|.273,87.TL; 333 hesap kodu ile emanetler hesabı olarak
438.448,97.TL; Ödenecek vergi fonlar olarak 360 hesap kodu olarak
270.|82,00.TL; 362 hesap kodu numarasl ile Fonlar veya diğer Kamu
İdareleri adırıa yapılan tüsilatlar olarak |42.8|I,44.TL. lel Kamu
Idareleri Payları Hesabı |2.294,42.TL 6360 sayılı Kanun ile Belediyemize
bağlanan beldelerin vergi ve sigorta borçlannın takip edildiği 368 hesapta
426.690,04.TL., 400 Banka Kredileri Hesabı 39.572.620,5'7.TL, 472
Kıdem Tazmnatı Karşılığı Hesabı 1.115.453,40.TL., 48l Gider
Tahakkukları Hesab(İller Bankası Kredi Faiz Hesabı) 8.896.921,18.TL.
olarak 202l y ılna devrettiği ;

2020 yı|ı içerisinde 1 l 8.854,8l TL. Asker Aile Yardım Ödeneği hariç
harcanmayan 11.587.|39,42.TL ödeneğn 3I.|2,2020 tarih ve 20201386
sayılı enci.irnen kararı ile iptal edildiği, yapılan incelemede ödenek üstti ve
bütçe dışı bir harcamanuı yapılmadığ1 harcamaların bütçe disiplinine
uygun olduğu görülmüşttir.
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3-MALİ DENETİM SONUÇLARI
Akşehir Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesi Sayıştay İncelemesi

tamamlanmış işlemleri devam etmektedir. Belediyemiz 2009, 2010,
20l 1, 2012, 2013, 20| 4, 20l 5, 20| 6, 2017, 2018 v e 2019 Yılı Yönetim
dönemine ait harcama belgeleri sayıştay Başkanlığı tarafindan
istenmemiştir. Elektronik ortamda muhasebe kayıtları her ay düzenli
olarak sayıştay başkanlığına iletilmektedir. 2020 yılı yönetim
dönemine ait Harcama Belgeleri sayıştay incelemesine hazır ha|e
getirilmiştir.

Akşehir Belediye Başkanlığı 24.09.2012 - 02.|1.2020 tarihleri
arasınl kapsayan İçişleri Bakanlığı teftişi Mülkiye Müfettişi Muzaffer
özrünr tarafindan gerçekleştirilmiş olup cevabi rapor zamanında
hazırlanar ak gönderi lm i ştir,

Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafindan
yürütülmektedir. parasal kaynaklara ait iş ve işlemler, mevzuat
hükümlerine göre verimlilik, etkinlik esas alınarak yapılmıştır.

Akşehir Belediye Meclisinin 06.01.2020 gün ve 202000001 sayılı
kararı ile görevlendirilen Denetim Komisyonu tarafindan ''2019 Yılı
Denetim Raporu" hazırlanmış ve Akşehir Belediyesi Meclisine
sunulmuştur. Söz konusu raporda,

- Akşehir Belediyesinin ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem
fişleriyle tahakkuk ettirilen ödemelerinin banka hesap özetleri ile
mutabık olduğu,

- kesin hesap cetvellerinde gösterilen gelir-gider rakamlarının
doğru ve denk olduğu, kullanılabilir bütçe ödenekleriyle uyumlu
bulunduğu,

- Akşehir Belediyesince , harcamaların Belediyenin amaç ve
planlanmış hedefleri doğrultusunda, iyi mali yönetim ilkelerine uygun
olarak kullanıldığı, harcamalarda tasamıf sağlandığı, tutarlı, dengeli ve
etkili bir bütçe politikası yürütüldüğü,

- Üst yönetici olarak Belediye Başkanının; bütçe ile verilen kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
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B-PERF,ORMANS BiLGİLERİ

I.F,AALİyET VE pRoJn nir-,cilnni
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temin edecek tedbirlerin alınmasında, mali yönetim ve kontrol
sisteminin işleyişinin gözetilmesinde, 50l 8 sayılı kanunda belirtilen
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde üsttin gayret gösterdiği,

- Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim
yöneticisi ve gerçekleştirme görevlilerinin bahsedilen tedbirlerin
uygulanması yönünde azami çaba sarf ettikleri,

- İdarenin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin 50l8 sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer
mevzuala uygun olduğu, belirtilmiştir.



Amaç A_1: İlçemizedaha çokve daha güzel}ıizmetler sunmak igin gerekli kaynak ve bütçeyi
oluşturacak şekilde mali yapımızı güçlendirmek.

Hedef
H-1.1 : vadesi gelmiş alacakların tahsili için daiıa etkin ve sıkı çalışmalaı yapılarak
tahakkuk/tahsilat oranı olumlu yönünden %30 arttınlacal<.

Mali Hizmetler Müdiirlüğü

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

]nsan_Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik MUdürlüğU,
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

performans

Göstergeleri
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PG1.1.1:
Tahsilahn
Tahakkuka
Oranı

57% 65% 75% 85% l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

2-Borcu bulunan mükelleflerimizin düzenli akibi yapılamk ödemede bulunmayanlara
mesaj gönderilmesi,(İKEM)
3-Borcu bul
ödeme emri

ayanlaraunan un1 ltke efl merl lnlz uzend ibtak odarak emede bu unmyap
deri eslm

l-Mobil Tahsilat (MHM)

Maliyet
Tahmini

1-75.000,00 TL
2_50.000,00 TL
3-700.000,00 TL

Tespitler Mükelleflerimizin sürekli vergi borcu yapılandırması beklentisi içerisinde olması
Mükelleflerimizin adres bilgilerinin tespitinde sistemsel aksaklıkiarın yaşanması

ihtiyaçlar
Mükelleflerimizin adres bilgilerinin tespitinde UAVT 'da bölgesel adres araması

Türkiye genelinde adres tespitine ihtiyaç duyulnaktadır.

Verlne

P.G.1.1. 2020 yı|ı Tahakkukun Tahsilata orarıı %50 olmuştur. Gösterge hedefi o|an Yo57' ye pandemi
nedeni ile ulaşılamamıştır. 6360 sayılı kanun ile belediyemize bağlarıan 1 1 adet kasaba ve beldede mobiltahsilat uygulam amız2020 mayıs ve kasım aylannda geıçekleş
içerisinde 2 defa mesaj gönderi lmiştir

miştir. Borcu olan miikelleflere 2020 vılı
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Sorumlu
Birim

l00% 5ZYo 70% 6ay



PG1.2.1:
Stratejik plan Ve
performans
programlna
uygun olarak
bütçelerin
hazırlanması
sağlanacak, bu
plan ve
programlara göre
faaliyetlerin
yürütiilmesi için
gerekli tedbirler
alınarak gider
bütçesi
gerçekleme
düzeyi Plan
dönemi sonu
itibariyle %l0
düzeyinde
arttırılacaktır.

PG l .2.2: Gelirle-
rin tahsilatlnda
etkili yöntemler
kullanmaya
devam edilerek
gclir bütçesi
gerçekleşme
düzeyi Plan
dönemi
içerisinde % l0
arttırllacaktır.

Amaç A-t:İlçemize daha çok ve daha güzel hizmetler sunmak için gerekli kaynak ve
bütçeyi oluşturacak şekilde mali yapımızı güçlendirmek.

H-1.2:Bütçe hazırlığı ve uygulamada daha titiz çalışmalar ve sıkı bütçe disiplini
uygulanarak gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranı en azo/ol0 arttırılacaktır.

sorumtu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşbirtiği
Yapılacak
Birim(le$

Tüm Birimler

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(20l9)

202l 2023 20z4 izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

50% 85% 87% 90% 92o/o 95% 6ay 1 yıl

85% 87% 88% 90Yo 92% 95% 6ay l yıl

Nitelikli personel yetersizliği
Plan dışı gerçekleşen giderlerin olması
Tahakkuku yapılarak tahsilatı gerçekleştirilemeyen gelirlerin varlığı
Tahsilatlarda mükererliğin varlığı
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Hedef

2020 2022

88%

50%

Riskler



Faaliyet ve
Projeler

Giderlerin yapılmasında bütçe ve stratejik planın esas alrnması
Mükelleflerin adreslerinin nüfus müdürlüğünden alınan verilere göre tespit
edilerek ödeyecekleri vergiler konusunda bilgilendirilmesi

Vergi, haıç vb. gelirlerinin taki
Personele hizmet içi eğitim pro

p ve tahsili için gerekli faaliyetlerin yürütiilmesi
gramlarının düzenIenmesi

ekonomik ve verimli kullanılmasıKa nakların etkin
MaIi Tahmini

Tespitler
Mükellefl erin ikametg6h adreslerinde
takibin yapılamaması

yaphğı değişiklikl eri beyan etmemesinden

lmemesiG erd erln lan b t de kle

İhtiyaçlaı Eğitim ihtiyacı bulunmaktadır.

PG,1,2.1. Stratejik Plan ve Performans programına uygun olarak bütçelerin hazırlanması sağlanacak, bu
Plan ve Programlara göre faaliyetlerin yiiriitülmesi için gerekli tedbirİer alınarak gider bütçesi gerçekleme
dnzeyi 2020 Yı|ı Vo8'7 ,5 olup; gösterge hedefi olan %87 hedefini geçmiştir.

PGl-2.2ı Gelirlerin tahsilatında_etkili yöntemler kullanmaya devam edilerek gelir bütçesi gerçekleşme
düzeyi 2020 yılında %o 8'.. hedefine pandemi sebebi ile ulaşrlamamış %77,g ;larakgffileş.iştı..

Amaç
lendimek.

iznetlem lze daha k ve adahç zel hço sunmakergu
e kre ak ak ve bü o lde ma |Z|

Hedef
H- 1.3: A.B
alman hibe
en azVo30

, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve Emlak Payı gibi fonlardan
ler için yapılan pğe sayılan arttüIı]mak suretiyle etde edilecel< l<afral< mil<taıınaa
dUzeyinde artış sağlaıacaktıı.

sorumlu Birim

lşbiıüiği
Yapılacak
Birim(ler)

Mali Hi,netler Mtıdtırluğlı, İmar ve Şehircilik MOdürIOğu, Kültur ve Sosyaı İşleri M0dtırlüğu

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisj
(vö

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 2021 2022 2023 2024 İzIeme
s*hğı

Raporlama
Sıkhğı

PG1.3.1:
Diğer
kurumlardan
alınan hibe
saylsl
arttırı larak o/o

30 kaynak
lanacakhr.

l00

Oo
a

öi

oo
o
9o o

at

o

\o a..l

l yıl

fuskler

Faaliyet ve
hojeler

Maliyet
Tahmini

Tespitler Proje bi|gisi olan penonelin az olması

hıtiyaçiar ciı timetecrlıb lnls lnsay VeIl lma

b/

ıçrn

Fen lşleri MüdürlüğO

o

6ay

l -Sokak Sağl*laştınna
2-Ermeni KiIisesi
3-Gavur Hamamı

2.600.000,00 ü

projelerde personel arthnlınası ıçrn

PG1,3,1: 2020 yılında diğer kwumlardan alınaıı hibe miktan 8.237.485,05.TL olarak gerçekleşmiş olup;hedeflenen 300.000,00. TL aşılmıştır.



Amaç A-t: İlçemize daha çok ve düa güzel hiznetler sunmak için
gerekli kaynak ve bütçej oluşturacak şekilde mali yapıınızı güçlendirmek.
H-1.4: Akaryakıt, E|ektrik, Su, Doğalgaz, gibi enerji tilketimleri ile diğeı tüketim mal ve
malzemeleri ku Ilanım1rlda tasarruf tedbirleri arttrllarak uygu larnalar
gerçqkleştif ilecektiI.

sorumlu Birim Destek Hiznetleri Mudllrlitğü

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2o19)

oclo
c.l

aio
c.l

o
izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

100%

702.42'l kwh
4.000 m3
48.000 m3
543.500 lt mot.
4950 lt benzin

2o/o 2% 2% 2o/o 6ay l yıl

Riskler
Mevsirnsel hava değerlerinin normalin çok altında veya üstUnde seyretmesi Tasarruf
tedbiflerinin benimsenememesi, Ekonomik ömrtlnU tamamlamış araçlarırı faaliyetlerine
devam €tmesi

Faaliyet Ve
Projeler

Aydmlatmada led teknolojinin kullanı|ınası, Bina ısıtma ve soğutrna sistemlerinin
yenilenmesi, Bakırı ve tamirde uygulanan yeni standartlarla etkinlik sağlanması, Araç ve
iş makinesi alrnı yapılrnası

Maliyet Tahmini

Tespitleİ
Tasaıruf eğitimlerinin eksik olrnası, Led teknolojisinin yaygn olarak kullanılmaması,
Filomuzdaki iş makinesi ve araçların yaş ortalamaları-rıuı ytlksek olması, Akaryakıt
istasvonun sttncellenmesi. Arat kontrollerinde etkinliğin arttrı]ınası.

PGl,4.1: Elekhik,
su,
doğalgaz, akaryakıt
tüketiminde etkili
yöntemler
geliştirilecek ve
ttlketim giderlerinde
plan dönemi
içerisinde %
l0düzeyinde
tasarruf sağlayacak
çalışmalar
yapılacaktır
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Hedef

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

N
N

a-l
c!
al

ltıtiyaçlar
Guneş paneli sistemlerinin kullanılması, Yeni nesil minimum yakıt tuketimi sağlayan
araç ve iş makinesi alıml yapllrnasl

PG1.4.1ıAkaryakıt, Elektrik, Su, Doğalgaz, gibi enerji tüketimleri ile diğer tüketim mal ve malzemeleri
kullanımmda tasarruf tedbirleri i|e Vo2'|ik hedef tutturulmuştuı.2O2O Akaryakıt tfüetimi : 376.381.10 LT.
Motorin: 2020 Akaryakıt tııketimi : 4.402,6l LT. Benzin 2020 Elektrik ttiketimi : 520.656 kwh



A-l: llçemize daha çok ve daha güzet hiznetler sunıııak için
gerekli kal,rıak ve bUtçeyi oluşfuıacak şekilde mali yaprnız güçlendirınek.

Hedef
gelirleİinimar lamaları5 onucus arda kalan alanuygu ile arttrrlhnparç asl ve

alarrnınlam aZen 0vo3 arttıIı arakguuy harcanan bedelin
d u lmrü es sa lrlanacakt

sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdltrl0ğ0

B ler

hbirliği
Yapılacak Mali Hi2rnetler MOd0Iltığ0

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(o/o)

20|9

Plan
Dönemi
Başlarıgıç
Değeri

202| 2022 2023 2024
lzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.5.1: İmar
mevzuatna göre
satıIan taşınmaz
sayısı(adet)

50 l5
adet

l6
adet

l6
adet

|7
adet

6ay 1 y,l

PG 1.5.2: İmar
uygulamalarmın
saylsl

50 4 adet l
adet

l
adet 6ay l yıl

Riskler

Pro eler
Faaliyet ve

3 l94 sayılı kanunun l 8.maddesine göre imar uygulamalaruıuı yapılıııası
Maliyet
Tahmini

Tespitler İmar uygulaması yapılan yerlerde vatandaş memnun iyetsizliğinin olrnasü

İhtiyaçlar l -Yetelli Btltçenin oknaması
2-F, imli et€rsizl

pG1.5.1: İmar mevzuatrna göre satılan taşınmaz sayrsı: performans göstergesine uygun olarak
gerçekleşmiştir.

pG1.5.2: imar uygulamalanntn sayrsı: performans göstergesine uygun olaıak gerçekleşmiştir.

Amaç A-2: Etkin, etkili, hıZlı ve kaliteli hiznet verebilrnek için kurumsal yapının
lendirilrnesini s

Hedef eğitim
aidiy

eB di al an attmlç Zay aZ defa hiZrr\ verilerekiçi meslek bilgi
halkb ler kurumve saIşk erU:ltnetl sağlanacaktr

SorumIu
Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdurl{ığu

Birim ler

şbirliği
Tüm Birim]er

performan s

GöstergeIeri

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 2022 2023 2024 Izleme
Sıklığı

Raporlama
S,khğı

PG2.1.1: Kişi
başına duşen
eğitim
süresi(saat)

l00% 24 Saat 28
saat

28
saat

28
saat 6ay l yıl

RiskIer tim iznetinePerson ln eksikl Iitka heği 6 verl lnllmes e llereng

Pro eler
Faaliyet ve
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Amaç

lH- satışı
tmar kamulaştırı lnaya

2020

l0 adet 12 adet

l adet 3

Adet
2
adet

lH-2. en lyılda
arttuıknası

Yapılacak

Hedefe
Etkisi
(yü

202|

28
saat

28
saat

AIanında uznan kişilerce eğitim verilmesi sağlanacakir.



Maliyet
Tahmini l25.000,00 TL.

TesPitler Hiznet sunumunda yaşanan aksaklılar.

lhtiyaçlar Teknolojik imkanlarla donatılrnış eğitim salonu

PG2.1.1: Kişi başına düşen eğitim süesi 2020 yılnda 30 saat olarak gerçekleşmiştir.

A maç
A-2: Etkin, etki|i, hzlr ve kaliteli hizınet verebilmek için kurumsal yapmın güçlendirilmesini
§9]ğlamek
H-2.2: BiIişim Sistemlerinin Etk inliğini SUrekli Kılrnak

Sorumlu
Birim lnsan Kaynakları ve Eğitim MüdUrlüğU

lşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Zabıta Mod0rluğu, İnar Ve Şehircilik MudtlrlOğıı, Destek Hiznetleri Müdurlüğü, Kultlır ve
Sosyal lşler MüdtlrlUğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(o/o\

Plan Dönemi
Baş|angıç
Değeri(2Ol9)

oci § al(\ clo (.]o
izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.2.|:
Bilgi
kioskları

0
l
adet

l
adet

l
adet

l
adet

0 6ay l yıl

PG2,2,2:
Online
hi2met sayüsl

30% l adet
4
adet

0 0 0 l 6ay 1 yıl

PG2.2.3:
Belediye
Bi|gi Sistemi
Say arı

40vo 2 adet 0 0 0 0 l 6ay l yıl

fuskler KaIiteli, hızlı ve gOvenli hiznet verilememesi

Faaliyet ve
Pğeler

l- Bilgi Kiosklaı(DHM)
2- Mobil Belediye(İKM)
3- Kent Rehberi Aiıllı Kent Otomasyon Sistemi(İKEM)
4- E-İmil (İKEM)
5- E_Nikah(İKEM)
6- Rüsaüanma Stııecinde E-lmza Uygulaması(İŞM)
?- Alıl|ı İş yeri Uysulamalaıı ve Mobil Tahsila(ZM)

Maliyet
Tahmini

1- 100.000,00 TL
2_ ?5.000,00 TL
3_ 2.300.000,00 TL
4- 200.000,00 TL
5- 10.000,00 TL
6- 75.000,00 TL
7- 75.000,00 TL

Tespitler Mevcut otomasYon sisteminde eksik kalan yazılım ve donanrmların sisteme entegrasyonu
ihtiyaçlar Kaynak ihğacı

PG2.2.1:2020 yılında bir adet Bilgi Kiosku alınması gerekiIken pandemi nedeni ile bütçe yetersizliğinden
dolayı alınmamıştır.

PG2.2.2:2020 yı|lında 4 adet Online hizmetin kullanrma açılması gerekirken 2 adet online hizmet İçişleri
Bakanlığı'nın e- bebediye sistemine geçiş yaphğımızdan hizmete açılmamıştır.
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Hedef

30o/o



PG2,3,1: Yerinde Himıet verilen Müalle Sayısı 2020 yılında pandemi nedeni ile artış gerçekleşmemiştir.
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Amaç
A-2: Etkin, etkili, hızlı ve kaliteli hizmet velebilınek için kurumsal yapınuı güçlendiri lrnesini

Hedef ve kasaba ve verilrnesi

Sorurnlu
Muhtarl* İşleri Müdorluğü

Yapılacak
Birim(ler)

Fen lşleri MüduIlüğü, Park Bahçe Müdurluğu, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hiznetler
MudurIuğu, Destek Hizmetleri MtlduI|üğu, TemiZlik lşleri MuJürluğu

performans

GöstergeIeri Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2ol9)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı

Raporlama
stklığı

PG2.3.1 :

Yerinde
Hiznet
verilen
Mahalle

100 23 3 2 2 l l 6ay 1 yıl

Projeler l-Köy ve Kasabalalımıza Yerinde Hianet(MİM)

Maliyet
Tahmini 500.000,00 TL

Tespitler
Araç ütiyaçları ve gerekli donanıında yetenizlik.

Kaynak ihtiyacı bu|unmaktadıı.



