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39 Park sk 1.880 470
ToPLAM l28.29| 23.972

nsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Personel Ozlük ve Eğitim lşleri Birimi

l)Belediyemiz tiim birimlerinden talep toplanarak birimlerin ihtiyacı olan
nitelikli personel (nsan Kaynakları Yönetimi mezunu, Sosyal hizmet mezunu,
Turizm Rehberliği mezunu, Halkla İltşkiler mezunu, Radyo Televizyon ve
Reklamcılık mezunı,ı, muhasebe, maliye, işletme, iktisat ye ekonomi mezunu,
Kamu Yönetimi mezunu, çevre sağlığı mezunu ve Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler programları mezunu) alımı için ilana

çıkılmış ve ilana toplam 667 başvuru yapılmış, 5l4 başvuru kabul edilmiş, l53

.__ başvuru başvuru şartlarını taşımadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.
Başvurusu kabul edilenlerin KPSS puanları sıralanmış ve bunlardan 72 adedi
smava girmeye hak kazanmlş ve smava toplam 60 aday katılmış 12 aday sınava
katılmamıştır. Sınava girmeye hak kazananların sözlü mülakat ve uygulamalı
sınavları Başkanlık Makamınca oluşturulan 5 kişilik sınav kurulu üyesi
huzurunda 2l ve 23 Aralık 202l tarih|erinde yapılmış ve bunlardan L6 aday
sınavda başarılı olarak atanmayahak kazanmış|ar,kazananlar web sitemizde ilan
edilmiştir. Evrak teslimi ve arşiv araştlrması sonuçlarına göre atamaları
yapılacaktır.

2)Belediyemizde çalışan işçiler adına 15.0l .2020-|4.0|.2022 tarlh|erini
kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanarak yetkili işçi
sendikası ile belediyemiz arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme
ile işçilerin günliik yevmiyesi l.yıl l53,50 TL.2.yı| 165,00 Tl,.olarak belirlen,

-- ayrrca sosyal haklarda da iyileştirmeler yapılmıştır.
3)Belediyemiz "Kamu İstihdamı Cetveli" üç aylık periyodlar halinde Çevre

şehircilik ve İklim Değişikliği İl ıırıtidtırltigune gönderilmektedir.
4\202l Yılı içerisinde belediyemizde kadrolu işçi olarak çalışan personelden

3 adedi işlemleri yapılarak kendi isteği ile emekliye sevk edilmiş ve 430.978,22-

TL. kıdem tazrrıinatı ödemesi yapılmıştır.
5)202l yılı içerisinde 3 adet memur personelimiz kendi isteği i|e 2 adet

personelimiz de vefat nedeniyle emekliliğe sevk edilmiş ve 65|.379,90-TL.
emekli ikramiyesi ödemesi yapılmıştır.

6)Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Belediye Başkanı Maaş ve ücret

bordroları her ay di,izenlenmiş, maaş ödeme bilgisi İnternet üzerinden ilgili
bankaya gönderilerek maaş ödemelerinin zamanında yapılması sağlarımıştır.
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7)Belediyemiz işçilerine 6772 Sayılı Kanun'a göre yılda 4 defa 52 yevmiye
olarak ödenen yasal ikramiye bordroları zamanında düzenlenerek ikramiye
ödemesi yapılmıştır.

8)Belediyemizde 202l yılı içerisinde l adet sosyolog, l adet Ziraat
Mühendisi, l adet Makine Miihendisi, l adet Şehir Plancı, l adet Veteriner, 1

adet Teknisyen, 1 adet Eğitmen, 1 adet Mimar olmak üzere toplam 8 adet tam
zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmiş olup giriş işlemleri yapılmıştır.
Toplam Sözleşmeli Personel sayımz 2l'e ait ulaşmıştır.

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

10) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun l8.maddesine istinaden
belediyemizde 2020-202l eğitim-öğetim yılında beceri eğitimine (Staj) tabi
tufulan mesleki ve teknik eğitim okulu öğencilerinin staj ücreti bordroları.,*
Kanunun 25.maddesinde belirtilen oranlar dikkate alınarak ayflayfldtizenlenmiş
ve öğrencilere ödenmiştir.

11) Sosyal Güvenlik Kurumuna Memur personel emekli kesenekleri,
işçi personel SGK kesintileri (E Bildirge), İşkur'a Aylık İşgücü Çizelgesİ
intemet üzerinden her ay düzenli olarak gönderilmiştir.

12) "5510 Saylı Kanunun 4'iincü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortah sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik ortamda
akiarılması hakkında tebliğ" gereğince belediyemizde çalışan tiim memurların
hizmet bilgileri ve bu bilgilerde oluşan değişiklikler güncel olarak sosyal
Güvenlik kurumunca hazırlanan web tabanlı Hizmet Takip progruımına (Hitap)
internet üzerinden düzenli olarak yapılmıştır.

13) Memur personeli derece ve kademe terfileri her ay düzenli olarak _yapılmıştır. - 'F\

14) iş sağlığı Güvenliği kurulu toplantıları yapılarak karar defterine
alınan kararlar yazılmış olup kararlar ilgili birimlere gönderilmiştir.

15) Memur personele 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
kanununun 32 maddesi gereğince imza|anan sosyal Denge sözleşmesi
gereğince sosyal denge tazminatı her ay maaşlarla birlikte ödenmektedir.

16) İçişleri Bakanlığı tarafindan yiirüttilmekte olan E-Belediye Bilgi
Sistemi projesi kapsamında düzenlenen Yeni Gelir Modülü ve Emlak Envanter
Eğitimi uza|<tan eğitim şeklinde ilgili personele verilmiştir.

17\ Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
çalışan Memur personele 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 Maddesinin son
fikrası gereğince 202l yılı içerisinde 4 adet memur personele ikramiye
verilmiştir.
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Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım;

Belediyemiz 202| mali yılı faaliyet raporu; Maliye Bakanlığı
tarafindan yayınlanan ve 17 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren, "Faaliyet
Raporu Hazırlanıa Yönetmeliği Usul ve Esaslarına" uygun olarak

hazırlanmış ve oylarrnıza sunulmuştur. Raporda ağırlıklı olarak 202|
yılına ilişkin verilerin yanı sra ihtiyaç duyulan son üç yıl bilgilerine de yer

verilmiştir.