Amaç A-3: Nasreddin Hoca ve Akşehir in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve uluslararası
etkinliklerin, çalışmaların arttrılarak Akşehir itçesinin Nasreddin Hoca ve diğer maneyi
değerleriyle daha faz|a inin sağlanması

Hedef
H-3 . l : Nasreddin Hoca şenlikleri ve aııma gllnlerindeki etkinlik ve faaliyetlerin en az
%20 arttırılması gerçekleştirilecelcir

sorumlu Birim
Kültür ve Sosyal İşleı MüdürlOğU

lşbirliği Yapılacak
Birim(ler) Mali Hiznetler MtldUrlüğü, Özel Kalem Müdürltlğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(o/o)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 2021 2023 2024
Izleme
Sıilığı

Raporlarna
S*lığı

PG3.1.1:
Nasreddin Hoca ve
A§ehir'in mancvi
değerleri ile ilgili
ulusal ve
ul uslararas ı

etkinliklerin
kalitesi ve
çeşitlitiği
artnılarak;
Nasreddin Hoca
Şenlikleri ve
Anma
Gtlnleri'ndeki
faaliyetlerin en az
V620 dllzpylu:.de
aıtıırlnası
gerçekle§ecelciı.

100%
2l
adet

22
adet

23
adet

24
adet

6ay l yıl

Riskler 1) Etkinlik yapılacak oranlardaki doluluk oranü
2) Hava şartlarından kaynaklaııan problernler
l-Nasreddin Hoca Tiyatso Kulubu Kuruüİnas(KslM)
2-Gençlik Festiva|i(KSİM)
3-Açık Hava Sineması (KsİI\o

Maliyet Tahmini 3.500.000,00 TL
Tespitler Artan nUfus ncdeniyle Kültttr Merkezleri'nin ve Açık Hava Tiyatrosu'nun yetersiz kalması

İhtiyaçlar Etkinlik alanlarının artıIrlmasü

PG3.1.1: Nasreddin Hoca ve Akşehir'in marıevi değerleri ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklerin
kalitesi ve çeşitliliği artınlarak; Nasreddin Hoca Şenlikleri ve Anma Giirıleri'ndeki faaliyetlerin gerçekleşme
dıunyi 2020 yı|ında parıdemi nedeniyle %60 olmuş gösterge hedefi olan 20 etkinliğe ulaşılamamış, 12

etkinlik olarak gerçekleşmiştir.
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2022

19 adet
20
adet

Faaliyet ve
Projeler



Amaç ilgioH ac ve mLn aneVl ileAkşehir uli lusal uve lusdeğerleri lararas
artt1rıalarn larak mçalışm NmAkşehir Hocaasreddin veilçes manevr

d ert le taz laeğer y ln1n anmasözdeşleşrnes sağl
Hedef H-3,2: Nasreddin Hoca Mizah Köyü Ve üni

ediIecektir.
versite kurulması çalışmalarııa devan

sorumlu Birim KOltth ve Sosyal İşler MOdüı luğ0

şbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Fen İşleri MOdürlüğ0, Mali Hiznetler MtldüIlüğ0, Destek Hiznetter Müdurluğu,
Özel Kalem MtldUrl0ğ[

performans

Göstelgeleri
Hedefe
Etkisi
(%) De (20l9)

Plan Dönemj
Başlangıç 7^11 2023 2024 İzleme

S*lığı
Raporlama
Sıklığı

Pc3.2.1:KoP
ldaresi, Bölge
MilletvekiIimiz
ve Diğer
Araştırma
Merkezleri
işbiıliğiyle plan
dönemi
sonunda
Nasreddin
Hoca Bellek
Mtızesi Ve
Nasreddin
Hoca Evi
Mtlzesi için
ekipman ve
dokOmanlar

lanacaktır.to

%l00 20 adet 30
adet

45
adet

50
adet

55
adet

60
adet l yıl

Riskler

fi
Son larda anan ekonom ikyıl yaş ı larlkrnt Zdövi kurundak vens lZgü ]rıış çıkışlar

alzemm rln ek arlnanl atün tlmart
l -Nasleddin Hoca Bel]ek Mtlzesi Yapmak(KstM)
2-Nasleddin Hoca Evi yapmak(KSİM)
3-Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi Kuru lİnas(İŞM)

Maliyet
Tümini 500.000,00 TL
Tespitler Ekipman desteğinin yetersiz ka]ınası
lhtiyaçlar

ilmekal larıan ogerekl luştuIab bu Ima|çln ihsPonsor o [masıtiyacınıı

PG3,2,1:KOP İdaresi,Bölge Milletvekilimiz ve Diğer Araştırma Merkezleri işbirliğiyle plan dönemi
sonrında Nasreddin Hoca Bellek Müzesi ve Nasreddin Hoca Evi Mtızesi için ekiprn'an ue'Jonmanıar
toPlanması gerÇekleŞme dijzeyi 2020 yılı için 20 adet ekipman ve doktıınan toplanmış oİÇ, gosterge hedefiolan 30 adet ekipman ve doküman n\o7T'i gerçekleşmişİir.
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A-3: Nasreddin
etkinliklerin, diğer

daha

2020 2022

6ay

Faaliyet ve
hojeIer

Gerekli malzemeIeri,



A-3: Nasreddin Hoca ve Akşehir in manevi değerteri ile ilgili ulusal ve uluslararası
etkinliklerin, çalışmalarırı aıttfılaıak Akşehir ilçesinin Nasreddin Hoca ve diğer manevi
degerleriyle daha fazla özdeşleşmesinin sağlanması

Hedef H-3.3: Nasreddin Hoca konulu basın ve yayn|ar 6/o20 arttırılinası sağlanarak çizgi filrn ve
ştirilmesine katkı verilecektir.snema yaplm

sorumlu Birim KOlttlr ve all er Müdurl
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) Özel Kalem MüdtlrlUğü, Mali Hizrıetler MUdUrlüğU

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
&t

pları Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 2022 2023 2024
lzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

600/o 40 adet
45
adet

50
adet

55
adet

60
adet

65
adet

6ay

PG3.3.2: Nasreddh Hoca
konusunda ciddi
araştırmalaİ yapmış
ulusal ve uluslararası
kurumlarla işbirliği
düzeyi %20 dUzeyinde
aİtış sağlanarak
Nasreddin Hoca Çizgi
Filrn ve sinema
Yaprm'ına katkı
sağlayacak kişi sayısı

5 kişi 6 kişi 7 kişi E kişi 9 kişi ll 6ay l yıl

Kitap, gazote, dergi vb. yayınlarda Nasreddin Hoca'yı yanlış tanıtan bilgilerin yer alması,
maddi slkmtısı

Faaliyet Ve
Projeler

Nasreddin hoca konusunda araştıırna yaparı kişilerden faydalanarak Radyo ve Tv
programlaıı yapılrnası, reklam, taıilım faaliyetlerinin gerçekleşmesi, baskı ve canlı

ınların asl
Maliyet Tahmini

Tespitler Ulusal ve Uluslararası alanda Nasreddin Hoca konusunda araştırma yapmış
el ihti acluzlıanlarla konusunda uznanbiIli Basuı-Ya

ihtiyaçlar alınacak vize izinleri, maddi kaynaklar, teknik malzeme, arşiv malzemeleri
tedaİik

PG3.3.1: Nasreddin
Hocamızın tanıtrınnda
etkin yönteml€r
kullanılaıak görsel ve
yazılı basında ç*an
haber sayısı

Riskler

Amaç

202|

l y,l

40%

400.000,00 TL

PG3.3.1: Nasreddin Hocamızın tanltımında etkin yöntemler kullanılarak görsel ve yaalı basında çıkan
habet sayısr 2020 yı|ında 2|4 haber olmuş, gösterge hedefi olan 45 haber hedefıni geçmiştir.

PG3.3.2: Nasreddin Hoca konusunda ciddi aıaştırmalaı yapmış ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği
dtzeyi 2020 yılında gösterge hedefı o|arak Vo20 dilzeyinde artış sağlanacak olaıak belirtilmiş olup maalesef
pandemi nedeniyle bu hedef gerçekleştirilememiş, Nasreddin Hoca Çizgi Film ve Sinema Yapım'ına katkı
sağlayacak kişi sayısı 6 belirlenmesine rağmen, bu hedefte yine pandemi nedeniyle hayata geçirilememiştir.
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Amaç ]eri3 N reddas m Hoca ye ln manevl deAkşehir le ulusaliIi YeğeI uluslararaslg
etkin ik arttrrıllerin, arakça ışmaların sm Nln asreddinAkşehir Hoca Veilçe manevl

e daha afazl le m rnm asl
H-3.4: Nasreddin Hoca evi Mttzesi, leceltirlatmalarü

Sorumlu
Birim Kültur ve Sosyal İşleri Mudurltığu

Birim ler

İşbirIiği
Yapılacak ozel Kalem MOdürlüğu, Destek HiZmetleri Müdürloğü, Fen lşleli Müdurluğu

performans

GöstergeIeri
Hedefe
Etkisi

2019

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202l 2022 2023 2024 izleme

Stklığt
Raporlama
Slklığı

ılması

PG3.4.1:
Nasreddin
Hoca Müzesi
ve evhin

50o/o l adet 0 0 l adet 6ay 1 yıl

ılacaktır.

PG3.4.1:
Nasreddin
Hoca figtlrlü
aydmlatrnaIar

50o/o 200 adet 25
adet

25
adet

25
adet

25
adet

25
adet 6ay l yıl

Riskler oIumsuz fiziki olumsuz hava ull maddi ka

Pro eler
Faaliyet Ve Nasreddin Hoca Evi, müzesi ile N

tamamlanmasü
asreddin Hoca figürlü aydınlatrna çalışmalarınırı

Maliyet
Tahmini 2.600.000,00 TL

itlerT Eki an ln z olması
aI Alt ü ve maddi deste aktadıI

PG3,4,1: Nasreddin Hoca Miizesi ve evinin yapılması için hazırlıklar 2020 yı_lında başlamış olup, gösterge
hedefi gerçekleşmiştir.

PG3 4,1: Nasreddin Hoca figiirlü aydınlatmalar yapılacaktır hedefi, Destek Hiznetleri Müdtıılüğü
tarafından gerçekleştirilecektir.
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diğer

Hedef

0 0



Amaç
A-3: Nasreddin Hoca ve Akşehir in manevi değerleri ile ilgili u|usal ve uluslararası
etkinliklerin, çalışmalarm arttıİı larak Akşehir ilçes lnln Nasreddin Hoca ve diğer m anev1
değer leıiyle daha fazla özdeşleşmesinin sağIanmas l

Hedef H-3.5: Akşehir'in marıevi değerleriyle ilgili çah$ayların yapılrnası gerçekleştirilecektir.
sorumlu Birim Kültilr ve Sosyal lşleri Mudurluğu
İşbirliği Yeılacak
Birim(er) Özel Ka|em MüdııIlüğu

performans

Göstergeleri 2020 202l 2022 2023 2024
izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.5.1: Seyyid
Mahmud Hayrani
hakkuıdaki
yayırılarrn ve
bilimsel çalışmaların
konuya ilişkin temel
kaynaklara
dayanması
sağlanarak bu
kapsamda çal ıştaylar
yapılacaktu.

l00% l adet
l
adet

l
adet

l
adet

l
adet

l
adet

6ay 1 yıl

Riskler Se}Tid Mahmud Hayrani konusunda düa önce yapılan aıaştırmaların dar kapsamlı
olması,
Etkh bir araştırmanın yapı]mamış olrnası

Faaliyet ve
Projeler l-Seyyid Mahmud Hayrani Çalıştayı Yapı|nas(KSlM)

Maliyet Tümini 300.000,00 TL
Tespitler Seyyid Mahınud Hayraıri konusunda yeterli bir arşivin olmaması,

Bilim hsanlarının gerekli Seyyid Mahmud Hayrani konusunda detaylü alaştırma
yapmamış olrnalaıı

lhtiyaçlar Seyyid Mahmud Hayrani konusunda a§iv çalışması yapılmasl, Nitelikli bilirn
insanlaruıuı bir arava getililrnesi

PG3.5.1: Seyyid Mahmud Hayrani hakkındaki yayınların ve bilimsel çalışmalann konuya ilişkin temel
kaynaklara dayanması sağlanafak bu kapsamda çalıştaylar yapılacak gösterge hedefi, maalesef pandemi
nedeniyle 2020 yılında gerçekleşememiştir.
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Hedefe
Etkisi
(o/o)

plaıı Dönemi
Başlangıç
Değeri(2019)



Amaç 1I de lanaAkşeh halkımı z\nçevIenn daha fazla lecefaydalanab ğiklece n illes ere u iklerin mrlaskoruıarak bırakılacak eslduzenlenm korunmVe asl
Hedef ları,çemizdek iliknik alan k esm alan1re larıp paI ve eşy arttürılacaktır
Sorumlu
Birim

Birim

Işbirliği
Yapılacak Fen işleri Müdürltlğu, İmar Şehircilik Mudfuluğu, Destek Hiznetleli MudüIlüğu

peıformans

Gösterge]eri
Hedefe
Etkisi

De 20|9

Plan Dönemi
Başlanglç 202l 1^11 2023 2024 izleme

Sıklığı
Raporlama
Sıklığı

PG4.1.1:Kişi
Başüna Düşen
Yeşil Alan
Miktar| HeI
Yıl t0O0m2
Arttırmak
m2

25% 130.000 1.000 l,000 ].000 1.000 1.000 6ay l yıl

PG4.| .2:
Bakun
Onanm
Yapılan Yeşil
Alan Miktan
Artırmak

25% 5.000
m,

5.000
m'

5.000
m2

5.000
m,

5.000
m2

6ay l yıl

Pc4.1.3:
Kent
Mobilyaları
Sayısını
Arttırmak

25% l50 0 200 0 l00 6ay l yıl

Y ak

PG4.1.4:
Ağaçlandırma
Çalışmaları

25o/o l 1.200 Ad. l000Ad l000Ad l000Ad l000Ad 6ay l yıl

Riskler liği,aS Eks ik nZoruylsl olu a Dlmavan Uygulam şikIeği
Faa|iyet ve
hojeIer

2- Fjdan,ve_Fide Desteği Dağıtıİnmın Planlanması(Tanmsal Destekleİ)(PBM)
3-Akşehir GölU Ça|ışmaları(PBM)
4
5

6
7 

lJçük Parklar Yapılrnası(PBM)

l-Şehir Giıiş ve Çıkışlan ile Ana
Çiçeklendirilmesi(PBM)

Bulvardaki Refrljlerin Mevsimine Uygun Şekilde

M)Proje8 dHı lr k M lres lanı 2slPeyaj Etap(PB
H9 bo B ln n o Imas

Maliyet
Tahmini 1.500.000,00 TL
Tespitler em zlnç we artlann açe adaPte ilçabasında alan m iktarlarıyeş entk mo vbalarıbily

eIl dtlzeye [ztımgun şartlaİtnda trşehçevreyileha d e
llrtiyaçlaı Finansal Kaynak Bulmak

PG4.1.1: Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Her Yıl l000n2 Arttırmak (m2)

|, Gazi Mahallesi Final okulları yakınındaki alana park uygulaması yapıldı
2. Karabulut Mahallesine park ı yapıldı
3. Anıt meydanı peyzaj projesi
4. kaıabulut park alanı ve çevl çam, dut, katalpa ve süs aımudundan

oluşan 200 adet fidaıın dikimi gerçekleştirildi.

A-4: yaşam düa nezih

a|anlar Vo30H-4.1:

Park ve Bahçeler Müdtlrlüğü

2020

5.000 m'

250

l000Ad

Persone] Planı

modem olması
faktörlerinde dahapeyzaj çıkarılması doğal



5. İlÇemiz genelinde gerek proje uygulamaları gerek alanlarda ki çalışmalarda toplam 10.000 adet
çeşitli renklerde gül 150.000 adet lale soğanı ve yazlık çiçek dikimi gerçekleştirildi.

6. İlÇemiz genelinde geıek proje uygulamalan gerek mevcut alanlarda ki çalışmalarda toplam 2000
Ağaç, Çalı ve Muhtelif Süs Bitkisi dikimi gerçekteştirildi.

PG4.1.2: Bakrm Onarım Yapılın Yeşil Atın Miktan Artırmak

1. İlÇemiz genelinde bulunan ttim şelale ve hawzlaıımızn bakım onarım ve temizlikleri yapıldı.
2. İlÇemiz genelinde bulunan tiim ağaçların bakım ve budamaları her yıl düzenli bir şekilde

yapılmaktadır.
3. Miidiirlüğiiiniiz sorum_luluk alanı içerisinde bulunan park, yeşil alan ve refiijlerin; sulanması,

Çimlerinin biçilmesi, eksik bitkilerinin tamamlanması belirli bir program dAhilinde düzenli olarak
yapılmaktadır.

4. İlçemiz genelinde ki orta reftij, park ve bahçelerde prograın dahilinde çim biçme, yabani ot alma,
ağaç ve çalı budamaları yapılrnaktadır.

5. Büar aylarında ilçemiz genelinde kaldınmlar, yol kenarlaıı, yaya geçitleri gibi yoğun kullanım
alanlannda yabani ot ilaçlaması yapılmaktadır.

6. Eylül ekim aylannda budaması yapılan ağaç gtil çah guruplarına mart nisan aylarında yanmış
elenmiş hayvan gübresi verilmekte bitkilerde yapraklanma ve çimlenme görüldükten sonra gerek
yaprak yoluyla gerek toprak yoluyla alınmak iizere suni gübre takviyeleri yapılmaktadır.

7. Mevsimlik çiçek dikim alanlanmızı yazhk ve kışlık çiçek dikim zamanlarında özel toprak
karışımlarımızla destekleyerek tekraı dikim ve ekime uygun duruma getirme hazırlıklan yapılmıştır

8. Belediyemize ait meyve bahçelerinin yabani ot alımı, gübreleme, zirai mücadele işlemleri yapıldı.

PG4.1.3: Kent Mobilyalan Sayısını Arttırmak

l. Karabulut park alanı ve çevresine çınaı, atkestanesi, rhlamur, çam, dut, katalpa ve süs armudundan
oluşan 200 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

2. Tekke mahalle parkına ve Yıldırım Mahalle Mütarlığı önü yeşil alana l0 lu takım fıtness aletleri
kurulumu yapıldı

3. İlçemiz Merkezi ve sonradan eklenen Mahallelerimizdeki park, Okul, Cami ve piknik alanları ve
İhtiyaç duyulan yerlerde kullanlmak iiaere 120 adet oturma bankı, 20 Adet Piknik Masası konmuş
ve eksiklikler giderilmiş olup, çeşitli yerlerde peyzaj çahşmalan ve bahçe düzenlemeleri yapılmıştır

PG4.1.4: Ağaçlandırma Çalşmaları Yapmak

|. Gazi Mahallesi Final Okullan yakırundaki alana park uygulaması yapıldı
2. Karabulut Mahallesine paık ve yeşil alan proje ve uygulaması yapıldı
3. Anıt meydanı peyzaj proj esi tamamlandı uygulaması yapıldı.
4. Karabulut park alanı ve çevresine çınar, atkestanesi, ıhlamur, çam, dut, katalpa ve süs armudundan

oluşaJı 200 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.
5. İlçemiz genelinde gerek proje uygulamaları gerek alanlarda ki çalışmalarda toplam 10.000 adet

çeşitli renklerde gül 150.000 adet lale soğanı ve yazlık çiçek dikimi gerçekleştirildi.
6. İlçemiz genelinde gerek proje uygulamalan gerek mevcut alanlarda ki çalışmalarda toplam 2000

Ağaç, Çalı ve Mütelif Süs Bitkisi dikimi gelçekleştidldi.
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Amaç ve çevrenin halkrnızuı daha nezih ve dÜa fazla
faydalanabileceği, gelecek nesillere güzetliklerin korunarak miras bırakıtacak şekilde
düzenlenmesi ve korunması

A-4: Akşehir'de yaşam alanı

Hedef o}un ve spor aletlerinin %50'si değiştirilerekH-4.2: bulunan mevcut park,

Sorumlu
Birim

birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Destek Hiznetleri Mudurlüğtı, Fen İşleri Muduil0ğu

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2Ol9)

2020 202]ü 2023 2024 lzleme
Sıkhğı

Raporlama
Sıkhğı

PG4.2.1:
Oyun Gurubu
Ve Spor
Aletleıi
Yenileme

50% l58 8 8 8 8 8 6ay l yıl

as]u

PG4.2.2: Her
yıl Bir parka

Güneş
Enerjili
Aydnlatma

5oyo lAd lAd lAd lAd lAd lAd 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet Ve
Projeler

Enerj Proj Yapmak(Fli Parklar-Gtlneş ve Solar eleri lM)
2 Ka Iosuzb

Maliyet
Tahmini 500.000,00 TL

Tespitler Enerji verimlidahakaynaklarımızı lanmaku] sistemlerinenerjili

tiyaçlar Solar enerji kaynaklan bilgi alt yapısı eksikliği

PG4.2.1: Oyun Gurubu Ve Spor Aletleri Yenileıne Çılışmaları

Gazi MahaIlesi Final Okullan yakınındaki alaııa park uygulaması yapıIdı
Karabulut Mahallesine park ve yeşil atan proje ve uygulaınası yapıldı
Tekke mahalle parkına ve Yıldınm Mahalle Mütarhğı önü yeşil alana l0 lu takım fıtness aletleri
kurulumu yapıldı

PG4.2.2ı Her Yıl Bir Parka Güneş EnerjiIi Aydınlatma uygulımısı

Engelsiz paık ta güneş enerjili aydınlatma sistemleri kunıImuş olup diğer parklanmızda
çahşmalarım!z stirmektedir.

79

Park ve Baİıçeler Müdürlüğu

2022

Penonel Sayısı Eksikliği

1

amacıyla g{ıneş



Amaç -4: Akşehir'de yaşam alanı ve çewenin halkrmızın daha nezih ve düa fazla
faydalanabileceği, gelecek nesillete güzelliklerin korunarak miras bırakılacak şekilde
düzenlenmesi ve korunması

Hedef H-4.3: Şehir genelindeki temizlik ekipman araç ve gereçlerin in en azo/o30'u modemize
edilecektir.

Temizlik İşleri MUdUılüğU

Bi

biIliği
Yapılacak

,=^
tr (ü:j

ş H"ğ

-E§ğ

ai
c!
a.l

§
öl

a..l

a.l
U!
N,:

td.o

F6l

PG4.3.1:
YıpIanan
konteyneİlerin
değiştime orant

0,003% 0,004% 0,005% 0,006% 0,001% 0,008% 6ay l y,l

50 0 l 1 6ay l yıl

Riskler Yeni binalarır artnasından dolayı konteyner tüketiminin ve ınevcut konteynerlerin zamanla
ısına b ı olarak elü acı olu aSl

Faaliyet ve
Projeler l-Uygun Yertere Çöp Konteynerleri Koymak (Yer ÜstU)(TİM)

Maliyet Tahmini
5.400.000,00_TL

TespitleI

açlar Fen İşleri M[d(trlüğü ile konteyner yerleri açılması konusunda koordineli olarak çalışılması
geİekm ektedir.

PG4.3.2:
yenilenecek olan
çöp toPlama
kamyonlarınıı
s lsl

PG4.3.1: Yıpranan konteynerlerin değiştirme oranı : 2020 ytlında Akşehir merkez ve çevre
mahallelerde bulunan eskimiş konteynerlerin yerine yenileri konmuştul. Toplamda 200 Adet konteyner
yenilenmiştil. Aynca yeni yapılan binalara da konteynerlff konulmuştur.
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sorumlu Bkim

performans

Göstergeleıi
,O .-
Elllx
J9 ;i <,

a.l

a.l

a.lo
ö]

50

l6 adet l 0

Vatandaşlarımızrı konut, bağ, büçe ve sera gibi şehir merkezinden uzak yerlere konteyner
konması talebinde bulunması.



Amaç A-4: Akşehir'de yaşam alanı ve çewenin halk
faydalanabileceği, gelecek nesillere güzelliklerin korunaıak miras brakılacak şekilde
düzenlenmesi ve korunması

ımızın düa nezib ye düa fazla

Hedef H-4.4: Sıfir atıl< projesi uygulamasnda oZ90 başarı oranı gcrçekleştirilecektir.
sorumlu Birim Temizlik İşleri MüdUIlUğü

Birim(ler)
birliği Yapılacak

performaıs

Cöstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlaıgıç
Değeri(2ol9

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme
Sık|ığı

Raporlama
S*lığı

]mesi

90 700 adet l200
adet

1200
adet

l200
adet

l200
adet 6ay l yıl

d ütülması,

PG4.4.2: Slfır Atık
konusunda
bilgilendirme için l0 7000

adet
7000
adet

7000
adet

7000
adet

7000
adet 6ay l yıl

Riskler

inden

ik hset al inde e en enlerdyeI ştiiil okonte)mel lanlara atı lkoyu an seleYgıi atıklar dOzenli
te ln ma olanidecek, ko lerenteyneİ kağıt, lastik e metall erp geri

dön ü ideceştım bunlarınğ lmas ındankarıştırı bilecekdoğa
binaIarın artmas danm do k ttlker lmet mlnlayı veonteyn azamanl

lnas 1n kında ern tsma olarak ih oacı

]:V^"T&ş]*P*, K€lı Atlk Toptafinası Konusunda Bilinçlendirecek Broşllr Yayınlaınak(Sıfr Ahİ Pıojesi)(TlM), 2- Konteyner alınak(TlM)
MaIiyet Tahmini 7.100.000,00 -

Tespitler indeki ekipmanlar
idireştiri izde

ikteki

S ıfır trİ önY etm lne en az ikiliğ halgöIe önc likle
kurum arlna rl esmy sonraDaha tllmgerek ublçem ik sam rnyönetm dakapiki at( önetm ey tak lme 202 sonmmgöre ou laraky
beI enmrl slne en uZun an7Am acal lrakt

ihtiyaçlar
Ii

uB s rnstem h ta ri]rne sInde abz ıtaaya eçı MtldUrl ümüztln kontrollğ velleri u laryapacağı yaII
etk Feno lacaktır leri Mudilrlş ile konüğu lmasıteyner kaçüyerIeri donusun a koordine li
oIarak lması lrekted

PG4.4.1: Cadde, sokak
ve kamuya açık
yerlerde ikili set
halinde konteynerlerin

l200
adet

5000 adet

zorluklar.

depolama atılan camt

Yeni mevcut konteynerlcrin

Faaliyet ve
hojeler

set kamu

sistemine geçilrnesi uygulama l

PG4,4,1: Cadde, sokak ve kamuYa aÇık yerlerde ikili set halinde konteynerlerin yer1eştiri1mesi:2020 Yı,|ı iÇinde 1200 adet konteyner. konması he;eflenmiştir. Parıdemiderı J"ı""'ootj 
"İ" 

ikili atık sistemi ^şeklinde konmuş olup %50'si gerçekleştirilmiştir.
IlÇemizdeki Pilot bölge. olarak beliılenen istasyon Caddesinde;. cadde boyunca mevcut koyu grirenkteki diğer atıklar için koıulan konteynerlerin yanına mavi renkte 

-konteyne.ı'..'[Jn.ıu."t 
Sıfir AhkYönetmeliği gereğince 2'li atık sistemine geçilmiştir.

için broşür dağıtılması : 2020 yılında hedeflenen

ili vatandaşlanmızı bilgilendiımek projeye destek
fir Atık Projesini açıklarnak bilgilendirmek içinvatandaşlanmıza el broşürleri dağıtıldı.
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A-5: Hemşerilerimizin yaşam standartlaİının }1ikselİnesine katküda bulunacak alt yapı ve
lİst yapü hiznetlelinin doğal, tarihi ve kolttlrel miraslarımtza sahip ç*arak
gerçekleştiri|rnesi sağlanacaktır.

Hedef H-5.1: Şehİin Doğalgaz, Su, Kanalizasyon Yağmur suyu, Elektrik ve Telekom gibi
altyapl hiznetlerinin eı azo/o2ı ilave yapun en az %30 rehabilite çalışması

lecektir.
Fen Mudurlusorumlu Birim

[şbirliği Yapılacak
Birim(ler) İmu ve Şehircilik Mtldtlrloğu, Yapı Kontrol MüdttIlüğu

Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
BElanglç
Değeri(20l9)

2020 2021 2023 2024
izleme
S*lığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.1. l : İçme suyu hatlaruıın
yenilenmesi 17 27 kJn 5km 5km 6km 6ay l yı1

PG5.1.2: Doğalgaz alt yapı

çalışmalarııııı tamamlanması
l1 l58 Km 9Km 9Km 8Km 8Km 8Km 6ay l yıl

67 Adet
30
Adet

25
Adet

30
Adet

50
Adet

30
Adet

6ay

PG5.1.4: Kuttüİ Yolu Yaprmı
Kapsamında Süs Hawzu
Aydınlanna Oturma Grubu
Yapmı |7 0 0 0

t

Adet
0 0 6ay l y,l

PG5.1.5: Kaymakaml*
Kavşağına Saat Kulesi
yapılrnası |1 0 0

l
Adet

0 0 0 6ay

PG5,1.6: Şehir Ana
Girişlerine Şehir Giriş
Kapılarının Yapılması

,l5
0 0

l
Adet

0
l
Adet

0 6ay l yıl

l-İçme Suyu Hatlarırıuı Yeniden Yapılrnası
2-Doğalgaz A§apı çalışmalannın Tamamlanmas(FİM)
3-Dekoratif sokak Aydmlatnalaruıırı YapıIİnas(FİM)
4-Külttlİ Yolu Yapıİnı Kapsamnda slıs Hawzu Aydınlanna oturma Grubu
Yapunı(FlM)
5- Kaymakamlık Kavşğıııa Saat Kulesi yapılması(FiM)
6-sehir Ana Gidsl€rine Sehir Giris Kapılarrıın Yapılması(FlM)

Maliyet Tabmini Proje l: 1.000.000.00-TL
hoje 2: 200.000.00-TL
Proje 3: 500.000.00-TL
Proje 4: 50.000.00-TL
Proje 5: 250.000.00-TL
hoje 6:3.000.000.00-TL

Tespitler İçme suyu hatları_rıuı ekonomik ömtirlerin tamamlarnasl
l|çenin altyapı sorunlaıı
Hava kirliliğinin önlenmesinde doğalgaz hatlarının çoğaltülnası
Şehrirniz cadde ve sokaklannda eskimiş, ekonomik ömrunU tamamlamış aydınlağna
direklerin değiştirilınesi

thtiyaçlar Peısonel sayısrııın artırülmasr
Makine pa*ının revizyon ve artınlması
içme sulru lhale hazırlaması.
Yapım işlerinin projelerh hazırlanması

Faaliyet ve
hojeler
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Amaç

performans

Göstergeleri 2022

6km 5km

|7 l yıl

l y,l

Riskler

PG5.1.3: Dekoratif Sokak
Aydınlatmalafl nm YaPıLnası



Gerekli kurumlar ile protokollerin yapılrnası

PG5.1.2: Doğa|gaz a|t yapı çalışmalannın kapsaıırında 2020 yılıiçerisinde 9 km tamamlaıımıştır.

PG5,1,3: Dekoratif Sokak AYdınlatmalannın Yapılması işi 2020 yılı Belediyemiz bütçe olanaklan ve
pandemi siireci dikkate alınarak yapılamamıştır.

A-5: Hemşerilerimizin yaşam stan
yapı hianetlerinin doğa|, tarihi ve
sağlanacaktıI.

sahip
dartlann m lnesine katkıdayükse altbulunacak ve tlstyapt

mkülturel larımras 2a ç*arak estgerçekleştiıil_rn

tesis5H B ledie2 em hi2f,nIz bet inalarıy os kültttrel Varya| 0o/o2 ara}arttrrlIlığı
m arlnevcutl o/o20 modemi lan hizmete s unu lacal+:trr

sorumlu Birim Fen l Mudurlu u
şbirliği YapıIacak

Birim ler lmar ve ŞehirciIik, Yapı Kontrol Mudurluğ1.1
performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
BEIangıç
Değeıi(20l9)

2020 2021 2022 2023 2024 İzleme
Süİhğt

Raporlama
S*hğı

Binasrnın Y ılması

PG5.2.1: Yeni
Belediye Hiznet 6% 0 1

ADET 0 0 6Ay l Yıl
PG5.2.2: Şehrin
Uygun yerlerine
modern iş merkezleri 6% 1 ADET 0 0 0 l

ADET 0 6Ay l Yıl

PC5.2.3: Kapalı
pazar yerinin
Yapılrnası

6% 2 ADET 0
l
ADET 6Ay l Yül

PGS.?.4: Mezbaha
Yapılması İçin Yer
Temini

60/o 6Ay l Yıl
PG5.2.5: Dağ
otelinin Yapılması 6% 0 l

ADET 6Ay l Yıl
PG5.2.6: Nasreddin
Hoca Stadyumu 6% l

ADET 6Ay l Yıl
PG5.2.7: Park Bahçe
Hiznet ve Fidanlık
Binası Yapımı

6% 1

ADET 6Ay l Yı|

PG5.2.8: Spor
Tesislerin
Kurulmasü,(Sent€tik
Çim saha)

Vo1

5

ADET
5

ADET 6Ay l Yıl

PG5.2.9: Çok Amaçlı
saIon Yapllmasü 6vo 2 l

ADET 6Ay l YıI
PG5.2.10: oto
Galericiler sitesinin
Yapılrnası

6% 0 l
ADET 6Ay I Yıl

PG5.2.1 l;Soğuk
Hava Depolarrnrn
Yapılması

l
ADET 6Ay l Yıl
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PG5.1.1: İÇme suYu hatlarının yenilenmesi programı kapsamında 2020 yılıiçerisinde 5 km içme suyu hattıyenilenmiştir.

Amaç

Hedef ile Ye
sininde

0

0 0

6ğ/o

l Adet
Kapalı
9 Adet futbol
8 Adet

6% 1



PG5.2.12: Mevcut
Müallelerimizde
Bulunan Tarihi
sokakların sokak
Sağlıklaştırma

Çalışmalaruıın
Yapılan Bina Sayısı

6% 198 ADET 28
ADET

50
ADET

50
ADET

50
ADET

50
ADET 6Ay l Yıl

PG5.2.13:Tescilli
Yapılar, Cami ve
TüIbe restorasyon
yapım işi

6%
1

ADET
l
ADET

I

ADET
l
ADET 6Ay l Yıl

PG5.2.14: Nasreddin
Hoca T0rbesi
Restorasyonu ve
Çewe Düzenlenmesi

7% l
ADET 6Ay l Yıl

PG5.2.15: Termal
Tesislerin Yapılması

1

ADET 6Ay 1Yı]

PGs.2.16: Emekliler
Konağı 8o/o 0

1

ADET 6Ay l Yıl
Riskler

'l-Yeni Belediye Hiznet Binasının Yapılması (FİM)
2-Şehrin Uygun yerlerine modern iş melkezleli yapmak(FİM)
3-Kapalı Pazar Yerinin Yapılmas(FİM)
4-Mezbaha Yapılrnası lçin Yer TeminilFİM)
5-Dağ Otelinin Yapılna§(Fİvr)
6-Nasreddin Hoca Stadyumu(FlM)
7-Paık Bahçe Hiznet ve Fidanhk Binası Yapım(FİM)
8-Spor Tesislerin Kurulması,(Sentetik Çim saha)(FİM)
9-Çok Amaçlı Salon Yapılrnası (FlM)
lo-oto Galericiler Sitesinin Yapılrnasl(FİM)
l l-Soğuk Hava Depolarının Yapılmas(FİM)
l2-Mevcut Mahallelerimizde Bulunan Tarihi Sokakların Sokak Sağlıilaştırma Çalışmalarınrn
Yapıllnas(lŞM)
13-Tescilli Yapılaruı Restorasyonu Garııf hamamı, Kilise, Ruştll Bey Hanl (Melek Girmez),
Gazi Mustafa Kemal İlköğxetim okulu, Seyyid Mahmud Hayrani, Se}ryid Yunus HaZIetleri
vb. Yerlerin Restorasyonu Yapılması(FlM)
l4-Nasreddin Hoca Ttlrbesi Restorasyonu ve Çevre Dtlzenlenmesi(FIM)
l 5-Termal Tesislerin Yapılrnas(FIM)
l 6-Emekliler Konağı (FİM)

Maliyet Tahmini 89.000.000.00-TL
Tespitler

lhtiyaçlar İş birliği yapılacak birimler ile koordinenin sağlanması
Gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Gerekli izinler ve ruhsatlann ilgili kurumlardan alırıması
Pelsonel sayısınln artırmaSı
Makine parkının yenilenme ve artırılması
Yapırn işlerinin projelerin hazırlanması
Gerekli kurumlar ile protokollerin yapılması

PG5.2.12: Mevcut Mahallelerimizde Bulunan Tarihi Sokaklann Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarının
kapsamında 28 adet Bina restorasyon tamamlanmlştf.

PG5.2.r3: 2020 yılı plan çerçevesinde Ermeni Kilise ve Gaııır hamamı restolasyon yaplm işi
tamamlanmıştır.
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14 ADET

0

Faaliyet Ve
Projeler



Amaç erlmlzln
etleIinin

H5A em am standartlarnm ukse sneşeri yaş lne katkıda bulunacak alty veyapl
ust hizrn tarihiy kültitrelap m iraslarımıza sahidoğal, ıkarakp ç

ekgerç Ieştirilmes

Hedef H-
ilaveten

5 3 Mevcut Izln en yos0az slnrnyollarım m odernizasyonu hiznetsağlanüp yüksek
dartstan ularrna lecek Velaşrnası mevcutgerçek leştiri en azyollara %5mevcudun

lar aSl syo açılm ağlanacakİr

sorumlu Birim Fen İşleri Mttdtlrlüğü

hbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

İmar ve Şehircilik Muduİlüğü, Destek Hiznetleri Müd0rlüğ[

performans

Göstergeleri Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202lü 2022 2023 2024 izleme
s*tığl

Raporlama
Sftlığı

PG5.3. l.Şehiriçi
Yolların
Dtlzenlenmesi

25% 3

KM
3
KM

3

KM
3

KM
3

KM 6ay l yıl

PG5.3.2.
AsfaltIa
kaplanmış yol
miktaİı

25% 450 KM 3

KM
5

KM
5

KM
5

KM
5

KM 6ay l yıl

PG5.3.3.BisikIet
Yolları 5,7 KM 0 0 0 0 6ay l yıl
PG5.3.4.Tartan
Pistli Yurüyuş
YoIu

25% 1,8 KM l
KM 0

l
KM 0 0 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

l-Şehiriçi Asfalt Yolların Düzenlenmesi (FİM)
2-Yo]laruı Asfaltla Kaplanması (Fİr,t)
3-Bisiklet Yollan ve Bisiklet
4-Tartan Pistli Ytırityüş Yolu

tstasyonu Yapunı (FİM)
(FfM)

Maliyet
Tahmini
Tespitler Gerekli kamuIaştrrma işlemlerinin tamamlanması

Personel sayısrnn arttfılnası
Makine |n rev ve artırılması

ihtiyaçlar l
2
)

eski

lnn
dırımkalÇok ların yen iIenmesi(FlM)

Asfalh bozuk lano sokaklann zİIna ve seİlmy yapü lrnası(FİM)
Yo acl olan

PG53,r, ŞehiriÇi Yotların Düzenlenmesi çalışmalannda 3 km asfalt yol dtlzeıılemesi yapılmıştıı.
PG5.3.2. Asfaltla kaplanmış yol miktarı 2 Km olarak gerçekleşmiştir.