Tarihi, coğrafik ve jeopolitik yapısı dolayısıyla dünya 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, 202| faaliyet raporrrnu görüşlerinize

saygılarımla sunuyorum.

Dr. Salih AKKAYA
Belediye Başkanı
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I_ GENEL nir.,cir,rn
ı -ıvıisyox vB vizyoN

MISYoN

VIZYoN

Değerlerini gözeten, kentin sosyal ve ktiltiirel dokusu ile uyumlu, sürekligelişime açık, planlı, pr-ogramlı, etkin, şeffaf aoiı, tatııımcr, çevreci,modem ve model bir belediye.

kriterlerine uyarak, sürekli kendini geliştiren
an ve gelecek nesillere aktaran, tarihi ve
uslararası itibarlı, yaşanabilir, temiz bir ŞehriBeyza.

B-YETKİ,GÖnnv VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin görev, yetki v
Kanununun 14. ve 15. maddelerin
Belediye Başkanlığının görev ve sorum

l) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her ttirlü faaliyetve girişimde bulunmak.

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

3) Gerçek ve ttizel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin v ey aruhsatı vermek.

4) oze| kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; n".gİ, ..rİ. ve harç
dışındaki özel hukuk hükiimlerine göre tahsili gereken dogıl gaz,su, atık su
ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmal. 

-

5) Müktesep haklar saklı kalmak izere 
- 
yağmur suyunun

uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;

6) katı atıkların toplanması, taşmmasr, ayrıştırılması, geri kazanımı,

9



ortadan kaldırılması ile ilgili bütiin hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
7) Müalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,

belediye ve mücavir a|an sınırları içerisinde taşınmaz almak,
kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

8) Borç almak, bağış kabul etmek.
9) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların

anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l0) Gayrisıhhi müesseseler 2. Ye 3 sınıf ile umuma açık istirahat ve

eğlence yerlerini rüsatlandırmak ve denetlemek.
11) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması

amacıyla izınsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz
satış yapan seyyaf, satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas|
ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezas;, ödenmeyerek ofuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.

12) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlal getirmek.
13) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye

etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat
toprağı 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.

14) İmar gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve

çevre sağlığı, temizlik; zabıta; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanrtrm, gençlik ve spor;

sosyal hizmet ve yardım, nik6h, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve

ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.

15) okul öncesi eğitim kurumları açabilir; * l * Devlete ait her derecedeki

okul binalarının inşaatı ile bakım ve on€ırımını yapabilir veya yaptırabilir,

her ti.irlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili
her tiirlü tesisi açabilir ve işletebilir; kiiltür ve tabiat varlıkları ile tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyarı mekdnların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarlmrnr yapabilir,

korunması mümkiin olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt

dışı müsabaka|atda üstiin başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

10



Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen
mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya
yaptırır. * 1*

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 sun nunda 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 beıediye hizmetleri

götiirülebilir.

s.No cayniırnııxur,r,nni ADET
l Ana Hizmet Binası

_1

, Kapah Otopark
2

Katlı Otopark
1

4 Çorba Çeşmesi l
Asfalt Şantiyesi

1

6 Tiyatro Salonu
1

7 sinema salonu
2

Nasreddin Hoca Evi
1

9 zabıta karakolu
1

Pazar yeri Karakolu
3

1l Pazar yeri Tahsilat Bürosu
1

12 Mal Pazarı Tahsilat Biirosu

l3 Kiralık Taşınmazlar
640

Ekmek Fırını

15 Araç Hangarları
2

76 Diğer Gayrimenkuller
2515

11
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EHİR BELEDiyEsi BüNyEsiNDE BuLuNAN ARA vni ıvrariNlı,lRr
BiRiM
SIRA
NO:

ARACIN AİT OLDUĞU
KAMU KIJRULUŞUNUN

UiWANI VE GÖREV
ypnidwiı,çBl

PLAKA No cixsi MARKAsI RENci/MoDELİ

KlRMlzl
(KiREMIT)l l

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Md.

42 U 92,70 TRAKTöR NEW HOLLAND
2001

Gri
2 2

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Md.

42UC |7| Minübüs FoRD
20l6

Beyaz
3

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım lşleri Md.

42Tc 356 IVECo

BeyaZ
4 4

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardırn İşIeri Md.

42 UC 00l Kamyonet FIAT
2008

Beyaz
5 5

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşteri Md.

42 UH359 Kamyonet IVECo
2009

Beyaz
6 6

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Md.

42 UE 008 Kamyonet FoRD
20l l

Beyaz,7 Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Md.

42 tJN 868 Kamvonet lVECo
20l l

Beyaz
42 U 1,736 Kamvon HYUNDAl

2010
8 8

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım lşleri Md,

Beyaz
42 ABH 969 Kamvonet FORD ( FAc6)

20l E
9 9

Akşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Md.

Povraz Gri
Otomobil RENAULT MEGANE

2007
10 1

Akşehir Belediye
Başkanlığü Zablta Md.