PG5,3,4,Tartan Pistli YiirüYüŞ Yolu 2020 yılı Belediyemiz bütçe olanakları ve pandemi silreci dikkatealınarak yapılamamıştır.
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ve
sağlanacakhr,

l
yeni

800 KM

5
KM

l5.000.000.00-TL



Amaç A-5: Hemşerilerimizin y
yapı hizrnetlerinin doğal
sağlanacaktır.

aşam standartlaİının üııkselrnesine katkıda bulunacak alt yapı ve ust
, tarihi ve k0ltürel miraslanmıza sahip çıkarak gerçekleştiıilmesi

Hedef H-5.4: Halkunızın keyifli seyahat etmelerini
olanaklarının arttrılİnası sağ|anacakt!İ.

sağlamak, dinlenme ve vakit geçirme

Sorumlu
Birim Fen İşleri Müdürlüğ0

birliği
Yapılacak
Birim

İmar ve Şehircilik Müdürltığü, Yapı Kontrol Müdürlüğü

performans

Göstergeleri Hedefe
E*isi
(%)

o
E!
N

a.l

oal
(\oal

izleme
Sıklüğı

Raporlama
Sıklığı

PG5.4.1.Yeni
otogaİ
Yapılrnast
konusunda
Altyap1
Hizrnetleri

|00% 0
1

ADET 0 0 0 0 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
tahmini 1.000.000.00-TL

Arsa tahsisi
Gerekli rüsat ve izinlerin alurması
Kamulaştırma işlerinin yapılrnası
Projenin hazırlanması

Ye i hat|arınuı tesis edilrnesiSu Kanali
ihtiyaçlar

PG5.4.1. Yeni Otogar Yapılması Konusunda Altyapı Hizmet|eri 2020 yılı içerisinde 1 Adet yapılmıştır
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Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2019)

al
a..l

l-Yeni otogar Yapılması Konusunda Altyapı Hi.unetleri(FİŞ)

Tespitler

İş birliği yapılacak birimler ile koordinenin sağlanması
Gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Gerekli jzinler ve nrhsatların ilgili kurumlardan alınması
Personel sayısınrn arttırılması
Makine parkrnın revizyon ve arttrı|ınast
Yapım işlerinin projelerin hazrlanması
Gerelli kurumlar ile protokollerin yapılması



Amaç Eğitim, iştiri
Turiznulttlf, faaIiyetlerinin

-6 Turiznve dahaSanat, Spor fazlayönunden lmesge
s E tim Kağlanaİak veya ğ Sanat, Spor
arttrülm as la bulZ|n alan larda fazladaha

Hedef H-6.1 : do ları üsabaka etkinl ikleri %30 artrn] acaktrrizde m
sorumlu Birim külttlr ve I M

birliği Yapılacak
B
performans

Göstergeleli
Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 z02l 2022 2023 2024

lzleme
Sıklığı

Raporlama
Sühğı

PG6.1.1:
Belediyemizin
Vatandaşlaİmlza
sunmuş olduğu doğa
sporları etkin I iklerin
sayısında %30
dozeyinde artış
sağlanacak çalışmalar

tOIecektiI

5 adet 6

adet
6
adet

7
adet

7
adet

8

adet
6ay l yıl

Riskler ka kaza riskinin o|rnasıHava blem

Pro ler Yamaç Paİaşltttı Şampiyonası, Trekking, Dağ Bisikleti, Tırmaııış, Kampçılıİ
Mali Tahmini 200.000 TL

itlerT tesislerinin mNitelikli
ihtiyaçtar or tesislerinin ve nitelikli artlrılması

PG6,1,1: BelediYemizin vatandaşlanmrza sunmuş olduğu doğa sporlan etkinliklerin sayısında %3o
düzeYinde artıŞ sağlanacak çalışmalar ytıri.ıiülecektlr gosterge heİefi 2020 yılında panaemİ neoenıyıe rum
sportif etkinlikler iptal edildiğinden, gerçekleşememiştir.
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Külnr,

çeşitlendirilerek

l00%

Faaliyet Ve



Amaç Eğitim, Kultttİ, Sanat, Spor ve Turizn yönunden daha fazla geliştkilmesi4-6: İlçemiz

Hedef H-6.2: Amatör spor kulupleri, okul spor takınlarl ve özel sporculara verilen destekler % 20
arttrülacaktrr.

Kültttr ve Sosyal İşteri Müdttrlüğü

İşbbliği
Yapılacak
Birim(ler)

Özel Kalem MUdürlüğü

performans

Göstergeleri

fiEE

tüO,= 6o C}

- 9s q_

İ8§§§ ö.loaı
al
a,l al

a
a.l

at
a.l

9!
N,=

J JF
oo
o
q
ooa

lFoo
o
o
a.la

JF

o

-]F

a-.l

\o

AmatöI spol Kullıplerine Ayni Yardım, Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım, okul Spor
Takunlarırıa Ayni Yardırn, Özel Sporculara Ayni Yardım

Maliyet
Tahmini

5.620.000,00 TL

Tespitler Talebin fazla olması, yaşanabilecek ekonomik sftuıtılar

Yardım yapabilecek diğer kurumlarla işbirliği yapılması, ihtiyaç olan spor malzemelerinin
temin edilmesi

PG6,2.1:
Amatör spor
kulüplerine,
okul spor
taklmlan ve
özel
sporculara
verilen
destekler
%20
düzeyinde
artırllacaktf.

lhtiyaçlar

PG6.2.1: Amatör spor kulüplerine, okul spor takımlan ve özel sporculara verilen destekler 7o20 düzeyinde
artınlacak gösterge hedefi 2020 yılında 1.050.000,00 TL olarak belirlenerek, hedefe ulaşllmlştlr.
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sağlanarak veya Eğitim, Kültilr, Sanat, Spor ve Turizn faaliyetlerinin çeşitlendirilerek
arttrılrnası yoluyla İlçemizin bu alanlarda daha fazla gelişmesinin sağlanması

Sorumlu
Birim

q

EE
ü 6a

lF
o
o
q
o
..,i

Riskler

Faaliyet ve
ProjeIer



Amaç Eğitirn, geliştirilrnesi
ültttr, faaliyetlerinin çeşitlendirilerek

ınn

lz-6 lçem TuriznSanat, daha fazlaSpor yönttüden
Ksağlaİıarak ve TuriznEğitim, Sanat, Spor

lmasarttlrü la bu alanlarda faz|adaha
Hedef H-6.3: Semt sahaları, okul spor süalan vb. spor alanlarına

rehabilite edilecektir.
% 20 yenileri ilave edilerek % 30

Sorumlu
Biriın Fen İşleri M0dürlüğO

Birim ler

İşbiIliği
Yapılacak

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisj

l9

Plan Dön€mi
Başlangıç 2020 202| 2022 2023 izleme

S*lığı
Raporlama
S*lığı

PG6.3.1:
Yamaç
Paraşüttt
pistine giden
yolların
düzenlenrnesi

100% lkm l
krn 0 0 0

l
km 6ay l yıl

Riskler

iyet
eler

F aal ve
l -Yamaç paraşllru pistine giden yollann yapılması ve düzenlenmesi(FİM)

Maliyet
Tahmini 50.000.00-TL

Tespitler
Kış aylarında bozulan kısunlar için yol temel malzemesi nakli

Arazhin çok eğimli olrnası

ihtiyaçlar Paletli Dozer, opcratör

PG 6,3,1: YamaÇ PalaŞütü pistine giden yollann dilzenlenm esi 2O2o yılı Belediyemiz bütçe olanaklan vepandemi süreci dikkate alınarak yapılamamıştır.
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Kultur,
veya

2024



Amaç -6: Turizrni|çemiz ştiri
Turimığitirn ltfu, itlendiri

A Külttlr ve ön dahaünden 'iazla lmEğitim, Sanat, esSpor y ge
arak E üK Vesağlan faaI etleIininveya Sanat, lerekSpor üy çeş

aslarttırılm la bu anlal dahaarda faz|la 1nmyoluy llçemizin lanmasıgelişmes sağ
Hedef lrlartt sanatlarak atö larısalon akarsergi ly apy

Külflrr ve Sosyal İşler Müd[rlüğü

Birim

İşbirliği
Yapılacak Imar ve Şehircilik Müdiıılüğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
vt

Plan Dönemi
Başlaıgıç
Değeri(20l9)

2020 2021 2022 2023 2024 Raporlama
Sıklığı

ls! artırt]nas|

PG6.4.1:
Sanatsal
etk in lik lerin 50o/o l8 adet

l9
adet

20
adet

2l
adet

22
adet

23
adet

l yıl

50o/o
550
kişi

600
kişi

750
kişi 6ay l yıl

Riskler Katılıının yetersiz olrnası, Sanat Evi, Atölye ve Antikacıların Çarşısının Kunılmasının

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet Tahmini 10.000.000,00 TL
Tespitler Toplumun hayat boyu eğitim düşüncesine sıcak bakmaması, Mali kaynaklann bu

tesisler için yetersiz olrnası
Ihtiyaçlar Toplumun tum kesimine nitelikli ve düzenIi eğitim verilınesi, sanasal etkinliklere halkın

teşvikinin sağlanması, Mali destekte bu|unabilecek kurum/kuruluşlarla işbirli ılması

PG6.4.2: sanat
ve sergi
atölyeleri
kurularak
uygularnalı
eğitim veIilen
k lsl

PG6.4.1: Sanatsal etkinliklerin sayrsı artınlması ile ilgili 2020 yılında pandemi şartlarından dolayı etkinlik
ditzenIenmemiştir.

PG6.4.2: Sarıat ve sergi atölyeleri kurulaıak uygulamalı eğitim verilen kişi sayısı ile ilgili 2020 yılında
pandemi şartlanndan dolayı eğitim etkinliği di.izenlenmemiştir.
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H-6.4: Sanatsal etkin|k|er %20
eğitimler verilmesi.

sorumlu Birim

izleme
Sıklığı

6ay

500 kişi 650
kişi

700
kişi

çok maliyetli olrnası
l-Eımeni Kilisesinin Dünya Mizah Ustalan Sanat Evi Haline GetiIiImesi(KSİM)
2-Ulu Cami Caddesi ttzelinde antikacılar çarşısı kurulınasü(KSİM)
3-Kent Atölyesinin olusfuru|rnası (İsM)



Amaç itim, Turizn gel$tirilrn
Eğitim, faaliyetlerin çeşitlendiliIerek

lişmesinin

-6 Zlçem veEğ undenSanat, dahaSpor faz|ayön esl
lanarak a Kttltursağ Vey TuriznYe lnSanat, Spor

artt lmasılrt la Zn bu alanlardayo uy llçemi faz|adaha ge sağlanması
Hedef H-6.5 : Külttlrel etkinlikler tlendidlerek % 20
sorumlu Birim İşleri Müdürl0ğtlkolttlr ve sos
işbirliği YaPülacak
Birim(ler) Özel Kalem Mud[rluğü
performans

GöstergeleIi
Hedefe
Etkisi
(%) De 0l9)

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202l 2022 2023 2024 lzleme

Sıklığı
Rıporlama
Sıklığ1

PG6.5.1 :Ha|kımızuı
külturel gelişim ine
katkıda bulunmak
amacıyla etkinlikler
çeşitlendirilerek %20
artış sağlanacaktıİ

100% 52
adet

54
adet

55
adet

58
adet

60
adet 6ay l yıl

fuskler
etkinlik

afetler,

Or ed|Ze len etkinliklgan ere lan katılun lnmls azlapy say üğı, tarihinde yaşanan
o umsuZ koşulları, tanıtırn istenenfaal iyetlerinde kitlelere
u ılamaması

Maliyet Tahmini l0.200.000,00 TL
Tespitler

Etkinlikler

ihtimali

DOzenlenecek lzln tanütımlnaşehrim katkı aktadırsağlanm le
hed flenen ılamamaslkitleye ulaş z,denhemşerilerimi lecekge
dön oleıin olumsuz lmüş a bulunmaktadır

açlar iklerinetkinlizasyonl
etkili biI teknik istikloj

aY vearınpılacak organ sogerek syal demedya, Vegerekse yazıl
rse basrndagö lntanıtümşekilde ı|rnaslyap üçm y l,ap

PG6.5.1:H arnacıyla etkinlikler çeşitlendiriler ek %20 artışsağlarıacak efi, Covid ll p*a"-iri n"aÖle, ZZ ettinlit
olarak yapı iştir.

9l

Kult(lr,

50 adet

hava doğal

Faaliyet ve
hojeler

etkinliklerle
durumunda geri

alt ve



Amaç A-6: İlçemiz Eğitim, Kültttf, Sanat, Spor ve Turizrn yönünden daha fazta geliştirilmesi
sağlanarak veya Eğitim, Kultür, Sanat, spor ve Turizm faaliyetlefinin çeşitlendirilerek
artt!İıLnası yoluyla İlçemizin bu alanlard a daha fazlagelişmesin in sağlanması
H_6.6: Turizıne ayrılan
faaliyetler ve girişim ler

butçe arttıİllarak Akşehil" in tanttlrnl i|e ilgili etkinlik, çalışma,
en az o/o 30 arttırılacaklır.

KülHir ve Sosyal lşleri MUdUrlUğü

hbiİüiği
Yapılacak
Birim(ler)

Fen lşleri Müdürlüğü

performans

Göstergeleİi
Hedefe
Etkisi
(%,

P|an Dönemi
Başlangıç
Değeri(2019)

2020 202l 2022 2024
izlemc
Sıkhğı

Raporlama
Sıklığı

l00% 2 fırrna 5

fırma
8

finna
10
fııma

|2
finna

l5
frma 6ay l yıl

6ay 1yıl

Riskler Yaşanabilecek olumsuz ekonornik göstergeler, sosyal medyadan; gazete ve dergide
ç*abilecek olumsuz ınlar a!eyhte yazılar
l-Mobil Akşehir(KSİM)
2-Seyir Terası Yapılnas(FİM)

Maliyet Tabmini 1.860.000,00 TL
Tespitler Muhabif, fotoğafçı, kameraman, grafikçi, medya uzınanı ihtiyacı, fuIizn firmalaIıyla

girişimlerde bulunacak nitelikli penonel, maddi destek
ihtiyaçlar Yardürncı teknik malzeme ve arşiv malzemeleri, tanıılm sayısl ve niteliğinin artrllması,

ulusal ve uluslararasr huizın firmalarıyla ortak çalışmalaruı yapılması

PG6.6. l :

Turizm
kuruluşları ile
anlaşma
yaparak, furlanıı
Akşehir'e
geIrneleri
sa lanacaktr
PG6.6.2:
Akşehir'i
tanıtacak tudstik
mekanların
sayrsmln
arttıIülmasü.

PG 6.6.1: Turizm kuruluşlan ile anlaşma yaparak, turların Akşehir'e gelmeleri sağlanacaktır gösterge
hedefı 2020 yılında, 5 firma olrak beliı,tilmiş, Covid 19 pandemisi nedeniyle 1 firma ile anlaşma yapılmış
gösterge hedefi nin %20'si gerçekleşmiştir.
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Hedef

sorumlu Birin

2023

l00% 40 adet 0 0 0 l adet 0

Faaliyet ve
hojeler



Amaç
Eğitim, iştirilrnesi

iyet]€rinin irilerekçeşitlend

-6 |z veilçem Turizn daha fazlaSanat, Spor yönlınden gel
uK ltuIsağlanarak Turiznyeya Eğitim sanat, faalSpor

arttırülması la tzln buyo adah fazlaluy lçem gelişmesinin sağlanması
Hedef H

ol
-6.7: Hemşerilerimize okul öncesi eğitim konusunda destek vermek ve tarih bilincini

ler düzenlenmesiiçin
Sorumlu
BiIim Kttltor ve sosyal İşleri Mudurloğu

şbiIliği
Yapılacak
B r

Destek Hizİnetleri MüdlıIluğu

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202| 2022 2023 izleme

Sıklığı
Raporlama
Sıkhğı

PG6.7.1 :

Çocuklarımıza
okul öncesi
eğitime destek
veri[mesi
amacıyIa
teorik Ve
uygulamalı
eğitim
verilecek
(Mahalle

100% 0
5

adet
l0
adet

l5
adet

20
adet

25
adet 6ay l y,t

Riskler Gerekli talebin olmaması, okul
azhğ1,

okul öncesi ö ibulmanırıbel katkı

eğitime belediyelerin verdiğiöncesi ikyönel ğitimlerin

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini 520.000,00 TL

Tespitler istenen ikliği,
eksikli

Katı nlm düzeyde takımalet eksAraç, laraçocuk verecek
h erb

lar KahluIıın
rehber ve

lnesi, desteğiisten len aletçekidllzeye takımalaç sağlanması, veıecekeğitim
tedarik edilmes

PG6,7,1: Çocuklarımıza okul öncesi eğitime destek verilmesi amacıyla teorik ve uygulanah eğitim
verilecek gösterge hedefı, 2020 yılında tüm okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle İayata
geçirilememiştir.
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Kültu,

alanlarda

2024

l olan mahallelere Mobil-lhtiyaç Okul Öncesi Eğittn
2- HocaNasreddin Torunları Ecdadı ile

olınaması, eğitim



Amaç

Hedef H-7.2: Hasta yaşh, engelliler ve yakınlaruıa verilen hianetler çeşitlendirilerek % 20
oranında hiznet arıtışı sagIanacaktlr,

Külflrr ve Sosyal lşleri Müduduğll

hbirliği Yapıüacak
Birim(ler) Sosyal Yardım MUdtlrlüğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(V")

Plan Dönemi
Başlangı9
Değeri(20t9)

2020 202l 2022 2024
izlerne
Sıklığı

PG7.2.1: Şehıimizde
yaşamakta olan
dezavantaj grubundaki
Vatandaşlarırnıza
yapılan hiznetlerden
yaraılanan kişi sayısı

50% 50 kişi 55
kişi

60
kişi

65
kişi

10
kiş l kişi l yıl

50% 50 kişi 55
kişi

60
kişi

65
kişi

75
kişi 6ay l yıl

Riskler Huzurevinde kalan ya da kimsesiz yaşlılarımızm sayısınm sürekli artrnası,
Yaşlılarımızııı
hastalığa yakalanma orannın ü4lksek olması, engelli taleplerinin çoklu kategoride
olrnası

Faaliyet ve
Projeler

l-Engelsiz KOtttphane(KSlM)
2-Yaşhlara sosyal-psikolojik destek bilimleri kurmak

80.000,00 TL
Tespitler NOfus fazlalığı, vatandaşlanmızn teİcih ve isteklerinde hızlı değişim yaşanması

ihtiyaçlar Vatandaşlarunüza istenilen kalitede hiznet verilebiImesi için gerekli olan işgtlcü,
mal, malzeme, araç ve gerecin temin edilrnesi

PG7.2.2: Huzurevinde
kalan ya da kimsesiz
yaşlılarunza huzur|u
ve mutlu bil ortamda
sosyal-psikolojik
destek ve sağlık
hizıneti verilecektiı.

PG7.2.|z Şehrimizde yaşamakta oIan dezavantaj grubundaki vatandaşlanmıza yapıları hizmetlefden
yaıaılanan kişi sayısı 2020 yılında hedef göstergesi olaıak 55 kişi olarak belirtilmiş, şehrimiz huzurevinde
yaşayan 33 kişiye ulaşılarak hedef göstergesi %60 olarak gerçekleşmİştİr.

PG1.2.2ı Huzurevinde kalaır ya da kirnsesiz yaşlılanmıza huzurlu ve mutlu biı ortamda sosyal-psikoloj ik
destek ve sağlık hizrııeti verilecek gösterge hedefi Sosyal Yardım İşler Mtldürlüğü tarafindan sağlanacaktır
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A-7: Belediyemiz sosyal hiznetlerinin, yardun ve desteklemelerin daha fazla
çeşitlendirilerek arttınlrnası yo§la bu alandaki muhataplanını2a etkin, hızlı ve daha
fazla himıet sunulınası

sorumlu Biim

2023 Raporlama
Sıklığı

6ay

,70

kişi

Maliyet Tahmini



Amaç A-7: Belediyemiz sosyal hiznetlerinin, yardrn
çeşitlendirilerek arnrrılması yoluyla bu alandaki muhataplarunza etkin, hızlı ve düa
fazla hizmet sunulması

ve desteklemelerin daha fazla

Hedef H-'1.3: anma durumuna iftlerle bil e al 1Ien
sonımlu Birim kültiır ve so al İ ler MudüI

BiIim ler
İşbirliği Yapılacak

performans

Göstergeleİi Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

o§
a.l

(.]
§
c]

a.ıo
c]

§
c.l

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklrğı

PG7.3.1: Bireylerin ve
ai[elerin psiko-sosyal
gelişimleIin duygusal
ve davranışsal
dan ışınanlık hiznetleri
yoluy]a, desteklenecek
ift sa lsl

|00% l0
çift

l2
çift

l5
çift

l8
çift

6ay ly

fuskler detli liomEkon k sorun ar d tm s Iz ik e ik bekgeç tillen etn kilg lanrnamasarş
|-Boşanma Durumuna Celen Çiftlerin
Geçilmesi

, Bilinçlendirilrnesi, Boşanmanın tlne

KSlMı Bürosunun kurulmasın Aile Danı anlı
Mal et Tahmini 480.000,00 TL

Çiftlerin birbirini olduğundan farklı algı
çalışması,

vensizlik

laması, değişttm eye ya da benzetmeye

sadakatsizI
ihtiyaçlar Eşler arasında samimiyet bağl

kazandırılması,
ası, duygudaşl* kurma yeterliliğinin

lanması

arınün art[üIm

ortak a amln ler uin teraIulukların kazandırılmasıktirdi l solum

PG7,3,1: BireYlerin ve ailelerin Psiko-sosyal gelişimlerin duygusal ve davranışsal darışmarılık hizırıetleri
YoluYla, eŞlerin desteklenmesi hedef göstergesi, Sosyal Yardım işleri Müdürlüİü biınyesinde kudan aile
Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

A-7: Belediyemiz sosyal hizınetlerhin,
çeşitlendirilerek arttırılrn ası yoluyla bu
hizmet sunulmasl

yardun ve desteklemel
alandaki muhataplarun

erin daha fazla
ıza ctkin, hızh ve daha fazla

,7H H Ilc5 €r lzelm eödem lakoemş fırsah any ğ lm alansağ ları slay y leş amakağ
sorumlu Birim

Birim ler

İşbirliği
Yapılacak

performans

GösteIgeleri Plan Dönemi
Başlangıç
Değerj(20l9) § No

c.|

§o
a{

§
al

izleme
Sıilığı

PG7.5.1: AIt
gelir gnıplann
yönelik konut
için yer
tahsisi(ada
bazında

50% 0 0 0 6ay l yıl

PG7.5.2: Kentsel
dön(ışum
Alanları(bölge
bazında)

0 2
bölge 0 0 3

bölge 6ay l yıl

95

§
(..|

0 5

çift

Faaliyet ve
Projeler

Tespitler

Amaç

Hedef

lmar ve Şehircilik Müdtlrl(lğU

Özel Kalem MOdtlrltiğu, Fen lşleri MtıdOrluğtı, Yapı Kontrol Mudürlüğiı

Hedefe
Etkisi
(%) a.]

c{

Raporlama
Slklığı

0 4 adet 0

50% ı
bölge



Riskler

Faaliyet ve
Projeler

işbirliği ile alt gelir grubuna hitap edecek konutlaf t[etİnek(İŞM)
2- Sit Alanı Otınayan Yeılere Sosyal İmkaılara Sahi
t-ToKİ

P Kentsel Dönüşum Kapsarnında
al Y

2- Proje 30.000.000 ,00 TL
Tespitler l-Toki evleri sahşDda fiyatlan düşük tutulrnası beklentisi

2-Vatandaşııı fazla maddi beklenti içine gtrmesl
ıhtiyaçlar M0kellefl erim izin adres

TUf kiye genelinde adıes
bi|gilerinin tespitinde UAVT'da bölgesel adres araması yerinc
tespitine ihtiyaç duyulinaktadlr,

PG7.5.1: Alt gelir gruplann yönelik konut için yer tahsisi 2020 yılında bütçe yetersizliğinden dolayı
gerçekleşmemiştir.

PG7.5.2: Kentsel dönüşiiıın Alanlan 2020 yılında pandemiden dolayı gerçekleşmemiştir,

Amaç A-8: Akşehir de tarrnı ve ç
uygulanması sağlanacalılrr.

iftçilerimizi destek|emek ve kalkındırma için proje|eı üretilerek

H-8.3: Doğal kaynaklann etkili ve verimli kullanılrnası için gerekli tesislerin kurulmasına
destek sağlanaca}tır.
Paİk Ye Bahçeler Mildurlüğu

İşbiıliği
Yapılacak
Birim(|er)

lmar ve Şehircilik Mudurluğtt, Yap] Ve Kontrol Mttdürluğu, Fen lşleri Mtldtlrluğu

performans

Göstergeleİi
Hedefe
Etkisi
(%\

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 2022 2023 2024 izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG8.3.1:
seracılık
Faaliyetlerinin
aıttııllnası

|00yo 0 lAd 0 0 0 6ay l yıl

Faaliyet ve
hoieler

1.000.000,00 ü

Tespitler iüçemizde çıkan ycr altı sıcak suyunu tarıın ve diğer alanlarda verimli olarak kullanma

Hedef

Maliyet
Tahmini

PG8.3.1: Seracılık Faaliyetlerinin arttınlması: Parıdemi nedeniyle seracılık faaliyetleri yaprlamamıştır
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Maliyet Tahmini l-Pğe 100.000,00 TL

Sorumlu
Bidm

202|

0

fuskler

l -Seracılık Faaliyetlerinin BEIamas(PBM)



5- Diğer Hususlar

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1) 2464 sayı|ı Belediye Gelirler Kanununda belirtilen 2493 adetİıan Rekıam
Beyanı , 5l80 adet Çevre Temizlik Vergisi beyanı tahakkuk yapılmış,2') 20l9 yılında 13l9 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre ilçi sinırları
içerisinde olan 5 4463 adet bina, 25394 adet arsa ve l l 9 1 04 adet arazi
bildirimi alınarak tahakkuk işlemleri yapılmıştır.

3) BelediYemizin TeŞebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan taşınmazlara ait
kira gelirinin tahakkuku yapılmış, fuzuli şagil durumunda olanlardarı
ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

4) 2020 y ı|ında Belediyemiz veznelerinden(bilgisayar ortamında) 44620 adet
makbuz ve web tahsilatı olarak ta 5l50 adet makbuz kesilmiştir. İ020 yılında
tahsildarlar tarafindan 894 adet makbuz kesilmiştir.
5) 2020 yılı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafindan Türkiye Halk

Bankasına ait ikisi yarım 8 koçan olarak 162 adetçek kullanılmış olup,
202l yı|ı Türkiye Halk Bankasına ait3098968 nolu çekten başlayacaktır.
500 lük 6.seri halinde2524 adet gönderme emri kullanılarak ödemeler
gerçekleştirilmiştir.

6) Belediye Meclisi tarafindan belirlenen diğer birimleri ilgilendiren ücret
tarifelerinin tahsilini yapmak,

7) 2020 Yılında hafta iÇi her gün icra Müdürlüklerince yapılan satışlara tellal
gönderilmiştir.

8) 2020 y ı|ında zamanında ödenmeyen belediyemizin teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden kira alacaklarının listesi çıkarılarak icrayaverilmesi için
Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmİştir.

9) sözleşme süresi dolan kiralık işyerleri ve aruzi|er için belediye encümeni
huzurunda kiralama ihaleleri yapılmıştır.

10) 01.01.2020 tarihinde 2020 yıIı75.000.000,00 TL gelir gider bütçesi
yürürlüğe girmiştir. Yıl içinde l8.000.000,00.TL. ek btıtçe ğpılarak
93.000,000,00.TL. olmuştur.

11) 202| yı|ında2072 veiz|eyeniki yılın bütçe tahminlerini de içeren
idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans progrıımma uygun olarak
hazırlanmıştır.

12) 2020 yıIında; 5513 adet muhasebe kayıtları tutulmuş, 2019 yılı bütçe
kesin hesabı hazırlanmıştır.

13) 2020 Yı|ındaHarcama birimleri tarafindan hazırlanan birirn faaliyet
raporlarını da esas alarak 2019 yılı idari faaliyet raporu hazırlanmıştır.
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14\ . 2020 y:I,ındataşınır kayıtları ile muhasebe kayıtları eşleştirilmiştir.
ıdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan İuşrrr. ve taşınmarıara
ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmiştir.

15) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevler
yapılmıştır.

16) 19,02,2020 tarihinde Denetim Komisyonu toplanarak 20l9 yılı Mali
Hizmetler Müdürlüğünün denetimi yapılmıştır.

L7) 04.05,2020 tarihinde Kesin Hesap Denetim Komisyonu toplanarak
20|9 yıl,ı Kesin Hesap Cetvelleri Mayıs meclisine sunulmuştur.

18) 2020 -2024 yılı Stratejik plana göre 202| yılıı Performans Programı
ve 202| yılı gelir gider bütçesi hazırlanarak Ekim meclisine gönderilmiştir.

19) 2020 yı|ındaPlan Bütçe Komisyonu toplantılarının sekretarya
işlemleri müdürlüğümüz tarafindan yapılmıştır.

20') İlçemiz sınırları içinde bulunan Perşembe pazafl,Altunkalem pazar|,
G azi p azar ında yer tah si sleri B elediye Encümeni tarafin dan y apı larak
tahsilatlar tahsildarlar ve Belediyemizvezneleri tarafindan yapılmaktadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 YILI
Belediyenin aleyhine açılan idari dava sayısı 9
Belediyemizce açılan adli dava sayısı 10
Belediyenin aleyhine açılan adli dava sayısı
llaymakamlık vasıtasıyla tahliye
Belediyemizce açılan icra takibi sayısı 20
Verilen görüş ve mütalaa sayısı
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
-İmar ve Şehircilik Müdürlüğün ce 2020 yılında;

l- 2020 yılı ocak - Aralık ayları arasında İmar iş ve işlemleri ile ilgili
toplam 78 konu görüşülmüştür.

2- 3l94 Sayılı İmar Kanunu l1,15,16,17, ve 19. Maddeleri gereği l68
adet Encümen Kararı alınmıştır.

3- Dönem içerisinde, Mahkemeler, İcra Daireleri, özel kişiler ve kamu
kurum ve kuruluşlarıyla2390 adet yazışma yapılmıştır.

4- 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. ııaadeiini göİe 46 adet sahada
uygulama çalışmaları devam etmektedir. Dönern içerisinde 5 adet
uygulama sahasında çalışmalar tamamlanmıştır.

5- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa esas olmak üzere 360 adet
taşınmaz içln |6 adet Kıymet Takdir Komisyon Raporu
düzenlenmiştir.

Fen İşleri Müdürtüğü

Ihale kapsamı dışında yapılan işler:

1- Karahüyük Mahallesi, Sorkun Mahallesi Göl yolu, Sorkun Mahallesi
Hüyük yolu, Sorkun Mahallesi Muhtarlık Önü, Yarenler Mah. Hayvan
Pazarı Civarı, Doğrugöz Mahallesine 11.350 m2 sathi asfalt yol
kaplaması yapılmıştır.

2- Şehrimiz ilçe genelinde yıkım kararı çıkmış 13 adet okul Binaları ve
Müştemilatlarının Yıkım İşine yaptırılmıştır.

3- Yazla Mahallesi Merkez Camii Bayan Wc yapılmıştır,
4, Gazi Mahallesi 200 metre yağmur suyu drenaj hatti tesisi edilmiştir.
5- Çakıllar Mahallesi İmam evi tadilat bakim onanml yapılmıştır.
6- Ulupınar Kur an Kursu tamiratına tamamlanmıştır.
7- orta köy Mahallemizdeki çay bahçesi wc' si ve çay ocağı tezgdh altı

dolap ve tezgdh yapılmıştır.

!- Açık Hava Tiyatrosu çatı bakım onarım işi yaptırılmıştır.
9- Eski Cumhuriyet Okulunun Belediye Hizmİt binası amaçüı

restorasyonu başlanılmıştr.
l0- Yarenler Mahallesi Park Bahçe Müdürlüğü Prefabrik Hizmet Binası

yapımı tamamlanmıştır.
l l- Şehrimiz Engilli Mahallesi 25 metretül Q300 beton yağmur hattı

yapıml, Çakıllar Mahallesine 100 metre tül Q300 ueton uiru ile yağmur
99
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hattı yapım işi, Ortaköy Mahallesine 20 Adet loğar yapımı ve 300 metre
fül Q 200 korige boru temini ve yağmur suyu hattı yapım işleri
tamamlanmıştır.

12- İlçemiz Muhtelif cadde ve sokaklarda yağmur suyu drenaj hattında
kullanılmak üzere l00 adet kompozit logar kapağı alım işi yapılmıştır.

13- Anıt Meydanl çevre düzenleme işi tamamlanmıştır.
|4- Hıdırlık Sosyal tesisi, aile çay bahçesi çevre düzenleme işi

tamamlanmıştır.
l5- Şehtimiz muhtelif cadde ve sokaklarına 5 adet yeni minibüs durağı

montajı yapılmıştır.
16- Şehrimiz yıkım kararı alınan Halk Kütiiphanesi binası yıktırılarak

geçici otopark düzenlemesi yapılmıştır.
|7- Şehrimiz Canlı hayvan pazarındaköpek barınağı düzenlemesi

yapılmıştır.
18- Şehrimiz Aqupark sıva boya çatı bakım onarlmı yapılmıştır.
|9- Çamlı Mahallesi içme suyu çeşmesi yapılmıştır.
20- Adsız Mahallesi muhtarlık binası bakım onarlmı tamamlanmıştır.
2I- Altuntaş Mahallesi eski belediye binası komple bakım onarım işi

tamamlanmıştır.

Ihale Ile Yapılan lşler:
l - İmaret Sokak Sokak Sağlıklaştırma Yapım işi20201546708 Konya İli

Akşehir İlçesi Kuşçu, Ahicelal, Selçuk ve Yıldırım Nasreddin Mahalleleri İmaret
Sokakta Bulunan 73 (yetmişüç) adet taşınmazsın sokak sağlıklaştırma yapılması

2- Tabakhamam Sokak 2.Etap Sokak Sağlıklaştırma yaplm işinde 29 adet
binanın dış cephe sağlıklaşhıması 2 Milyon 460 Bin bedelle ihale yapım işe

- tamamlanmıştır.
2 -Hacıhamza Sokak II. Etap Sokak Sağlıklaştırma Yapım İş

20201205385 Konya İli Akşehir İlçesi Anıt ve Yıldırım Mahalleri Hacıhamza
Sokakta Bulunan 44(kırkdört) adet taşınmazsın sokak sağlıklaştırma
yapılmasında25 adet binanın bakım onarım restaurasyon işi yapılmıştır.

3 - Rüştii Bey İş hanı sokak sağlıklaştırma yapım işi ihalesi hanın çevre
düzenlemesi ve 9 Adet Taşınmazın dış cephe sağlıklaştırması 1 milyon 255
bin TL bedel ile 2020 yıl.ı içerisinde işin % 90 si tamamlanmıştır
4-Şehrimizin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallesi bulunan

mülkiyeti belediyemize ait tescilli Yukarı (Gavur) Hamam Restorasyonu yapım
işi ihalesi yapılmış olup 4 milyon 4l bin TL bedelli ile 2020 yılı içerisinde işin
7o80 si tamamlanmıştır.
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5-Tabakhamam Sokak 3 , Etap Sokak Sağlıklaştırma yapım işinde 26 adet
binanın dış cephe sağlıklaştrıması 2 Milyon 288 Bin bedeİıe-ihaıe yapım işe
devam etmektedir.

6- l Sınıf Atık Getirme Merkezi yapım işi Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi
l034 Ada l78 Parsel yapım işi tamamlanmıştır.

7- Dudu Kadın Çarşısı yapım işi ihalesi yapılmış yükleniciye işin % 50
sini tamamlamıştır.

_( 
Konya İli Akşehir İlçesi Meydan Mahallesi 479 ada47 parsel üzerinde

bulunan alana 4.590 m2 Tabarr alanı üzerine oturan 5 Blof toplam l6. l 3 l m'
inşaat alanlı çarşı yapımı ve çevre düzenlemesi işini kapsamaktadır. )

Temizlik İşleri Müdürlüğü;

1-Evsel Katı Atıkların TopIanması

7 Çöp kamyonu merkez ve 4 Çöp kamyonu köy ve mahallere ve 3 Çöpkamyonu yedek olmak izere 14 aracım|zevsel katı a-tıkları toplamaktadır.
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Ayrıca evsel katı atıkların toplanmasında çöp taksi uygulamasına 20l9 yılında
da devam edildi. Vatandaşlarımrz evinin, sitesinin, dükkanının önünde veya
cenaze, düğün, mevlüt gibi özel kutlama programlarında rutin dışı oluşan çöpleri
444 9 l53 çağrı merkezimizi arayarak bildirimde bulunduğunda, Çöp Taksimiz,
hemen o bölgeye gidip bu çöpleri, atıkları almaktadır.
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2020 yılında Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen haşeratı
kontrol mücadelesi çalışmaları kapsamında 01.05.2020-31.1I.ZOZO tarihleri
arasında 3 araçla ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.

2-Haşeratı Kontrol Mücadelesi

3-Çöp Konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi

yıkama arac| ile konteynerler yıkanarak

l03

-:ht\

2020 yılında çöp konteyner
temizlikleri yapılmıştır,
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4-Veterinerlik Hizmetleri :

A-l-Kısırlaştrrma,aşılama ve Rehabilitasyon Çalışmaları : İlçemiz hayvan
pazarında sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve müşahede altında
futulması amacıyla geçici hayvan bakırnevi yapılmıştır.HAYTAP
temsilcileriyle,HAYTAP gönüllü veteriner hekimler,Tatvan Belediyesi veteriner
hekimleri ve Akşehir Belediyemizin veteriner hekimi ile birlikte 80 Adet
sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırılmış aşıları yapılmış müşahade süreleri
bittikten sonra alındıkları bölgelere küpeli sahipsiz sokak hayvanları
bırakılmıştır.
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A-2-Kısırlaştırmaraşılama ye Re
Belediyesiyle birlikte, 5l9g sayılı
yönetmeliği çerçevesinde yapılan çal
kısırlaştırılmıştır.Kısırlaştırma ile
sağlandığı için dolaylı olarak onların ve insanların daha sağlıklı yaşamasl
sağlanmıştır.

B-sokak Hayvanlarının Beslenmesi:şehir merkezimize konulan 5 adet su ve
mama kaPlarına, 3 adet kedi evineve ayrlca şehir merkezi çıkışlarındaki besleme
noktalarına düzenli olarak mama su ve ekmek bırakılmaktadır.
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sokak hayvanlarına
için afiş ve bilbord
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C-Afiş ve Bilbord Çalışmaları:Vatandaşlarımızm
sahip çıkma nokiasında duyarlılığın artırılması
çalışmaları yapılmıştır.
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6-Cadde ve sokakların süpürülmesi
2020yılı içerisinde İlçemiz cadde ve sokaklarının süpürülme işi idaıemizce

belirlenen program dahilinde titizlikle yürütülmektedir.
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S-Konteynır dağıtımı

2020 yıl.ında Akşehir merkez ve çevre mahallelerde bulunan eskimiş
konteynerlerin yerine yenileri konmuştur. Ayrıca yeni yapılan binalara da
konteynerler konulmuştur.
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7 -P azar yerlerinin temizliği
İlçemizin muhtelif mahallelerinde kurulan semt pazarlanntn, Pazar sonu

atıklarının temizlenmesiçalışmalan yürütülmektedir.
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l0-Sıfir Atık Projesi
72 Temmıız 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayım|anarak

yürürlüğe giren sıfir Atık yönetmeliğince sıfir Atık yönetim sistemini
kurulmuştur. Entegre Çevre Bilgi Sistemine Akşehir Belediye Başkanlığı olarak
kayıt yapılmıştır. Belediyemizce sıfir Ahk projesi kapsamında'yapılan bütün
işlemlerin Entegre Çevre Bilgi sistemine veri girişi yapılmaktadır.

A- Belediyemiz ana bina ve ek binaya 2'li sıfir atık kutulan konulmuştur.
dlı{faRllYlt,t

lı -

Kurumumuz tarafindan Konya Çevre İl Müdi.irlüğüne başvurumuzu
yaparak Sıfir Atık Belgesi(Temel Seviye) alınmıştır.

ılçemizdeki pilot bölge olarak belirlenen İstasyon caddesinde; cadde
boyunca mevcut koyu gri renkteki diğer atıklar için konulan konteynerlerin
yanma mavi renkte konteynerler konularak sıfir Atık yönetmeliği gereğince 2'li
atık sistemine geçilmiştir.
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Ilçemizdeki tüm kamu kurumları ve okullara da mavi renk konteynerler
bırakılmış olup düzenli olarak toplanmalıiadır.
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şehir merkezindeki bilboardlar da sıfir Atık projesi ile ilgili
vatandaşlarımızı bilgilendirmek projeye destek sağlamak için bilboardlara
reklamlar verildi.l5000 adet Sıfir Atık Projesini açıklamak bilgilendirmek için
vatandaşlarımıza e| broşürleri dağıtıldı.

sıFıR AKSEHRSİFRATK L, rJ.

GELECEGESAH PC KYOR,
Çevre ve Şehircitik Bakanlığı tarafından başlatılan
"5ıfır Atık Pro jesi" itçemizde hayata geçiyor.

'üT

önce[ikte kamu
kuTum[arı, oku[tar ve

pilot nokta o[arak
lstasyon caddesi'nde
maVi konteynerLere

sadece 8eri
dönüşebıten kağıt,

plastik, cam Ve metaL
atlktar atl[ataktlr.
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l.Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılarak Konya Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü tarafindan onayı alınmıştır.l.Sınıf Atık Getirme Merkezi gelecek
nesillere yaşanabilir bir Akşehir bırakmak adına, her yıl bir çok atığın
ekonomimize kazandırılmasına olanak sağlayacaktır. Batarya, pil, tekstil, kağıt,
plastik, cam, metal ve elekironik atıklar Mobil Atık Getirme Merkezi'nde
toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Atıkların geri

-- dönüşti.irülmesiyle doğaya verilen zarar sona ermesi amaçlanmakladır.

l16

13 Adet Mobil Atık Getirme Merkezleri alınmış ve şehrimizin belli
noktalarına konularak sıfir Atık pro|esi kapsamında geri dönüşüme katkı
sağlanmaktadır.
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kurumumuz tarafindan konya Çevre İı Müdürlüğüne başvurumuzu
yaparak Sıfir Atık Belgesi(Temel Seviye) alınmıştır.