Bevaz / Mavi
Ford

20l l
2

Akşehir Belediye
Başkanlığı Zablta Md 42 uP 636

Kamyoneı (Kapalı
Kasa)

Gri
FIAT

2006
42 UD 365 KAMYoNET1

Akşehir Belediyesi lmar ve

Şehircilik Md.

saIı (hasat)
BMC

200l
42 D 5733

DAMPERLi
KAMYoNl3 1

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MUdürlüğü

Sarı (hasat)

200l
42 D 369l DAMPERLl

KAMYoN BMC2
Akşehir Belediyesi Fen
işleri Müdülüğü

K]lmızl
MERCEDES

l998
42 U 4023

DAMPERLi
KAMYoN3

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MUdiirlüğü

Kırmızr
MERCEDES

l998
42u 4053

DAMPERLI
KAMYoN

Akşehir Belediyesi Fen
işleri Müdurluğül6 4

kırmızı Bevaz
MANDAMPERLl

KAMYoN
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Mudürlüğü

42U 3510

Kırmızı Beyaz

|993
MAN42 U 3509

DAMPERLi
KAMYoN6

Akşehir Belediyesi Fen
işleri Mlıdürluğu

Beyaz

2011
DAMPERLi
KAMYoN MITSUBisHi42 vP 442l9 ,l Akşehir Belediyesi Fen

İşleri MüdilrlüğU

Kırmrzı
80-66

l990
42 U 0225 TRAKTÖRAkşehir Belediyesi Fen

işleİi Müdürlüğü20 l0

Beyaz

20l l
DAMPERLI
KAMYoN MERCEDES42 UP 89221 |2

Akşehir Belediyesi Fen
işleri Mudürlüğü

BeyazMERcEDES42 UP 893 DAMPERLi22 l3 Akşehir Belediyesi Fen

,7

l2

1,7

lE

GENEL
SIRA
No:

3 Kamyonet
2013

42 UB l23

ll

14

l5

l9935



lşleri Miidürlüğü KAMYoN 201 1

sarı

Beyaz23 14
Akşehir BeIediyesi Fen
Işleri Mudttlliiğü 42 UP 523 KAMYONET MiTSUBiSHi

z0l l
Kırmızı Beyazl5 Akşehir Belediyesi Fen

Işleri Mudülüğü 42 U 7060 oToBÜs BMc BELDE
|996

San (hasat)25 l6 Akşehir Belediyesi Fen
lşlefi Müdür|üğü 42 uc 400 DAMPERLi

KAMYoN BMC
2005

Krrmızı Beyaz26 17
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü 42 D 5455 DAMPERLİ

KAMYoN MAN
1994

kırmızı Bevaz2,7 l8 Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğti 42U55ll DAMPERLl

KAMYoN DODGE
I994

Beyaz28 20
Akşehir Belediyesi Fen
tş|eri Müdftlüğü 42 U 6001 MiNiBÜS MITSUBISHI

l998

Kırmızı29 2l Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MUdilrlüğü 42 U 0594 TRAKTÖR NEW HOLLAND

ÇiFT ÇEKER 2000

Kırmzı30 23
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-012 GREYDER CHAMPIoN

3l 21
Akşehir Belediyesi Fen
IşIeri Müdürluğii

AK-BLD
22-00l EKSKAVATÖR sAMStlNG

l996

Sarı32 25
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-0l4

YüKI-EYİCi
KEPÇE KoMATsU

l990

Sarı33 29
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-005 FoRKLiFT KOMATSU

2004

Sarı34 30
Akşehir BeIediyesi Fen
Işleri Müdüİlüğü

AK_BLD
22-015 BEKO LOADER JCB 4cx KAZICI

YüKLEYlci 20Il
Sarı35 31

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri MüdürIüğü

AK-BLD
22-011 BEKO LOADER JcB l cx

2007

Sarı36 Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-004 EKSKAVATÖR KOMATSU

2011

sarı3,7
Akşehir Belediyesi Fen
tşleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-003

ASFALT
SİLiNDiRi CATERPİLLAR

20l I

Sarı38 34
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri MüdiirlUğü

AK-BLD
22-0l8 BEKO LOADER JcB 4cX KAzIcl

YüKLEYiCi 2017

Sarı39 35
Akşehir Belediyesi Fen
Işleİi Müdürlüğü

AK-BLD
22-0l6 BEKO LOADER HiDRoMEK

2005

Saıı40 3,7
Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-013

CATERPILLAR
PALETLi

YüKrEYiCi
CATERPILLAR

|9,79

41 4l Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-002 YüKLEYici CATERPILLAR