Entegre Çevre Bilgi sistemine Akşehir Belediye Başkanlığı olarak kayıt
YaPıldı. İlÇemizdeki pilot bölge olarak belirlenen İstasyon Caddesinde; cadde
boyunca mevcut koyu gri renkteki diğer ahklar için konulan konteynerlerin
Yaruna mavi renkte konteynerler konularak Z'li atık sistemine geçilmiştir. Aynı
zarrıand,a ilÇemizdeki tüm kamu kurumları ve okullara da mavi renk konteyneİler
bırakılmıŞ olup düzenli olarak sıfır atık projesine destek için toplanmaktadır.

AYrıca ilÇemizdeki 80 kamu kurumuna ve okullara karışık atıkların
atılabileceği (kağıt,cam,metal,plastik,vb) geri dönüşüm için iç mekan kutuları
konulmuştur.

Şehir merkezindeki bilboardlar da Sıfir Atık Projesi ile ilgili vatandaşlarımızı
bilgilendirmek projeye destek sağlamak için bilboardlara reklamlar verildi.l5000
adet Sıfir Atık Projesini açıklamak bilgilendirmek için vatandaşlarımıza el

- broŞürleri dağıtıldı. Sıfir Atık Projesi kapsamında yaptıklarımız Entegre Çevre
Bilgi Sistemine kayıt yapılmıştır
Sıfir Atık Projesi kapsamında; belediyemiz ile yüklenici bir firma arasında
Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanmasl, taşınması ve ayrıştırılması için
ihale yapılmıştır. Kamu kurumlarına konulan 4'lü ve 2'li sıfir atık kutuları ve
cadde ve sokaklardaki geri dönüştim kafesleri sürekti toplanarak ekonomiye
kazandırılmıştır.
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sıfir Atık yönetmeliği gereğince ikili atık sistemi için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından hibe olarak 660 Adet konteyner alınması ıçin 600.000,00-TL
ödenek çıkmış ve ihale işlemlerine başlanmıştır.

1O-Salgınla Mücadele çalışmaları
2020 yıl,ı başlarında başlayan covid-19 salgınıyla birlikte belediyemiz etkin

mücadele çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda;
l 0-1-Hijyen Malzemeleri Dağıtımı

Vatandaşlarımıza 80.000 adet maske, 20.000 adet eldiven dağıtıldı. Ayrıcapazar yer|erinin giriş-çıkışlarına dezenfektan standları bırakıldı, İo.ooo adet el
dezenfektanı dağıtıldı.

TEMız EL
saĞı-ıxıı go,,,

119

Nı

A [ı

,

I
|/

|,

I

ı il

II

-{ı.

.,iğ , :.İ *.; İ.,o

!

\



l 0-2-Dezenfeksiyon Çalışmaları
kamuya açık, insanların sürekli kullandıkları l(amu kurumları, camiler,

okullar, Berberler ve kıraathaneler belediyemiz tarafından salgının
baŞlamasından itibaren düzenli aralıklarla dezenfekte edildi. Özel ve kamuya ait
ulaŞım araçları, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlar dezenfekte
edildi. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın taziye evleri
dezenfekte edildi.
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11-katı Atık Toplanmasr konusunda bilinçlendirecek Broşür yayınlamak

çöp konteynerlerine kül dökülmemesi döki.ilen küller katı Atık Bertaraf
tesisinde elektrik üretiminde engel teşkil ettiğinden küllü ve hafriyatlı çöplerin
elektrik üretimine engel olduğu için ayrı toplanması gerektiğinden bu konuda
vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla 5.000 adet broşür dağıtımı
yapılmıştır.
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Yazı İşleri Müdürlüğü :

2020 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1- MECLİS rrİzvıBıınRİ :

Akşehir Belediye Meclisi 2020 yılında halka açık 2l oturum yapmış olup,
bu oturumlarda muhtelif konularda ve mevzuata uygun ||2 adetkarar alınmış ve
gereği için alınan kararlar zamanında yazılaruk ilçemiz halkına duyurusunun
yapılması gönderilmesi gereken kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, takibi
ve uy gulanması sağlanmıştır.

2- ENCÜMEN HİZMETLERj :

Belediye Encümeninin 2020 yılında haftanın Perşembe günleri saat ^
14.00'de mutat olarak aynı saatte düzenli olarak yaptığı toplantılarında muhtelif
konuları içeren mevzuatauygun 386 adet karar alınmıştır.

Encümene başkanlığımızca havale edilen evraklar bir haftalık zaman
zarfında tetkik ve müzakere edilerek karara bağlanmış ve karara bağlanan bu
evraklara ait encümen kararları en kısa zamanda yazı|arak gereği için ilgili
müdürlüklere gönderilmiş ve defterine zamanında yazılarak muhafazası
sağlanmıştır.

3- GENEL EVRAK VE YAZMANLIK rrİzvıBrr,nRİ :

yazı işleri Müdürlüğü birimine 2020 yılındakamu kurum ve kuruluşları
ile özel ve tüzel kişi ve kuruluşlardan gelen resmi evrak ve dilekçe s638 adet _.

evrakın günü gününe başkanlıkça havalesinin yapılarak gelen evrak kayıt
defterine kaydının yapılması ve cevaplanması gereken evrakların gecikmeye
meydan verilmeden cevaplandırılması sağlanmıştır.

Yazı iŞleri müdürlüğüne ait giden evrak defterine dahili ve harici olmak
izere 2020 yılında 5086 adet evrak işlem görerek ilgili kişi ve kuruluşlara
gönderilmesi sağlanmıştır.

2020 yılında Başkanlık adına 331 Adet yazışma yapılmıştır.
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4_ EVLENDinıvıp MEMuRLUĞu rrizvınııBRi:
2020 yıl.ı çalışma dönemimde Belediyemize Evlenmek üzere müracaat

eden 556 çiftin medeni kanun ve yönetmeliğine uygun olarak Belediyemizde
yetkili Evlendirme Memurluğunca nikü akitleri yapılmış olup, 12 adet yabancı
uyruklu vatandaşın nikah akitleri yapılmış, ayrrca başka yerde evlenmek üzere
evlenme izin belgesi talebinde bulunan l l vatandaşımıza evlenme izin belgesi
verildiği, Akşehir de nikah yaptırmak üzere Belediyemize izinli olarak gelen lO
vatandaŞımızın da nikahlarının yapıldığına dair nikah bildirimlerinin ilgili
belediyelere gönderildiği ve Belediyemizce nikah akitleri yapılan çiftleıin
evlenmesine ilişkin Evlenme Mernis Bildirimlerinin ilçe Nüfus Müdtiİıtigtine
zamanında gönderilerek evlenme tesc illerinin yapı lması sağl anm ı ştır.

|24



2020 vILINDA ytzIişruni nıününrüĞü vE Evı.,Exoinvıp MEMuRLuĞuNoa
vArILAN çALIşMALARIN AvLIK oorüııaaNı

2020YIL|
EVLENME

SAYIsI

2020Y1LI
BNcüıunx

KARARLARI
SAYIsI

2020yILI
ırncr,is

KARARLARI
SAYISI

2020YlL|
cnr,nx_»iınrçn

EyRAK
SAYIsI

2020yILl
ci»rN
E\aRAK
sAYISI

2020YI.LI
»üzyızı

sAyIsI ( cioBıü
ToPLAM YABANcI

[IYRUKLU
oCAK 25 1 18 49| 33

ŞtJBAT 24 24 4 422 373 26

MART 35 3 25 2 472 308 2l
NIsAN l3 |7 221 Il6 15

MAYIs 9 18 296 242 |7
rraziruş 64 20 5 316 27

TEiİ{IMaZ 104 1 29 9 595 470 35
aĞusros |23 2 42 4 43l 30l 40

Byıür- 66 l 7 547 516

EKIM 36 l 38 ll 569 605 27

KAsIM 39 l 53 20 985

ARALIK l8 58 19 533 29

GENEL
ToPLAM 556 |2 386 l|2 5638 5086 331

ı)
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Özel Kalem:

YAPILAN ÇALIŞMALAR

l. Halkın istek, ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda Belediye Başkanıyla
görüşmesine imkAn sağlanmıştır. (Halk günleri)

2. kentin sorunlarıyla ilgili şikdyet ve istekler, ilgili birimlere iletilmiştir.
(Akos)

3. Mahallelerdeki problemlerin tespiti ve çözümlenmesi konusunda mahalle
halkıyla i letişim sağlanmıştır.

4. BaŞkanlığın kamu-kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri üniversiteler
ve sosyal yardım kuruluşlarıyla diyaloğu sağlanmıştır.

5. Belediye, yerel yönetimler ve belediyeyi ilgilendiren yayınlar izlenerek
gerekli görüşmeler Başkana sunulmuştur.

6. Resmi ve özel günlerde şehrin gelenek göreneklerini yaşatmak amacıy|a
Belediye Başkanıyla halkın büti.inleşmesi sağlanmıştır.

7. Başkanlık Makamının yapılan etkinliklerle, hizmetleri halka duyurmak
amacıyla belediyenin diğer birimleriyle gerekli diyaloglar sağlanmıştır.

8. Bilimsel, ktilti.irel, sanatsal faaliyetler ve toplantılarla ilgili; bilgisayar
üzerinden iletişim akışını sağlamak, kişileri bilgilendirmek amacıyla
protokol üyelerinin resmi kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin
ve basın temsilcilerinin cep telefonlarına sMs'le bilgilendirme sistemi
o1uşfurulmuştur.

9. spor müsabakalarına katılan okullara araç desteği sağlanmış olup başarılı
olan öğrencilerimize belediyemiz tarafindan çeşitli ödüller verilmiştir.

10. Sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmiş onların fikirlerine
başvurulmuştur.

l1. Öğretmenler günü, anneler günü ve 8 mart dünya kadınlar günü gibi
özel günlerde vatandaşlarımıza küçük hediyeler sunulmuştur.

|2. Akşehir'imizde yapılan projelere programlara katıhm sağladık.
13. Hanım kardeşlerimizin fikirlerini daima önemsediğimiz için onlarla

birlikte olduk,
|4. Hastalarımıza ziyareti hiç eksik etmedik.
15. Belediye personellerimiz|e zamanzamaflkan bağışında bulunduk.

15 temmuz dayanışması için belediye personelimiz ile bağış kampanyası
başlattık.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2020YILIFAALİYETLERİ
Ocak 2020
EMITT,TE NASREDDİN rroca VE AKŞEHİnnÜzc.qRl

Akşehir'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük
ilgi gösterirken, Temsili Nasreddin Hoca ile de fotoğraf çektirmek istefenler
adeta birbiriyle yarıştı, 2020'de kapılarını 24,kezaçan ve kısa adı EMİTT
olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Akşehir
damgasını vurdu.

l

Ocak 2020
AKŞEHIR BELEDIYESI SIRA YARENLERİ SEZONU AÇTI

Milli kültürümüzün zengin örneklerinden biri olan ve hala yaşamaya devam
eden sıra yarenliği geleneğinin başarılı temsilcileri Akşehir Belediyesi sırayarenleri; Akşehir kültür Merkezi'nde sezon açılışı münasebetiyle bir
gösteri sergiledi.

l27
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Şubat 2020
şiririN çIKsIN F,uTBoL TuRNuvAsI şAMpiyoNu yENi
MAHALLE OLDU

128

Şubat 2020
YAZAR TARIK BUĞRA VEFATININ 26.YILINDA AKŞEHİR,DE
ANILDI

Vefatının 26. Yılında Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğra düzenlenen etkinliklerle
anıldı. AkŞehir Kültür merkezi fuaye salonun daYazar Taİık Buğra'nın fotoğraflarından,
kitaP kaPaklarından ve gazetelerdeki köşe yazılarının kupürlerİnden oluşan serginin
aÇılıŞı ardından, Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından iEdebiyatın yerli ve Milli Sesi:
Tarık Buğra'isimli bir panel düzenlendi. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Öğretim
Uyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Türkiye'de,{ydın
Olmak ve Tarık Buğra' konulu konferans düzenlendi.
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Mart2020
KARANLIKTA AÇAN ÇİÇEKLER AKŞEHİRLİ SEYİRCİYLE ULUŞTU

Akşehir Belediyesi, Akşehir İmam Hatip okulları Mezunları ve Mensupları
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKiMMED) ve Türkiye Gençlik Vakfi
Akşehir Temsilciliği; Roza sanat Merkezi tarafindan sergilenen "karanlıkta
Açan Çiçekler" isimli tiyatro oyununu Akşehirli seyircilerle buluşturdu. Ücretsiz
olarak seyirciyle buluşan oyunda; akademisyen Ahmet Bey ve ailesi çevresinde
gerçekleşen olaylar, doksanh yıllarda her alaııda yaşanan sıkıntılar ele alındı. Bu
sıkıntıların arkasından gelen post- modem 28 Şubat darbesinin ülkeye,
vatandaşlara özellikle de dindar ve muhafazakAr kesime olan etkileri Ahmet Bev
ve ailesinin etrafinda gelişen olaylar ile anlatıldı.
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Mart2020
AKŞEHİR,İ SBVİYOnUM ŞEHRİMİ UNİYORUM PROJESİ START
ALDI

. 
e§ehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü'nün paydaş olduğu'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum
projesi' düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı. proje ile Akşehir'de
yaşayan öğrencilerin Akşehir'in türkülerini, halk oyunlarını ve kültürünü
daha yakından tanıması sağlandı.

Nlart202O
TORE OYUNU AYAKTA ALKIŞLANDI

Akşehir Belediyesi; kültürelve sosyal etkinlikleri kapsamında, B Mart
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 'Töre' isimli tiyatro oyununu
AkşehirliIerle buluşturdu. Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehirliler için
perde açan oyunda, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları rol aldı,

0a

j,

ı
ı ı,

)'ı
t,
*

I

t: Ll

ü

ı

t30

ı J
j

f
J.

-
t J

l

J

İUlYoRuİl3
ş
T

ı

J

I

ı

I ,
l

F



Mart2020
şiririx çIKsIN voLEyBoL TuRNuvAsI şAMpiyoNu
KARABULUT MAHALLESİ OLDU

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe
Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği 6. Şipitin Çıksın kültür ve spor Şenliği
voleybol Turnuvası'nda Şampiyon karabulut Mahallesi voleybol Takımı oldu.

Nisan 2020
NASREDDİN HOCa,DAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Akşehir Belediyesi pandemi halinde olan Koronovirüs (Covid-l9)
salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak
amacıyla Nasreddin Hoca'nrn yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.
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Nisan 2020
EVDE KALANLAn İÇİN NASREDDİN HOCA FIKRA ANLATMA
ETKİNLİĞİ SONUÇİ,ANDI

Akşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulııma ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Nasreddin
Hoca Vakfı, AKSEV ve Nidader'in ortaklaşa düzenlediği Nasreddin Hoca Fıkra
Anlatma Etkinliği sona erdi. kendi çektikleri fikra videolarını Facebook'ta
istenilen şekilde paylaşarak en çok beğeni alan ilk l0 canlandırma sahipleri
sürpriz hediyeler kazandı.
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Nasreddiıı Hoca
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Nisan 2020
NASREDDİN rroca BU KEZ DE 65 YAŞ ÜSTÜNE SESLENDİ

Akşehir Belediyesi pandemi halinde olan Koronovirüs (Covid-19) salgınında
evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla
geçtiğimiz günlerde Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu
çekmişti. Akşehir Belediyesi'nin videosunda Nasreddin Hoca 20 yaş altı
gençlere ve çocuklara seslenmiş evde kalmanın önemine dikkat çekmişti.
Akşehir Belediyesi; Nasreddin Hoca ile yeni bir video çekerek bu kez 65 yaş
üstü vatandaş

ı

lara seslendi.
v
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Mayıs 2020
SATRANÇ TURNUVASINDA DERECEYE GİRBN ÖĞnENCİLERE
önülı.,nni VERİLDİ

Akşehir Belediyesi ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle organize edilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100.'ncü yıl dönümünde online
satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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Mayıs 2020
rÜnrÜNÜ SÖYLE AKŞEHİR YARJŞMASINDA KAZANANLARA
önüı.,ı.,Bni vBnir,»i
Akşehir Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden 'Türkünü Söyle Akşehir'
isimli bir yarışma düzenlendi. yarışmaya katılmak isteyenler, Alşehir
Tiirkülerinden bir tanesi seçip, bu şarkıyı söyleyip, bunu videoya çektikten sonra
bir arkadaşını da etiketleyip 23NisanAkşehir tag'i ile birlikte atşetıir
Belediyesinin resmi Twitter hesabı üzerinden yarışmaya katılmışıardı. Başkan
Akkay a y arı şm ad a kazanan|ar a b ağl am al a takdim etti.
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l

Mayıs 2020
AKŞEHIR BELEDiYESİ,NDEN ÖnÜ[,ıÜ YARIŞMALAR

AkŞehir BelediYesi, Koronavirüs (COVID-l9J salgını nedeniyle Akşehir Belediyesi
web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yarışmaıa. dtirenıedı.
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Mayıs 2020
AKşEHIR nnr,nniynsi,NDnN MEHTERLİ «uııavıa
Akşehir Belediyesi; İçişleri Bakanlığı tarafindan yayınlanan sokağa çıkma

yasağı genelgesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evde kalan Akşehirliler için
Akşehir Belediyesi Mehter Grubunu Akşehir'in bazı mahalle ve sokaklarında
dolaştırarak mini gösteriler sundu.

134

( H.ooı ı.üı !
rİraı$ıü. |fl l|rılİ r.Fl!İ

$Pr..{niı (.t&l.Eaı4 bı.nın
€ r ıltld.n biri dr sonol. Ç ,!,

-- l
4,

\

\

l
l

,I

a

I
:

,r
I

'\



Temmuz 2020
61. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ

Bu yıl 61 .si düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği,nde Temsili
Nasreddin Hoca Şoray Uzun, pandemi siireci ile ilgili mesaj vererek, ''Temizlik, maske
ve mesafe. Bunlara uyulduğu takdirde virüs etki etmiyor" dedi. Şenlikte sergiler, lazer
gösterileri, resim ve fotoğraf sergileri, arabah sinema ve online yarışmalar düzenlendi.

Temmuz 2020
AKŞEHİR,DE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

Akşehir'de l5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
kapsamında Akşehir Şehitliği ziyaret edildi. Akşehir İplikçi camii'nde öğle
narflaz| öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve mevlit şekeri ilaam edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma programıyla sona erdi.
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Ağustos 2020
AKŞEHİR ONUR CÜXÜ,İŞÜ KUTLADI

Milli Mücadelemizde Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen
Akşehir'de, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, Karargahın taşındığı 24 Ağustos1922
tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri bu yılda coşkuyla
kutlandı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe hijven kurallarına dikkat
edilerek, Tarihi Akşehir'den Afyon'a yürüyüş canlandırması, Fotoğraf Sergisi, Atlı
Okçuluk Gösterileri, Bisiklet Turu etkinlikleri düzenlendL
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Eylül2020
AKŞEHİR BELEDİYESİ,NDEN BAŞARILI
öĞnnNcir,ERE NoTEBooK

Akşehir Belediyesi, üniversite sınaunda Türkiye genelinde derece
yapan öğrencilere ödül verdi. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Sa]ih Akkaya, bu
ödüllendirmenin bir gelenek haline getirildiğini belirterek bundan sonra
sınavlara girecek olan gençlere de motivasyon sağlamayı amaçladıklarını
belirtti.
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Ekim 2020
UZAKTAN nĞİrİVİr DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA

TABLET DAĞITIMI
Uzaktan cihaz gereksinimi olan öğrenciler içinAkşehir elediyesi tarafindan o.guİir. .dil.r r.Akşehir' ın destekleri ile 540 aiĞye taUİet dağıtımı
gerçekleştirildi.

zoomO
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Ekim 2020
NASREDDİN rıoca,yl VEFATININ 736. YILINDA RAHMETLE
ANDIK

Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak
amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma günleri Nasreddin Hoca'nln
torunları'nın sabah namazında buluşması ile başladı. Etkinlikler kapsamında
Nasreddin Hoca için Mevlid-i Şerif okutuldu. online Fıkra Canlandırma
Yarışması düzenlendi.

Kasım 2020
AKŞEHİR TANDIR KEBABI İçİN ,,coĞRAFİ İŞARET" ALINDI

Akşehir Belediyesi olarak şehrimize özgilezzetlerin tescili için Türk
patent ve Marka kurumu'na yaptığımız başvurulardan Akşehir Tandır kebabı
başvurumuz onaylandı. l0 yıl süreyle verilen bu onayla Akşehir Tandır
kebabımız artık marka haline geldi. Artık Akşehir Tandır kebabımız Akşehir'in
tescilli bir markası olarak Akşehirlilere ve Akşehir'e gelen misafirlerimize
sunulmaya devam edilecektir. Tandır Kebabımızın yanı sıra Akşehir Hersesi,
Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Tahinli Pidesi içinde Türk Patent ve Marka
Kurumu' na başvurularımızı yaptık.
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Kasım 2020
"SARAYIN LEZZETLERI" PROGRAMIYLA AKŞEHİR TRT 2
EKRANINDA

TRT 2'de yayınlanan 'Sarayın Lezzet|eri' isimli program ekibi Akşehir'de
çekimler yaptı. Ünlü Gastronom Şef yunus Emre Akkor'rın hazırıayıp sunduğu
yemek programnm çekimleri, Akşehir Belediyesi'nin katkıları ile Akşehir'in
çeşitli tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirildi.
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I_F,ALİYET VE PROJELER :

Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Parklar
Müdürlüğümüz tarafindan; toprak dolgusu, ağaç dikimi, çimlendirilmesi, rutin
bakım ve temizliği yapılan parklar.

PARK ADIA,IEVKİİ TOPLAM ALAN
(M)

150
3607

3088

22|5

l812
500

2652

685

8900

2
J
4

1 70 Evler Parkı

ll

l2

l3

15

Parkı

Gazi Mah.

5

6

7

8

01

Açelya Parkı Yeni Mah.
Adli e Parkı Selçuk Mah.
Ak Park Yeni Mah.

Altunkalem
Mah.

A ua Park İstasyon Mü.
Şehit Polis Memuru Hasan
Hüseyin Gündüz (Barış)
Parkı

Kileci Mah.

Belediye EvleriParkı Yarenler Mah.
Belediye Parkı Selçuk Mah.

Çamlık Park Altunkalem
Mah.

Şehit Jandarma Er Gökhaıı
Küçü§oldaş (Çavdar) Parkı
Şehit Hava Plt.Üstteğmen
Hüseyin Yenti.irk (Doğa)
Parkı

Istasvon Mah.

Engelsiz Parkı
Fidanlık parkı Gazi Mah.
Gazi Parkı Gazi Mah.
Şehit Polis Memuru
Ramazan Güngör (Gonca)
Parkı
Gökçe Parkı
Gülmece Parkı Nasreddin mah.

Z|9 Altunkalem 3470

Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü;

sIRA
No

Altunkalem Parkı

9

İstasyon Mah.

Yeni Mah.
14

|6 Kileci Mah.

l7 Kileci Mah.
l8

9512
300

l250
3492

5 l66

1905

|370

725
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Hıdırlık parkı Kızılca Mah.
kardelen parkı

Şehit Hava Pilot Teğmen
Murat Orb han Parkı İstasyon Mah.

Tekke deresi
Kuru Mah.

Kuru a -TOKİ Parkı Kuru Mah.
Kileci Mah.

Lalezar parkı Yıldırım Mah.
Şehit Polis Memuru
Kahraman Güdücü (Merih)
Parkı
Meteorolo i Parkı Yeni Mah.
Modern Evler Parkı Yarenler Mah.
Mustafa arlak parkı Kileci Mah.

Ozgür Park Altunkalem
Mah.

a ParkPa a Yeni Mah.
S lık Parkı Gazi Mah.

Seyran Mah.
Seyran Mah.

Istasyon Mah.
S§yran Mah.
Yeni Mah.

Şehit Murat UÇAR Parkı Altunkalem
Mah.

ehit Taner I(o Parkı Yeni Mah.
Me dan Mah.

Ti i-l Parkı Ti i Mah. Parkı
Ti i-2 Parkı Ti i Mah. Parkı

en Parkü İsta on Mah.
Şehit Hava Plt.Üstteğmen
Hüseyin Gümüş @nkay)
Parkı

Istasyon Mah.

Şehit Muhsin Sır (Vardar)
Parkı İstasyon Mah.

Mah.
20
21

22

23
24
25
26
27

28

30
31

32

33
34
35

38
39

40

4|
42
43
44
45

46

47

13000
545

6640

5280

3850 
'

1930

l070
450
713

778

l400
722

54l0
950
1335 

',

I430

7943 
'

ll|7

1600

48 Şehit Jandarma Er Emre
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Yarenler Mah.

I(ent ormanı 34383
Kuruçay Parkı

3360
Kuvayi Milliye Parkı

322

Yeni Mah.

29

l00

Sanayi Parkı
36 Selçuklu Parkı
37 Seyit M. Hayrani Parkı

Seyran Parkı
Stadyum Parkı

|592
Tarık Buğra Parkı

780

|07l

Yeni Mah. 1785



_Kşqıet (Villa) Park

49 Şehit Polis Memuru Fuat
(Yarenler) ParkıGüne Yarenler Mah.

50 Şehit Frat Yılmaz
Çakıroğlu Parkı

51 Istasyon Mah.

52 Şehit P.Uzm.Çvş.Bilal
(Çimenli) ParkıGülcan Çimenli Mah.

53 Mehmet Kıyıcı Parkı Yeni Mah.24
Ağustos Bulv.

54

Şehit Topçu Üstteğmen
İsmail Seralp Yalınpala
Korutepe sit.yanı (Ceren)
Parkı

Yarenler
Mah.Ceren sok.

CumbulSiteleri-6Nolu
sağhk ocağı önü

1slmslZ

56 Taşcı Sok.Tic.Lisesi yanı isimsiz
57 A§er Parkı Yarenler Mah.

Düğün salonu yanı Engilli
piknik alanı Engilli

60 Belediye parkı Çakıllar
Okul parkı Çakıllar

62 ÇakıllarÇay yüzü parkı
63 Aya camii parkı Çakıllar

Hal park Çakıllar
65 Orta park Çakıllar

Çakıllar66 Sultan pınarı
67 Eski okul içi Reis

ŞehitMesut ŞEKER
(Belediye parkı)

ReisŞehit Ergün Karakuş parkı
Reis70 Harman Mah. Park

7l İlköğretim yanı Altuntaş
72 Çay kenarı Altuntaş
73 Adıyan park Altuntaş
74 AltuntaşStadyum parkı

620

8000

68

uK75

|42

Kileci Mü. 3829

Şehit Polis Mustafa Yavaş
Parkı

55

58
59

61

64

Reis

69

Mezarlık yanı park



77
78

76 Alas ark

Belediye arkası

80
81

82
83

85

86
87
88
89

9l
92
93
94
95
96
97
98

Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan Refüj ve Caddeler

Müdürlüğümüz tarafindan. toprak dolgusu, ağaç dikimi, çimlendirme,
sulaması, bakım ve temizliği yapılan reftlj vJ kavşaklaİ. 

-

Hızarcı arkı Karahüyük
Karahüyük
Doğrugöz

Mavi dede arkı Doğrugöz
Sav Cad. Yanı Do göz
S oc an1 Doğrugöz

Doğrugöz
Eski Ak ehir cad. yanı Do göz

akır b arkı Do öz
Doğrugöz

ortaokul i i Yaz|a
kenarı Yaz|a

Orhan Erdem arkı Yazla
Beledi e arkı
Ke eciler arkı Yazla
Koz Parkı Koza
karabulut parkı karabulut
Sa lık oca ı önü
Atakent parkı

Atakent
Atakent

S ırönü arkı Atakent

.------G-ç_!ç,gy_ır

Sıra No m Uzunluk m
1 24A tos Bulvaıı refii u 7.740 2.820
2 Cumhuri uet Bulvarı refli

Is on Bulvarı refti u 8.333 2.200
4 arlak P a Cad. refti u 2.545
5 Tunahan Caddesi refi.i u 2.600 1.300
6 Mustafa kemal p Bulvarı 5,400 2.500
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99

Karahüyük

Sağlıkçı parkı
79 Seyran tepe parkı

Pazar yeriyanı
84

Yeni camii yanı

90 Yaz|a

Atakent
Atakent

Şelale parkı
Anıt parkı

Reftii Adı Aları

6.287 2.|50
J

370



re u
7 S i Bulvarı refti u 4.300 2.150
8 Bahtiyar Sokak refiijü 1.500 750
9 Hükümet K Refti leri 561 280
10 Hastane caddesi refti u 529 1.600

ll Fatih sultan Mehmet caddesi
refti u 2.378 1.220

12 Men e sokak refti u 584
13 70 evler bulvarı 4.236 1.059

TOPLAM _ 46.994 18.983

dürlü ta rak d d lendirm a kI temw
refü aklar.

Cadde - Sokak Adı Alan ( m') Uzunluk (m)
1 24A stos Bulvarı 16.920 2.820
2 Cumhuriyet Bulvarı 12.900 2.|50
3 İstasyon Bulvarı 17.600 2.200
4 Şarlak Paşa Cad 370
6 Mus tafa Kemal Paşa Bulvarı 18.000 2.500
l0 Hastane caddesi refi.i| ü 510 1.600

Sarnıç Sk. 4.308 1.846
l3 Lütfti Bostanoğlu cad. 4.623 1.54l

70 evler bulvarı 2.1 l8 1.059
l7 Menekşe sokak 2.892 584
l9 Kuvayı milliye cad. 3.510 ,,l02

2| Hıdırlık Cad. 620
23 Umut sk. 1.590 530
25 Mustafa Şarlak Cad. 4.380 730
27 Dr. Vahdi Yamalak Cad. 4.242 707
29 Şi.ikri.i yıldız sk. 5.520 920
3l İnönü Cad. I.440 360
33 Nasreddin Hoca Bulvarı 1.363
35 Şehit Turgut Makasçı sk. 2.400 400

5l
Şehit Üsteğm en Ozan Şarlak

Cad. 3.000 500
39 Park sk 1.880 4,70

ToPLAM |28.29| 23.972
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584

Sıra No

7.320

l3

l5

4.960

8.178



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Insan Kaynakları ve Eğitim Şefliği

1) Belediyemizde çahşan işçiler adına 15,0|.2020-14.01,2022
tarihlerini kapsayan 2 yı]l süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
tamamlanarak yetkili işçi sendikası ile belediyemiz arasında Toplu İş
sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme ile işçilerin günlük yermiyesi l.yıı
153,50 TL. 2.yıI 165,00 Tl.olarak belirlen, aynca sosyal haklarda da
iyileştirmeler yapılmıştır.

2') Belediyemiz "Kamu İstihdamı Cetveli" üç aylık periyodlar
halinde Kaymakamlık Makamına gönderilmektedir.

3) 2020 Yılı içerisinde belediyemizde kadrolu işçi olarak çalışan
personelden 9 adedi işlemleri yapılarak kendi isteği ile emekliye sevk ^
edilmiş ve 1.303.914,75 TL. kıdem tazıninatı ödemesi yapılmıştır.

4) 2020 yı],ı içerisinde 6 adet memur personelimiz kendi isteği ile
emekliliğe sevk edilmiş ve 79|.|26,80 TL. emekli ikramiyesi ödeınesi
yapılmıştır.

5) Belediyemizde çalışan l adet memur personel bir başka kuruma
naklen atanmış ve işlemleri yapılarak belediyemizden ilişiği kesilmiştir.

6) Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Belediyebaşkanı Maaş ve
ücret bordroları her ay düzenlenmiş, maaş ödeme bilgisi İnternet üzerinden
ilgili bankaya gönderilerek maaş ödemelerinin zamanında yapılması
sağlanmıştır.

7\ Belediyemiz işçilerine 6772 Sayı|ı Kanun'a göre yılda 4 defa 52
yevmiye olarak ödenen yasal ikramiye bordroları zamanında düzenlenerek ^ikramiye ödemesi yapılmıştır.

8) Belediyemizde 15 adet sözleşmeli personele ait işlemleri
yapılmlştır.

9) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereğince
genel ve ek beyan veren memur personelin mal bildirimleri bir <ınceki mal
beyanları ile komisyonca karşılaştırılarak tutanak düzenlenmiştir.

10) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun l8.maddesine istinaden
belediyemizde 2019-202.0 eğitim-öğretim yılında beceri eğitimine (Staj) tabi
tutulan mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerinin staj ücreti bordroları
kanunun 2S.maddesinde belirtilen oranlar dikkate aiınarak ayfl ayrı
düzenlenmiş ve öğrencilere ödenmiştir.
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11) Sosyal Güvenlik Kurumuna Memur personel emekli kesenekleri,
işçi personel SGK kesintileri (E Bildirge), İşkur'a Ayhk İşgücü Çizelgesi
intemet üzerinden her ay düzenli olarak gönderilmiştir.

12) "5510 Saylı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fikrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik
ortamda aktarılması hakkında tebliğ" gereğince belediyemizde çalışan tüm
memurların hizmet bilgileri ve bu bilgilerde oluşan değişiklikler güncel
olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı Hizmet Takip
Programına (Hitap) internet üzerinden düzenli olarak yapılmıştır.

13) Memur personeli derece ve kademe terfileri her ay düzenli olarak
yapılmıştır.

14t. 633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Ekipmanlarının
Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince,
belediyemize ait araç|ar ve iş makinaları, bina elektrik tesisatı ve aydınlatma
tesisatları ile kalorifer kazanlarının periyodik kontrol, muayene ve ölçümleri
yaptırılmış işyerlerimizde güvenli bir iş ortamı sağlanmıştır.

15) İş Sağlığı Güvenliği Kurulu toplantıları yapılarak karar defterine
alınan kararlar yazılmış olup kararlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

16) Memur personele 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanununun 32 maddesi gereğince imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi
gereğince sosyal denge tazminatı her ay maaşlarla birlikte ödenmektedir.

|7\ İçişleri Bakanlığı tarafindan yürütülmekte olan E-Belediye Bilgi
Sistemi projesi kapsamında düzenlenen Yeni Gelir Modülü ve Emlak
Envanter Eğitimi uzaktan eğitim şeklinde ilgili personele verilmiştir.

18) Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

çalışan Memur personele 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 Maddesinin
son fikrası gereğince 2020 yılıı içerisinde 4 adet memur personele ikramiye
verilmiştir.

19) 02,07 .2020 Tarih ve 3l l73 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikteri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Yönetmelik" gereğince; belediyemizce 2020 yılı Unvan
değişikliği sınavı için 2 adet kadro ilan edilmiş, 1 memur personel başarılı
olarak ataması yapılmıştır.

20) Belediyemizin l2 birimine ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikler yeniden hazırlanarak Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe
konulmuştur.

21» Memur ve Sözleşmeli personel için Performans Değerlendirme
Yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisi Kararr ile yürürlüğe
konulmuştur 
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22) Belediyemiz teşkilat yapısında bulunan Yapı Kontrol Müdürlüğü
kapatılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birleştiriİmiştir.

23) Belediyemiz teşkilat yapısında bulunan İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü kapatılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü oluşturulmuştur.

24) .2020 yı|ında 2 işçiye ihtar cezası verilmiştir.
25) İçişleri Bakanlığı tarafından E-Belediye Bilgi Sistemi için

düzenlenen 5 günlük eğitime ilgili personelin katılması sağlanmıştır.
26) Tarihi kentler Birliğinin yerel yönetimlere yönelik ktılttıreı ve

5:rl.:l§"ryma Başlıklı eğitimine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen
Işleri Müdürlüğü personellerinin katılması sağlanmıştır
covit-l9 pandemisi sebebiyle yerinde eğitim verilemediğinden Türkiye
Belediyeler Birliğinin_ düzenlemiş olduğu online eğitim programlarına
personelin katılımı sağlanmıştır.

2-Bilgi İşlem Birimi
l) Belediyemizbilgisayarotomasyonuiçerisindekikayıtlıverilerin

güvenliği ve korunmas
clhazı i|egüvenli yedek e (BackuP)

2) Beledİyemİz syonu ile kimlik paylaşım sistemi
enteg:asyonu yapılarak mükelleflere ait kimlik ,e adre. bilgilerininkimlik paylaşım sistemi (kps) üzerinden alınarak doğru bilgiye
ulaşılması sağlanmıştır.
3) yasal mevzuat günlük takip edilerek bilgisayar sistemi

kesintisiz çalıştırılmıştır.
4) 7099 Sayılı Yatırım ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı

kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair kanun ile beıediyeler --
tarafindan kullanılması zorunlu hale gelen E-belediye Bilgi sisteminde
hazır olan modüllere geçişler tamamlandı.
5) E-Belediye Bilgi Sisteminde EBYS modülü aktif hale geçirildi.

kullanıcı tanımlamaları yapıldı, eğitimler verildi ve modül akti"f olarak
kullanıma sunuldu.
6) E-Belediye Bilgi Sisteminde Analitik Bütçe, Analitik

Muhasebe, Harcama Modülü, Taşınır Mal Modültı, raşioru, vuıModülü, Kimlik Paylaşım Sistemi Tapu Paylaşım' sisiemi, ku.u.
_o_rganJan 

Modülü (Encümen ve Meclisj, Sosyal Yardım gvıenoirme
Modülü, Ruhsat Bilgi Sistemi (Rubis) nzıodtilleri e.çiş İui,İruı*,tamamlandı ve aktif olarak kullarumına devam edildi.7) 

- 
Ruhsat Bilgi Sistemi (Rubis) eski ruhsat kayıtları aktarım

çalışmaları yapıldı ve mevcut dijital laranmış dökiimleri uv".n uttrrrıor.
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8) E-Belediye Bilgi Sisteminde Gelir Modülü çalışmaları
tamamlandı. Gerekli personel tanımlamaları ve eğitimleri verildi.

9) Mevcut yedekleme ünitesi haricinde ikinci ve üçüncü bir
yedekleme ünitesi kurulup her ihtimal düşiinülerek veri güvenliğinin üst
düzeyde tutulması sağlanmıştır.

l0) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinin saklanması ve
kullanıcılara paylaştırılmasını sağlayan Qnap Veri Depolama cihazında
oluşan disk hatları dikkatlice çözülüp sistemin çalıştırılması ve güvenli
şekilde depolanması sağlandı.

11) Belediyemiz bilgisayar sistemi yerel ağının ve internetten gelen
tehlikeler karşısında korunması amacıyla kullanılmakta olan mevcut
Güvenlik duvarı (Firewall) cihazmın ve Log Tutma uygulamasının birer
yıllık lisanslarının alımı yapılmıştır.

|2\ Belediyemiz bilgisayar otomasyonunda kullanılan uygulama
programlarının versiyon güncellemeleri sürekli takip edilmiş ve
güncellenmesi sağlanmıştır

13) Belediyemiz tüm birimlerinin gerekli bilgisayar yazıcı ve sarf
malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır.

14) Hukuk İşleri Müdürlüğünde kullanılan mevzuat ve icra takip
programlarının bir yıllık lisans sözleşmesi yapılarak lisans bedeli
ödenmiştir.

Destek Hizrnetleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüzce aşağıdaki çalışma gerçekleştirilmiştir:
ı Belediyemize ait araç ve iş makinesinin bakım ve onarımları

zamanında yapılarak kullanıma hazır halde tutulmuşlardır.
ı Mevcut ve yeni kurulan ses yayın sistemlerinin bakım ve onarımları

düzenli bir şekilde yapılmakiadır.
. İlçe Merkezi ve Mahallelerimizdeki elektrik aboneliklerin tamamı

kontrol edilerek oluşturulan veri envanteri sayesinde sağlıklı bir

şekilde takibi sağlanmıştır.
ı 6360 Sayılı Kanun kapsammda KOSKİ. ye devredilen su

aboneliklerinin takibi yapılmakiadır.
ı Belediyemiz Müdürlükleri ve çalışanlarımız arasındaki iletişimin

sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için dAhili santral ve kurumsal
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hatların bakım ve onarımları sürekli takip edilerek kesintisiz iletişim
sağlanmaktadır.

o Belediyemiz Müdürlüklerince ortak ihtiyaç olan sarf malzemelerinin
temini 4734 sayıIı I(amu ihale kanununun uygun maddelerince
yapılmaktadır.

ı Belediyemiz hizmet binalarının temizliklerinin yapılması ve diğer
Müdürlük hizmetlerinin yürütüle bilmesi için3734 sayılı kamu İhale
Kanunu kapsamında personel alımı yapılmıştır.

. İlçemiz genelinde kullanılmak üzere 50 adet Hoparlör kılıfi, 110 adet
Hoparlör İçin Ünit alınmıştır.
ılçemiz genelinde yürütülen temizlik hizmetleri kapsamında
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Traktör ile çekilecek süpürme ^

makinası alınmıştır.