I992

Sarı42 42 Akşehir Belediyesi Fen
Işleri MüdürIüğü

AK-BLD
22-009 GREYDER CAT

2015

Mavi43 43
Akşehir Belediyesi Fen
Işleri Müdürlüğü

AK-BLD
22-0|0

KAzlcI
YÜKrEYici MAVi HiDROMEK

l992

KIRMlZI44 44
Akşehir Belediyesi Fen
lşleri Müdürlüğü 42U 8142 ÇÖP KAMYoNU DoDGE

l994

BEyAz45 Akşehir Belediyesi Pen
Işleri Müdürlüğü 42 US 728 KAMYoN BMc

l995

13

24

l979

32

45



46 46

54

57

öl

Akşehir Belediyesi Fen
IşleIi Müdürlüğü

42 uN 656 oToMoBiL FIAT
20|3

Sarı
4,7 47

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğu

AK-BLD
22-0|7

KAZICI
YüKLEYici Pi MAKINA

20|9

Sarı
48 48

Akşehir Belediyesi Fen
İşleri Müdiilluğü

AK-BLD
22-008

KAZtcl
YÜKrEYİci HiDRoMEK

2000

Mavi
49 49

Akşeht Belediyesi Fen
İşleri MUdUrlUğü

AK-BLD
22-00,7

GREYDER HİDROMEK
2021

Beyaz
50 l Akşehir Belediyesi

Temizlik Işleri Müdilürlüğü
42 UP 52l KAMYoNET MITSUBlSHI

20l l

Sarı
5l 3

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri MüdUrlüğU

42 U 2743 ÇÖP KAMYONU BMc FATİH
l991

52 4
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri MüdUrlUğU

42 U 40,72 ÇöP KAMYoNU BMc FATİH
|992

Sarı
53 6

Akşehir Belediyesi
Temizlik Işleri Mudürlüğü

42D3lll ÇÖP KAMYONU BMC FATIH
l996

,7 Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü

42 U 719,1 ÇÖP KAMYONU BMC FATIH
l996

SarıAkşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdiirlüğü

42 D 3129 ÇÖP KAMYONU BMC FAT1H
|999

8

Beyaz
42 UE 934 ÇöP KAMYoNU MITSUBISHI

2001
56 9

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdiirlüğü

Beyaz
ÇÖP KAMYONU MITSUBlSHl

200,7
10

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri MüdiilUğU

SaIü (hasat)
ÇöP KAMYONU BMc FATIH

200,1
58 ll Akşehir Belediyesi

Temizlik lşleri Mudialuğu

Sarı (haSat)
ÇÖP KAMYoNU BMC FAT1H

200,7
12

Akşehir Belediyesi
Temizlik Işleri Müdtlrlüğü

Sarı (hasat)
BMC FATİH

2007
42 UE 938 ÇÖP KAMYONU60 13

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdiirlüğü

Kırmızı

|994
TRAKTÖR SÜP. FIAT 54 C42 U 285561 l4 Akşehir Belediyesi

Temizlik İşleri Müdiirlüğü

KlrmüZ1

|999
FtAT BAŞAK42 U 8,795 TRAKTÖR SÜP,15

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdlirlüğü

Beyaz

2005
MERCEDES42 UC 422

YoL. SÜP
ARACIl6 Akşehir Belediyesi

Temizlik işleri MiidtırlüğüoJ

Beyaz

20l0
FORD - cARGo42 U 58l5 ÇöP KAMYoNUl8 Akşehir Belediyesi

Temizlik İşleri Miidilrlüğü64

Mavi

20],3
TRAKTÖR NEW HOLLAND42 UT 593Akşehir Belediyesi

Ternizlik İşleri Mtldtlrlüğü65

BEY Az
2012

ÇÖP
KAMYoNU ISUzU42 UR 5,7320

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü

BEyAz
20l6

FoRD42 UG,75E KAMYoN21
Akşehir Belediyesi
Temizlik işleri Müdiirlüğü6,7

BEYAZ
20 |4

KAMYoN FoRD42 UB 88468 22
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdtiırtüğü

BEY AZÇÖP KAMYONU FoRD42 UG 46069 23 Akşehir Belediyesi

14

55

Sarı

Sarı

42 UE 935

42 UE 936

42 UE 93759

l9

66



Temizlik İşleri Müditlüğü

BEyAZ70 24
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri MüdOrlüğü 42 Uc 461 ÇÖP KAMYONU FoRD

20l6
BEyAz,7l

25
AkŞehir BeIediyeSi
Temizlik işIeri Müdtirlüğü ÇÖP KAMYONU MERCEDES

20l5

KIRMlZl72 26
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü 42 D 0646 TARKTÖR rÜıııosaN

2001

,73
28

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü KAMYoN oTOKAR BEyAz

Beyaz Yeşil,74
29

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdilrlüğü 42 D 07,17 KAMYONET BMC LEVENT

l989

BEyAZ75 3l Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü KAMYoNET MITSUBISHI

201 1

BEYAZ,l6
32

Akşehir Belediyesi
Temiz]ik işleri Müdiirlüğü 4| H 6024 ÇÖP KAMYONU FATiH

2000

BEYAz77 33
Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdtlrlüğü MOTORSiKLET MOTORSİKLET

34
Akşehir Belediyesi
Temizlik İş|eri MüdürIüğü 42 AcH,724 KAMYoN FoRD

20l8

BEYAZ,79
35

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü 42 AcK 235 KAMYON FoRD

20l8
Beyaz / Mavi80 36

Akşehir Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü 42 UP 635

Kamyonet (Kapalı
Kasa) Ford

20l I

Beyaz8l 31
Akşehir Belediyesi
Temizlik işleri Müdürluğü 42AKF43l KAMYoN MERCEDES-BENZ

202|

Gri
1

82 l Akşehir Belediyesi Destek
HizmetIeri Md. 42 UB l53 oToBoBİL FiAT LINEA

2007

BeyazöJ 2
Akşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Md. 42 D 0880 oToMoBiL RENAULT

201 l

Beyaz84 Akşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Md. 42 D 4324 SEPETLi VNÇ FIAT IVACO

l984

85 4
Akşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Md. 42 U 8998 KAMYoNET FiAT

200,1

MAvİ (DENiz)86 _5

Akşehir BeIediyesi Destek
Hizmetleri Md. 42 UC 0l1 oToMoBiL FORD FOCUS GHI

2006

B€
Akşehir Belediyesi Destek
HizmetIeri Md. 42 U 0082 oToMoBiL

RENAULT MEGAN 2
SEDAN

DIYNAMIQUE 1.6 2006

Gri (Gumüş)88 1 Akşehir Spor 42 UB 021 Otomobil Renault
2001

Siyah89 l
Akşehir Belediyesi Kültiir
ve sosyal işler Miidürlüğti 42 D 9990 MiNiBÜs VOLKSWACEN

2006

Beyaz90 ]
Akşehir Belediyesi Özel
Kalem 42 UJ 200 KAMYoNET

(BE Pick-up) MITSUBISHI
20I7

Beyaz9l ]
Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md. 42UP 522 MiTsUBİsHi

20l1
92 2 Akşehir Belediyesi 42UP 606 MiTSUBiSHi

20l6

20I5

BEyAZ

Beyaz

KAHVERENG

Be

42UP I33

42 U 6056

42 UP 519

42 ASG 89

,78

6

KAMYoNET

DA]\4PERLi

l5



Park ve Bahçeler Md. KAMYoN 20t 1

l00

l01

Kırmızı
93 3

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md.

42U 9032 TRAKToR FlAT
1997

Kırmızı Beyaz
94 4

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md. 42D 3238 TANKER MAN

1993

kırmızı san
5

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md. 42D 4334 A}.Azöz

1985

Kırmızl
96

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md.

42U 1775 FATiH

Yeşil
97

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md. 42UT 566 MERCEDES tsENZ

1998

kırmızı-kiremit
98 9

Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md.

42UB285 TRAKToR NEVFloLLAN]]

Krrmızı
99 l0 Akşehir Belediyesi

Park ve Bahçeler Md. 42UC399 TRAKTöR MASSEY FERGUSON

Kırmızıll Akşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Md.

42U 8470 TRAKTOR TÜMosAN
199,7

BEYAZ
l4 Akşehir Belediyesi

Park ve Bahçeler Md 42U 0742 MiN iBÜS PEUGEOT
200E

Beyaz
I02 l5 Akşehir Belediyesi

Park ve Bahçeler Md.
42 D 2657 KAMYoNET BMC

Beyaz
l03 1

Akşehir Belediyesi
İşletme ve İştirakler
Md.