Zabıta Müdürlüğü

a) Genel görevleri:

1 - Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev
ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, uıu.ukır., meslekiçi eğitim, görevde yükselme, mesle
savunma araçları olarak kullanac
hizmet gereklerine göre oluşturaca
çıkarılan veya çıkarılacak olan Yönet
2 - Beldede esenlik, huzur, sağlık ve
meclisi tarafından alınan ve zabıta
emir ve yasaklarla bunlara uymayanl
ve diğer yaptırımları uygulamak,
3 - zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin
çahşma süresi ve saatlerini 657 sayılı öevlet Memurları'«urrrrunou
belirlenen çalışma süre ve saatlerine bağlı oı.rı.ririr, hizmetin

k şekilde düzenlemek,
arı içindeki işyerlerinden gelen

sonuçlandırmak. rek gerekli iŞlemleri yapmak ve

5_--3308 sayılı yasa kapsamına alınan iş kollarının ustalık belgelerinin
takibini yapmak,
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6 - Gıda maddeleri ile iştigal eden halk ve sağlığı açısından önem taşıyan
esnafin muayene ve tedavilerini periyodik olarak yaptırmak, ayrrcaakciğer,
TBc. veya portör muayenesi yaptırıp yaptırmadığını kontrol etmek, hasta
olanlaıın tedavi olup, iyileşene kadar çalışmalarına engel olmak,
7 - Hayvansal iirünleri işleyen, üreten ve satan yerleri denetlemek,
8 - Bir plan dahilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına
uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.
9 - Yüzme havuzlarının yönetmelik ve emirler gereğince her türlü sağhk
koşullarına uygunluğunu sağlamak ve denetlemek, ayrıca havız sularından
numuneler alarak analiz yaptırmak; zararlı olanların temizlenmesini ve
klorlanmasını sağlamak.
l0 - Bölgedeki özel okul, özel dershane, kreş, huzurevi hastane, öğrenci
yurdu gibi yerlerin, yemekhane ve kantinlerinin sıhhi açıdan uygunluk
denetimini yapmak.
1l - Belediye hizmet sınırları içerisinde gtirültii ile mücadele hizmetleri
kapsamında her fürlü şikayeti değerlendirmek, Gürtiltü kontrol
ölçtimlemelerini gerektiği zaırıan|arda yaptırmak, bunlarla ilgili iş ve
işlemleri yiiriitmek,
12 - Belediye sınrrlarr içerisinde kalan bölgede görtintii ve çevre kirliliği
oluşturan vatandaşlara gerekli yasal işlemleri yapmak.
13 - Belediye sınırlarr içinde kalan bölgede çevre denetlemesi yapmak için
ç ev r e zabıtası o luşturm ak.
14 - 5393 sayılı kanunun lS.maddesinin (m) fikrası gereği, ilçemizde
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacryla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek.
15 - 5393 sayılı kanunun lS.maddesinin (n) fikrası gereği, reklam panoları
ve tanıtrcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
16 - 5393 sayılı kanunun lS.maddesinin (o) fıl«ası gereği, Gayri Sıhhi
işyerlerini eğlence yerlerini, halk sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat ve moloz döküm
alanlarını sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını inşaat
malzemelerini odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
meclis'e sunmak, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşmaması için gerekli tedbirleri alınmasından sonraki denetimleri
yapmak.
|7 - 2559 sayılı Polis Yazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması hakkındaki 5259 sayılı kanunun ilgili maddeleri
gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması
ve denetimini yapmak.
18 - Başkanlık Makamı tarafindan verilecek, benzeri diğer görevleri



yapmak veya yaptırmak. kanun ve yönetrneliklerde yer alan hüktimler
gereği, Belediyemiz sınırlarr içerisinde cadde, meydan, park ve yaya
yollarında faaliyet gösteren dilencileri men etek.
19 - Bayramlard4 devlet büyiiklerinin belediyemizi ziyaretleri esnasında
başkanlık binasına ve şehrimizin gerekli yerlerine ve diğer hizmet
binalarına görevlilerce bayrak, makam forsu çektirmek ve yine ğorevlilerce
siire bitiminde indirmek müafazasını sağlamak,
20- Belirli giin ve bayramlarda ses sisteminin kurulmasını sağlamak ve
protokol düzeni ile belediyemiz çelengini hazır bulundurmak,
2| , iş yeri açma veya çalışma ruhsitı olmadan açılan yerıerin takibi ile
tespiti halinde faaliyetlerine son verilmesi için gerekli kararları almak ve
uygulamak.
22-Burada yazılmayan ancak zabıta yönetmeliğinde bulunan görevleri
yerine getirmek,

b) karakolların görevleri

l-Bölgesi
yasalara
sağlamak.

içerisinde,
uygun zarfl

bölgenin özelliğine göre personelin görevlerini
anında verimli düzenli ve eksiksiz yapmalarını

2-Denetimleri üst makamın emirleri doğrulfusunda belirli bir program
içerisinde yaptırmak.
3-karakol Amiri karakolun iç dtizeninden ve kendisine bağlı personelin
kılık kıyafeti ile her tiirlü davranışından, yazı işleri, kayıt 

-ve 
evrakların

takibi ile yerine getirilmesinden sorumludur. vatandaşın dilek ve
şikayetlerini dinleyip kayıt edilerek süratli bir şekilde yısalara uygun -^olarak yerine getirmek veya ilgili yere bildirmek.
4-Mıntıkasında, belediye suçlarını önleyici tedbirleri almak ve suçun
§lenmesi halinde yasal işlem yapmak, yaptırmak ve suçrrn ortadan
kaldırılmasını sağlamak
S-karakol mıntıkasında tespit edilen eksikliler ve yapılması gereken işlerle
ilgili zabıta amirine öneride bulunmak.
6-karakol mıntıkası içerisinde bulunan pazaryerleinin tahsis evraklarını
düzenlemek, pazarlarıntertip ve düzenini sağlamak.
7-yukarıda sayılan görevlerle birlikte ayrıca çevre denetim ve Belediye
sınırları içerisinde seyyaf ve çevre düz ,nlenmeJinden sorumludur.
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c) İktisat işleri

1- Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye
yasaklarına uymayan esnaflar halc<ında kanuni işlem yaparak enciimene
sevk edilmesini sağlamak,
2,4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik
hüktimleri uyaflnca; özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket
standartlarına uygun satılmasını sağlamak, İlçe Tüketici sorunları Hakem
Heyetinde belediyeyi temsil etmek,
3- Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel
araştırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında
hazır|anan raporların Meclis' e sevk edilmesini sağlamak,
4-Yasalarırı verdiği yetki dahilinde sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere ruhsat
vermek,
5- Sıhhi ve gayrisıhhi işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre
sınıf tespitini yapmak,
6- Yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat iptali
ve kapatılması hususunda mevcut mevzuat hükiimlerine göre faaliyetten
men etmek üzere gerekli çalışmaları yapmak,
7- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması hakkındaki 5259 sayılı Kaırununa göre umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat ve mesul müdiirlük belgesi veımek,
8-GSM ve Gıda Sicil belgesi verilen iş yerlerinin denetimlerini yapmak.
9-Ruhsata haiz fenni ve sıhhi şartları taşıyıp taşımadıklarının tespit etmek.
lO-Ruhsat işlemleri ile ilgili bilgi almak için gelen vatandaşlara gerekli
bilgi ve belgeleri vermek.
11- ilçe sırrırları içerisinde faa|iyet göstermek için müracaatta bulunan iş
yerlerinin talepleri doğrultusunda; GSM ruhsatı, İş Yeri Açma İzin Belgesi,
Hafta Tatili Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, Mesul Müdiirlük Belgesi vermek.
l2-Ruhsat, İş Yeri Açma İzin Belgesi verilen iş yerlerinin denetimini
yapmak.

d) Diğer görevler;

l-Araç, gereç ve iş makinelerin destek hizmetlerinin de yardımını alarak
bakrm-onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak,
2-Ataç ve diğer ttim giderlerin mal, hizmet ve yapım olarak harcamaların
icmalini çıkarmak, şoftirlere afaç zimmetlerini yaparak, sigorta ve
vizelerinin zamanında yaprlmasını sağlamak,
3-Stratejik planlamaya ve performans programma uygun bütçe hazırlamak



ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
4-Müdürlük adına faaliyet raporları ve istatistikler düzenlemek,
S-I(arakol ve faaliyet ytirüttüğü binaların bakım-onarım, temizlik ve rs[lma
vb. iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır.
6-ılanların takibini yapmak, Hafta sonlarında ve tatil giinlerinde santralci
dışındaki yayınları kontrol etmek ve yapmak,
7-11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan zabıta
yönetmeliği hükiimlerince araç, gereç ve kılık kıyafet ile yazılıgörevler ifa
edilir.
8- Tüm çalışanların mesai, çalışma, kılık-kıyafet ve davranışlarr hususunda
gerekli hassasiyetin gösterilerek, bunlar için düzenlemeler yapmak,
9, Tüm personelin kanun ve mevzuatlar çerçevesindi hinrıet içi
eğitimlerinin yapılarak, aksamaya meydan verilmeden hizmetin
sürekliliğinin sağlanmasr,

ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet
başta olmak üzere belirtilen kurallara g6re

11- Bunların dışında 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile
verilen görevleri yan, srra başkanın emirlerini yerine getirmek.

İşletme İştirakler Müdürlüğü
a-) Halk Ekmek F'abrikası

Faaliyetlerimizi yaparken kameralar, bilgisayar, internet gibi teknolojiden
maksimum düzeyde yararlanılmaktadır. kamera sistemi toruırp ve hizmet
kalitesini yükselterek bu sistemleri tamamlayan bilgisayarımızın aksaklık
vermemesi için zamana uygun olarak kapasite ,e glç artımı ile takviye -^edilmektedir. Fırrn işletmemiz 8 adet kapalİdewe kamİra sistemi ile 7124 sİat
kayıt altına ahnmaktadır.
Faaliyet göstermekte olduğumuz Fırın hizmet Binası Akşehir belediyesinin
kendi malıdır.

Fırın İşletmemizde 2 adet dönerli elonek fırını,2 adet hamur karma kazanı,l adet kes tart makinesi, 20 adet ekmek pişirme arabası ve 2 adet de servis
ar acımız bulunm akiadır.

Müdürlüğiimüz emrinde 2 adetservis aracı bulunmaktadır.
Fırın İşletmemizde 6 adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
1 Fırın Yöneticisi,
1 On Muhasebe Elemanı
1 Hamur Ustasr,
3 İşçi istihdam edilmekıedir.
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b-) Hıdırlık Sosyal Tesisi (Restoran İşletmesi)

Kızı|ca Mahallesi İbre Sokak No:79 AKŞEHİR adresinde 17111112016
Tarihinde faaliyetine başlayaıı restoran işletmesi l1 personeliyle Akşehir
halkının nezih ve çam ağaçlanyla doğal bir ortamda aileleriyle Uiİıiı<te yemek
Yeme zevkine varmaları için elinden gelen tiim imkanları sağlamaktadır.2}|9
yılı içerinde de geniş menü imkanlarıyla Akşehir halkımızın ve şehrimize gelen
misafirlerim izin daha güzel bir ortamda ağırlanmasını hedefl emektedir.

Hıdırlık Sosyal Tesisinde 1l adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
l IzgaraUstası
l Kebap Ustası
l Aşçı Yardımcısı
1 Frn Ustası
1 Fırın Ust. Yardımcısı
4 Garson
1 Bulaşıkçı
1Bekçi

c-) Takkasızlar Sosyal Tesisi (Restoran,Cafe ve Konaklama İşletmesi)

Eski kale Mahallesi Okul Sokak No:26 AKŞEHİR adresinde |8l|012016
tarihinde faaliyetine başlamıştır. Şehrimizin eski müallesinde bulunmakta olan
ve tarihi konaklarından biri olan Takkasızlar Konağı 3 Adet Personeli ile gelen
misafirlerime hizmet vermektedir.|ç dizaynı ile doğal bir ev ortamı sağlamakta
olup, gelen misafirlerimizin huzur ve güvenle şehrimizden ayrılmalarını
hedeflemektedir.

Takkasızlar Sosyal Tesisinde 3 adet sigortah işçi çalışmakta olup;
l pasta ustası
1 Garson
1 İşçi

d-) Aqua Park Kapalr Yüzme Havuzu (Sağlıklı Yaşam Merkezi)

Aqua Park Kapalı Yiizme Havuzu'da İstasyon Mah. Adnan Menderes Cad.
No :4 AKŞEHİR adresin de 0| t 06 t 20|8 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
Tesisimizde bulunan;Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Buhar
Odası ve Fitness Salonu halkımızın spor yapma ahşkanhğı kazanması ve daha
kaliteli zaman geçirmesi için gerekli düzenlemeler yapılarak uygun fiyatlarla
halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kalite ve Hijyenden ödün vermeden işletilen
tesisimiz zamafl zaman sosyal sorumluluk projelerinde de önemli rol
üstelenmektedir.
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Aqua park l(apalı yüzme Havuzunda 8 adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
l yüzme Havuzu yöneticisi
2 Resepsiyon Görevlisi
i can kurtaran
2 Kısmi sözleşmeli Can Kurtaran
2 işçi

şehri Beyza İç ve Dış Ticaret sanayi A.ş. bağlı aşağıda belirtilen tesislerin
2020 yı|ındaki net satışları aşağıda belirtilmiştir.

2020 takvim yılurda Fırın işletmemizin tiretim sonucu 689.011,10 TL
(KDV Hariç) net satış gerçekleşmiştir. 858.622 adet ekmek iiretilmiştir.

2020 takvim yılında Hıdırhk sosyal tesisi işletmesinde 6l9.262,83 rr
(KDV Hariç) net satış gerçekleşmiştir.

2020 takvim yılında Takkasızlar sosyal tesisinde 147 ,031,62 TL (KDV
Hariç) net satış gerçekleşmiştir.

2020 takvim yılında Sağlıklı Yaşam Merkezimiz n 80.432,|1 TL (KDV
Hariç) net geliri bulunmaktadır.

IV_KURUMSAL «agİLİyET VE KAPASİTENiN
DEĞERLENDiRiLMEsi
a-üsrüNr,üxr.,nn

l. Güven veren bir yönetim.

2. Yetişmiş eğitimli personel

3. Bürokrasinin siiratli olarak aşılması.
4. Belediyemizde bilgiye erişimin gün geçtikçe daha fazla ilerleyerek

kolaylaşması.

5. yönetim tekniklerinin uygulanmasının yönetimde başarıyı getireceğine
inanılması.

6, Vizyon sahibi idarecinin mevcudiyeti.
7. Teknolojik imkanlardan takibi

faydalarıılması.
yapılarak en kısa zamanda

8. kadrolu işçi sayısının gün geçtikçe azalarakpersonel giderinin düşmesi.
9. kalite yönetim sistemine uygun belediye yapılanmasınıır olması.
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B-ZAYIFLIKLAR

Belde halkının vergi, harç, ücret ile tarife ödemelerinde yeterli
hassasiyeti göstermemesi

Uygulanan kanunlarla devredilen yetkilerin kaynaklarının belediyeye
verilmemesi.

Personelin kanunlar ve mevzuat|arı anlama ve öğenme konusunda
yeterli gayret içinde bulunmaması.

Memur personel sayısının azlığı.

l

2

J

4

C-DEĞERLENDİRME
Belediyemiz faaliyetlerini,2020-2024 yılları stratğik planına dayalı olarak

yiirütrnüştiir. Belediyemizn 2020 yılı faaliyetleri, Belediye Başkanı tarafindan

izlenmiş ve yıl sonu raporları ile karşılaştırılarak belediyemiz\n 2020 Mali yılı
faaliyetlerine ait gerçekleşme diizeyleri tespit edilerek faaliyet raporu içerisinde

*_ sunulmuştur.

Rapor incelendiğinde belediyemizin 2020 yı|ında belirlemiş olduğu

faaliyetlerin gerçekleşme düzeyinin yüksek olduğu görülmekiedir.

v_öNnni VE TEDBinr_,nn

1) Birimler tarafından hazırlanarı faaliyet raporları şekil olarak doğru
olsa da içerik olarak daha detayh yapılmalıdır,

2) Ölçme ve sfaya konulması gereken faaliyetlerin yazı|masına daha
faz|a özen gö sterilme lidir.
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10. Yerel yönetimler yasası ve mevzuatlar

11. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ile her zarnafl denetime hazır olmak
|2. Gelişmiş bir bilgi işlem sisteminin bulunması.
13. Araç ve İş Makinası ile araç ve gereçler parkına sahip olunması.



3) Birimler 2020 yılı performans programında 2020 yılı içerisinde
yapacakları bazı faaliyetlerle faaliyet raporunda yazrrnş olduğu
faaliyetler tutmamakta, faaliyetlerin örttişmesine dikkat edilmelidir.

Belediyemiz stratejik planının hazırlık aşamasında genel bir katılımın
sağlanması, stratejik plana göre hazr|anan performans programı ile
faaliyet raporlarında belirtilen faaliyetlerin karşılaştırılmasında
gerçekleşme oranları arttırılmalıdır.
Faaliyetlerde günü birlik kararlar yerine stratejik plana uygun kararlar
alınarak uygulamaya konulmalı gerekirse stratejik planda reviryona
gidilrnelidir.
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VI_İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

iç xoNrnol cüvnNCE BEvANI

bilgim

Dr. Salih A YA
Belediye B kanı
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Üst yönetici olarak 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununun l1. maddesine göre

"Bana verilen görev ve sorumlulukların gereklerini"

harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç
denetçiler aracılığı ile yerine getirdiğirni beyan ederim.

Bu faaliyet raporunda yer alan bilgiler, ilgili

harcama yetkilileri tarafindan ve mali hizmetler birimi

tarafından hazırlanmıştır.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile

tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun

olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin

yasallık ve düzenliliğine ilişkin yerli güvenceyi

sağladığını bildiririm.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine



MALİ HİzMETLER BiRiM yöNnricisiNiN BEyANI

Mali hizmetler

dahilinde;

birim yöneticisi olarak yetkim

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol

mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve

verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç
kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli

tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin

zarrıanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 20|9 yılı Faaliyet Raporunun ''III/A-Mali

Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve

doğru olduğunu teyid ederim, 29,03.2021

Taner ERCAN
Mali Hizmetler Müd.V.

159

'^k=_. .



iÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

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

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolüniin 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 menfaatlerin e zaraI

veren herhangi bir husus

beyan ederim, 29.03.202l

hakkında bi o adığını

Özgür UMUŞ ERCAN
Yazı İşleri Müdürü
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iç roNrnor-, cüvnNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve

doğru olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki

hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zara:

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim. 29.03.202|

Yahya LD|Z
Sosyal Yar İşteri Müdür V.
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iç «oNrnor, cüvBNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmakiadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29.03.202l

Yah
Hukuk

a D|Z
Müdür V.
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iç roNrnol, cüvnNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da 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 birimimizde süreç kontrolüntin 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. 29,03.202l

cEZ
Müdürü
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iç roxrnol, cüvrNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmakiadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim o ığını beyan

ederim. 29.03,202|

Z
Imar V cl
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iç roxrnor-, cüvnNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim düilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak süip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29.03,202l

İşleri M dür V.
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iç xoNrnoı cüvnxcE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmakiadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29.03.202|

V ÇİÇEK
zabıta Müdürü
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolüniin 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 menfaatlerin e zatar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29.03,202|

acit YA
Insan Ka nakları ve E tim Müd.
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iç «oNrnor_, cüvnNcE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29.03.202l
(

viĞir
ve Bah eler Müdür V.
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iç xoNrnol cüvnNCE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolüniin 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 menfaatlerin e zatar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29,03.202l

İşt.İştirakter Müdür V.
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iç roNrnor, cüvnxcE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim düilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29,03.202|

E ub AKBULUT
Deste metleri Müdür V.
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iç roxrnor_, cüvnxcE BEvANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden

harcama birimimize tüsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve

yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve

mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olaıak satıip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 29,03.202l

Yasin T
Mali Hizm dürlüğü

Ha yetkilisi
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IÇ KoNTRoL GüvnNCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare

bütçesinden harcama birimimize tüsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç

kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki

hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zaf ar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyaıı ederim. 29.03.202|
\

İbrahi
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İÇ KONTROL GÜVE NCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığınr, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki

husu slara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zaraI

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim. 29.03.202|

Y
Özel

ahy LD|Z
e Müdür V.
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip olduğum

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki

hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim. 29.03,202|

d Ozan KÜÇÜK
leri Müdür V.
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IÇ KONTROL GüvnNcr BEyANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru

olduğunu beyan ederim.

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilrniş

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 diZenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde

süreç kontrolüniin 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 zatat

veren herhangi bir husus hakkırıda bilgim olmadığını

beyan ederim. 29.03.202l

Ğir
t

t
tarlık şleri Müdür V.
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