42D 1480 MiN iBÜS FoRD
2004

Beyaz

43BBM26 KAMYONET VOLKSWAGENl04 2
2009

GRI
105 3

Akşehir Belediyesi
İşletrne ve İştirakler
Md.

42UD 364 K-AMYoNET FIAT
2006

95 DE soTo

6 ARAZoZ
1990

,I
AĞAÇ SöKME

1993

2005

2004

Akşehir Belediyesi
İşletme ve İştirakler
Md.

16
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3- BiLGi vE TEKNoLoJiK KAyNAKLAR
_ Gelişen, değişen.ve küreselleşen dünyada bilgi, bilgiye erişim, iletişim,

teknoloji kullanımı ve benzeri unsurlar i n pİana çıkmış u.-tu.. ve kurulujlarİ
çağdaş kamu yönetimi anlayışını benimsimeyi zorlamıştır. Belediyemiz, bu
değişimi üstlendiği misyonun bir parçası olarak benihsemiş olduğundan,
gelişmelere kolaylıkla uyum sağlamıştır. Belediyemizin mevcut olan
www.aksehir.bel.tr internet adresi ziyaretçilere erişim kolaylığı sağlanmıştır.
Bele,diye internet sayfalarına bu adresle ulaşılabilmektedir. 

-suıaırı 
birimler

tarafindan. 
.gelen yeni bildirimler çerçevesinde devamlı gtıncellenmektedir.

Intemet hizmeti, hizmet alımı yoluyla sağlanmakta u. 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 tiim birimler'
hizmet ve faaliyetlerini dijital ortanda arşivleme çalışması yapmakiadır.

Belediyemiz e-belediye ve t-belediye sistemlerini kulianmaya başlayarak
intemet üzerinde borç ödeme kolaylığını vatandaşları.rru rrn.rşt ..

Cihazı

4

2

87

l4
25

24

r3
l
3
r
2

1

1

ı
1

19ı

l

Sunucu (Server)

sunucu odası l(lima
PC bilgisayar
Diz üstü bilgisayar
Laser yazıcı

Çok F'onksiyonlu Yazıcı (Y azrcı, Tarayıcı,Fax)
Tarayıcı (Scanner)

Modem
Keiintisiz Güç Kaynağı (40 KW)
Switch (Hub)
Fotokopi Makinesi(A3 Boyutlu)
Büyük Ebatlı Yazıcı (A0 Plotter)
Ayaklı Scanner (Tarayıcı)
Firewall Cihazı (Güvenlik Duvarı)

l

DONANIMIN C ADET

ToPLAM 184



4-INSAN KAYNAKLARI

AKşEHİR BELEDiyEsi işçi NoRM KADRo DoLu-Boş DuRuMu

Memur 37 6
Sürekli İşçi 35 2 37
Öztirltl İşçi 2 2
Eski Hükiimlü İşçi 2 0
Geçıcı lşçı 0 0

eli personelSözle l8 2|

sINIFI UNVANI ,q.»noi DoLU BoŞ
İŞÇi USTA 2 l
iŞÇİ şorön 13 l0
§ÇI oPERATöR 5 4 1

iŞÇi yaĞcı 1 0 1

iŞÇi İŞÇİ 36 23 13

iŞÇİ TEMZLiKiŞÇisİ 3 1 2

GENEL TOPLAM 42 28

20

STATÜSÜ ERKEK KAD|N TOPLAM AÇ|K|,AMA
43

4
2

0
J

GENEL TOPLAM l3 l07

1

23

70



AKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR NORM KADRO DOLU_BOŞ
DURUMU

Görev [İnvanı Sınıfı Derece Adet Dolu Boş
AVUKAT I I 0 1
AVUKAT AH 5 1 0 1

BELEDiYE BAŞKAN YARDlMclsl GiH 1 3 2 I
BiLGiSAYAR işrrrvıııi GiH 3 5 7 4
BiLGiSAYAR iŞLETMENi GiH 4 1 0 7

DESTEK HiZMETLERi MÜDÜRÜ GiH 7 1 0 1

EĞiTMEN 7 1 n 1
EMLAK VE iSTiMLAK MÜDÜRÜ GlH 1 7 0 1

EVLENDiRME MEMURU GiH 5 L 0 1

FEN iŞLERi MÜDÜRÜ GiH 1 1 0
HUKUK |ŞLERi MÜDÜRÜ GlH L 1 I 0

iMAR VE şEHiRciLiK MüDüRÜ GlH 1 1 0
iNSAN KAYNAKLAR| VE EĞiTiM MüDüRü GiH 1 I 1 0

KüLTÜR VE sosYAt |ŞLER MüDÜRÜ GlH 7 1 1 0
GiH 1 1 0

MEMUR GlH 5 4 3 I
MEMUR GiH 7 2 0 ?
MEMUR GlH 8 14 U 1,4

MUHTARL|K iŞLERi MÜDÜRÜ GIH 1 0 L
özEı- rertvı MüDüRü GlH 1 1 1 0

PARK VE BAHÇEtER MÜDÜRÜ GiH 1 1 0 1

ŞEF GiH 3 7 5 2
siViL SAVUNMA UZMANl GiH 7 1 0

sosYAL YARDlM |ŞLERi MÜDÜRÜ GiH 1 0 1
TAHslLDAR ciH 6 1 0 7

TEMizLiK iŞLERi MÜDÜRÜ GiH I 1 0 1
VERi HAZ|RLAMA VE KONTROL

iŞLETMENi GiH 3 1 0 7

VEZNEDAR GiH 4 0 1

YAzl işLERi MÜDÜRÜ GlH 1 I 1 0
zABlTA KoMisERi GiH 1 t 0 1

3 7 0 1

GiH 3 6 4 2
ZABlTA MEMURU GlH 4 7 I 0
ZABlTA MEMURU GiH 5 6 0 6
ZABlTA MEMURU GiH L2 0 12
ZABlTA MÜDÜRÜ 7 1, 1

HEM5iRE sH 1 0 1

TABiP sH a 1 0 7

VETERiNER HEKiM sH 4 1, 0 L
VETERiNER HEKiM sH 0

ARKEoLoG TH 6 1
M lMAR TH 8 1 0 I

21

AH

GiH

1

I

MAL| HiZMETLER MÜDÜRÜ L

1

7

1

1

ZABlTA KoMisERi GiH
ZABlTA MEMURU

8

GiH 0
10

L 1

7 0



MÜHENDis TH 1 5

işrinı.rr.,nniıvıiz

Mevkii kullanım Amacı

1 yeni Mahalle Halk Ekmek Fabrikası İşletmesi

.| I(ızılca Mahallesi Hıdır|ık Sosyal Tesisi (Restoran lşletmesi)

3 Eski kale MahaIlesi
Takkasızlar Sosyal Tesisi (Restoran ve Konaklama Işletmesi)

4 ıstasvon Mahallesi Aqua Park Kapalı Yüzme Havuzu (Sağlıklı Yaşam Merkezi)

Şehri Beyza İç Dış Tic.Ltd.Şti. bünyesinde 202l yı|ında Belediye Binası
zemin kat, Halk Ekmek Fabrikası; Yeni Mahalle Soğuk Hava Deposu Sok No:5
AKŞEHİR, 17 l l 1 12016 Tarihinde Faaliyetine başlayan Restoran İşletmesi;
Kızı|caMah. İbre Sokak No:79 AKŞEHİR, l8l1012016 Tarihinde faaliyete
başlayan Restoran ve Konaklama İşletmesi; Eski Kale Mah. Okul Sokak NO:26
AKŞEHİR, 0l10612018 Tarihinde faaliyete başlayan Aqua Park Kapalı Yüzme
Havuzu; İstasyon Mah. Adnan Menderes Cad. No:4 AKŞEHİR Adresinde
faaliyetlerini sürdürmüştür.

4 1
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Belediye Başkan Yrd.
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TAKKASIZLAR SOSYAL
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Belediye Başkan Yrd.
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HALK EKMEK
FABRlKASI
lŞLETMESi

AQUA PARK KAPALI
y,ijzMBHAvUzU
(SAĞLIKLI YAŞAM
MERKEZi)

sUKi ENER i
YAT]R]M A.Ş. l|.I1
JEoTERMAL %5 lŞ
oRTAKLlöI

5-SUNULAN HİZMETLER

5.1 FEN işloni rı,ıünÜnıÜĞÜ
1) Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak
yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamalç
2) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için
ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara
verilmesini sağlamak,
3) Birimi çalışma programıntn hazırlanması ve çalışma programlarına
uygun çalışmak,
4) iş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
5) vatandaşların istek ve şikAyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili
kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.)
ile ilgili işleri yürütmek,
6) Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve
bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
7) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde ilçedeki okul binalarının inşaatını,
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bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt
ve bordür yapılmasını, spor sahalannın yapılmasını belediyemiz hizmet
binalarının bakım ve onarı-mını yapmak
8) 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
yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini
sağlamak,
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 takip
ederek sonuçlandırmak,
13) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırlm plan ve programının
hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamalç
14) İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere
müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin
zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine
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,
18) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine
bağh 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, trotuar yapım ve onarımı yapmak
22) Aç|ması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla
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alakalı olarak yetkili MüdürIükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların
neticelendirilmesini sağlamak,
23) İstimlAk edilmesi gereken gayri menkullerin istimlAki ile ilgili olarak
yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların
neticelendirilmesini sağlamak,
24J Biriminin ve birim çalışanlarının faaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu
davalarla ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerısinae İerekli
çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
25) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumalç
yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin
bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakıarı kullanıp,
çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermeh
26) Mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda
cadde, sokak, meydan vb, yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını
sağlamak, şehrin imar planına uygun hale getirilmesini siğlamak, yenidenyapı çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar,
alt g tür ve hizmet binalarının yapılmasıİı sağlamak,27) Ocağı, Huzur Evi, Kültür Merkezi, Beledİye Hizmet
Binalarının ve Başkanlık tarafindan karar verilen diğer yapıların yapımı,
tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
28) Eğitim ve kültür ile ilgili tesislerin yaptmI ve mevcut tesislerin bakım
ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
29) imar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kaymakamlık vb. tarafından
bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,
30) Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya
almaIç
31) İlgili mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım
ihalelerinin kontrollük hizmetlerini yerine getirmelç
32) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
33) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin
yapılmasını sağlamak.
34) İlçemizde yol ve sürüş güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün
olarak gerekli çalışmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamalç
35) cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç park etmelerini önlemek
amacı ile engelleyici monte etmeh ettirmeh
36) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafindan verilen
görevlerin icra edilmesini sağlamaktır.
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5.2 İMAR vE şEHiRcilir ruününı.,üĞü

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

2. Kentin hAlihazır haritalarının yapımı ve güncelleştirilmesi,(3l94 SK Md 7)

3. Nazım imar planı ve uygulama imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe
konulması , (3194 SK Md 8)

4. 5 yıllık imar programlarının hazırlanması , (3|94 SK Md l0)
5. İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan mülkiyeti özel idare ya da

hazineye ait taşınmazların Belediyeye terkininin sağlanması , (3194 SK
Md 1l)

6. İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan özel şahıs mülkiyetindeki
taşınmazların kamulaştırılmasr, (3l94 SK Md l3-2942 SK)

7. Taşınmazlarla ilgili irtifak hakkı tesisi, ifraz, tevhit gibi uygulamaların
imar planlarına ve imar mevzuatına uygunluğunun sağlanması , (3l94 S.

iııaan vASASI Md ı4-ı5_16)
8. İmar planında istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanların

belediye adına tescilinin sağlanması (2644 S TAPU KANUNU Md 2l)
9. İstikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda h6sıl olan

sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayanların bitişiğindeki taşınmaz
sahibine, ayrrca şüyulu olan müstakil inşaata elverişli imar parsellerindeki

belediye hisselerinin diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satışlarının
yapılması, kamulaştırma işleminden doğan mal sahiplerinin istihkakları
karşılığında anılan yerlerin takas ve trampasl

(3l94 S. İlı,ıaR YASASI Md l7)
10. Beldenin gelişme yönü ve ihtiyacı doğrultusunda yeterli miktardaki

arsayı konut yapımına hazır bulundurmak amacıyla düzenleme sahaları

tespit ederek-arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, (3194 S. iırrıan
YASASI Md l8_İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca yapılacak

Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik )

1l. İmar planlarına göre parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili ,

(3l94 S. ilı,ıan YASASI Md l9)
|2. Halihazır haritalar, imar planları ve yapıların plan projelerinin

uzmanlık konularına göre mimar, mühendis ve şehir plancıları tarafindan

düzenlenmesini ve fenni mesuliyetlerinin üstlenilmesini sağlamak,

denetlemek , (3194 S. iMAR YASASI Md 38)

13. Harita Mühendislik Hizmetlerinin Yükümlenecek Müellif ve Müellif
Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik hükümlerinin

uygulanması, (RG l|.|0,|993-21725)
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14. İmar planlannın yapımını yükümlenecek Müellif ve Müellif
kuruluşlarının yete_rlilik yönetmeliği hükümlerinin uygulanması. (RG
02.11.1985_189l6 Mük)

l5._ imar planı yapılması ve değişikliği işlemlerinde plan yapımına ait
Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin-uygulanmasının sağlanması, (RG
02.1 l .l 985- 1 89 l 6 Mük. Değişiklik 02.09. l ğ gg -23804 ıı .oİ.zioı - 243 4516. Kentteki SİT alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiaİ Varlıklarınıkoruma kanunu hükümleri ve bu kanununla çıkarılan yönetmelik
hükümlerine uygulanması.

17. ilgililerin talepleri üzerine yapılan işlemlerde, 2464 sayılıBelediye
Gelirleri kanunu kapsamındaki harçların ve yasanın Belediyelere tanımış
olduğu yetkiye istinaden belirlenen tarife üzerinden ücretlerin taıısiıl.18. Birimin görevleri hakkındaki mevzuat değişikliklerini ve teknolojik ^gelişmeleri izlemek, uygulamak.

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

20. Görevlerin disiplinli, verimli, işbirliği içerisinde, tarafsızve nezaket
kuralları çerçevesinde yürütülmesi.

?l. Yıllık çalışma programlarının hazırlanmasl ve uygulanması.22. Yıllık faaliyet raporlarının, birime ait bütçe tekiii'erinin hlr,.üun.u,
ve Başkanlığa sunulması.

53 İNSAN KAyNAKLARI vE BĞirirı,ı ıvıününr.,üĞü

l) 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 sonuçlandırılması, göreve başlayış 

' 
işlemıerinin

yapılması.
3) Memurların derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten
listelerin takibi, onaylarının alınması. 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, 

öğrenim
değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı stireĞr) işlemierinin
yapılması.
6) İlk ataması YaPılacak Memurların ilk işe giriş evraklarının temin edilerek
atamasının yapılması.
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7\ Memurlara ait belgelerin özlük dosyalarının ilgili bölümlerine eski tarihli
olan altta kalacak şekilde kronolojik sıraya göre konulması, özlük dosyalarının
korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi.
8) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan Memurların
özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise
dosyalarının teslim alınması.
9) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde Memur Mal Bildirim Formu (Memurların mal değişikliklerinde bir
ay içerisinde, sonu 0 ve 5'li yılların Şubat ayının son gününe kadar)

düzenlenmesini sağlayıp, saklanılması ve Yönetmeliği l8.maddesi gereğince

daha önceki bildirimler ile karşılaştırılmasının yapılması.
10) Hizmet Belgelerinin düzenlenmesi
1l) Memurlara kurum kimlik belgesi düzenlenerek verilmesi, açıktan ve

naklen atanan memurlara kurum sicil numarası verilmesi.
|2) 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 yapmak,

|4) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memurların yurtdışına çıkışı ile
ilgili valilik Makamına sunulmak üzere kaymakamlık Makamına bilgi
verilmesi.
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.
|7) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bİr yılını tamamlayan başarılı

memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında iliŞiklerinin
kesilmesi işlemlerini yapmak.
18) Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması işlemlerin

yapılması.
ig) Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve

belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verilmesi.
zof Özltİt dosyİlarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil
numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi.
2l\ Memurların Hizmet Görev Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarının

cevaplandırılması.
22) Resmi kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarının yapılması 
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23) Memurların Hizm_et sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında
gerekli mevzuatın uygulanması.
24) Memurlann Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur hizmet birleştirme
işlemlerinin yapılması.
25) l,, 2. ve 3. dereceli kadrolardaki memurların hususi pasaport işlemlerinin
yapılması.

?e» Kadro iptal, ihdas ve Kadro Derece, Unvan değişiklikleri tekliflerini
hazırlayarak, Belediye Meclisi'ne sunmak ve gerekli işlem"leri yürütmek.
27) Kamu istihdam Bilgileri Çizelgesinin ı ayaauf raymatr-ı,k ırrıuku.,nu
sunulması,

?!) insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bütçe çalışmalarının yapılması.29) Memur Yan ödeme ve özel hizmettazminatlarİ cetreİıe.inin hazırlanması,
Valilik Makamından onay alınması ve Sayıştay'a gönderilmesi.
10) Emekliliğe hak kazanan çalışanların.,n.iılılt işlemlerinin yapıIması.31) 3308 Sayılı Kanun gereğince Belediyemiz 

-Müdürlüklerinde 
mesleki

eğitime tabi tutulacak_ meslek lisesi stajyer öğrencilerinin t.rfitinın yapılması,
staj yapacağı müdürlüklere sevki ve ay sonunda puantajı;ın yapılarak
ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi.
32). Ün iversite öğrencilerinin yaz döneİri staj-taleplerinin değerlendirilmesi ve
staj yapacağı birime yönlendirilmesi.
33) Memurların başarı durumuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49.
maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde ikramiye ijdenmesi işlemlerinin
yapılması.
34) işçiIerin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme
yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması,
35) Özürlü işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak
işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
36) Her ay düzenli ol_ar$ Türkiye İş Kurumuna aylık işgücü çizelgesininElektronik ortamda gönderilmesi.
37) Toplu-iş Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını
hazırlamak, sözleşme müzakerelerinin sekretarya hizmetlerinın ytirütülmesi.
lsl işçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disİplin kuruluna ğonderilen evrak
işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yamp) onaylatılması işlemlerini
yapmak.
39) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği kadro karşılüğı tam
zamanlı sürelerle YaPılan sözleşmeler ile istihdam edİlen İ<ızleşmeli personelin
başvurularının alınması, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin
ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine yazı yazılması ve Meclis
I(ararının alınması, sözleşmeli personelin Hizmet §özleşmesinin düzenlenmesi
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ve imza altına alınması ve sözleşme örneği, Meclis Kararı ve Mevcut Kadro
Cetvellerinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesi işlemlerini yapmak.
40) Kurum çahşanlarına verilecek disiplin ceza|arı ile her bir disiplin cezasml
gerektiren fiil ve hallerde memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
ilgili maddeleri, işçilere de 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi
hükiimleri gereğince işlem yapılması.
4l) İşe yeni alınan ve işten ayrılan tiim memur ve işçilerin Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri, çalışan
personelin iş göremezlik belgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik
Kurumuna gönderilmesi.
42) Belediye personelinin Müdiirlfüleri ile birlikte hizmet içi eğitim ihtiyacını
tespit etmek, eğitim planı ve programlarının hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi.
43) Çalışanlara kurum içinde ve kurum dışında kanunlar çerçevesinde eğitim
verilmesi ve bunun sonucunda verilen sertifikaların ilgiliye verilmesi, ayrrca
özlük dosyalarında saklarıması.
44) Mevzuat çerçevesinde gerektiğinde çalışanları yurt içinde ve yurt dışında
düzenlenen eğitimlere göndermek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
45) Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
46') Çalışanların kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen
kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve işlemleri
yiirütmek.
47) Kurum içinde görev yapan Memurların Mahalli İdareler Personelinin
Görevde Yiikselme ve Unvarı Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince
görevde yükselme iş ve işlemlerinin yürütiilmesi.
48) Belediyede çalışan t[im personelin maaş ve ücret bordrolarının
tahakkukunu yaparak zamanında ödenmesi işlemlerini yürütmek.

5.4 DESTEK HİZMETLEnİ ıvıÜnÜnrÜĞÜ

1- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun
görülen programlar gereğince yürütiilmesi için karar venne, tedbirler alma
ve uygulatma yetkisi.

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

3- Müdürltik ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
4- Disiplin Amiri olarak personeline, mevnıatta öngörülen disiplin cezalarını

venne yetkisi.
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5- Müdiirlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani
denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6- Müdürliik 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 tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit
etme yetkisi.

8- Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağıhmmı yapma
yetkisi.

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

10- Personelin her tiirlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.
1 1- Müdür, müdiirlük personelinin devam/ devamsızlığından sorumludur.
|2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının

kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zaırıanında
kullanılmasından sorumludur.

13- Hizmetbinalarının İletişim hizmetlerini yapmak y6da yaptırmak.
14- Araçlar için intemet üzerinden araç takip sistemini oluşturmak.
15- Birim kadrosunda bulunan Memur veya İşçi stattisiindeki tiim personelin

özlfü işlemlerini yasalara göre düzenli olarak yiirütmek.
16- Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesini sağlamak,
17_ Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılıp, dosyalamak. Cevap

verilmesi gerekenler cevaplandırmak.
18- Yapılması gerekli işlemleri zamanındave noksansız yapmak.
|9- Yazışmaları kanun ve mevzuata uygun olarak, evrak takip programna ^

tarih ve sayılarına göre kaydederek, müdürlük dışına yazılan 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 tiim malzeme
ve yedek parçaları belirlemek ve aracı kullanan birim müdiiriine bildirerek
onarlm için gerekli tiim tamir, bakım ve onartm malzeme ve yedek
parçalarının satın alınmasını sağlamak ve buna göre araçların tamir, bakım
ve onarrm 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 futmak.
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24- Tum araçların lastik alımı, lastiklerinin tamirleri ile yıkama ve yağlama
işlemlerini ihale yoluyla yaptırmak.

5.5 HUKUK İşı.,nnİ uÜnÜnı.,ÜĞü
l-Belediye tıızel 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 hazırhk ve
değişiklik çahşmalarını yapmak,
S-Diğer kurum ve kuruluşlarca hazır|anan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili

Belediyenin görüşünü oluşfurmak,
6-Belediyenin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri

yürütmek,
7-Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,
8-Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini,
gerekli savunmalarr yapmak, davaları sonuçlandırmak.
9-İcra işlemlerini yiirütmek,
lO-Dava açmak,
1l-Üçiincü şahıslar tarafindan Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli

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

Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak,
l3-Müdürlfülerinin çözemedikleri, tereddüde düştiikleri, hukuksal sorunlar

hakkındaki mütalaada bulumnak,
l4-Belediye adına protokoller hazırlamak,
I5-Belediye Başkzınhğı'na ait her tiirlü idari, tasamıf ve hukuki işlemlerin
hukuka uygunluğunu sağlamak için, başkanhkça lüzum görülen hallerde
Belediye Başkanhğı adına yapılması gereken işlevleri belirlemek,
l6-Diğer birimler tarafindan hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki

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

belgelerin kayıt-havale işlemlerini yiirütmek,
l9_Akşehir Belediye Başkanlığı'nın her ttirlü hukuki faaliyetlerini icra etmek;

görev-yetki- Sorumluluklarını taşımaktadır.
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5.6 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta reftij,
gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)
2) Sahaların tanzimi için gerekli etiit proje, detay planlannı ilgili müdiirlüklerle
birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, araziizerinde tatbikini yapmak veya
yaptırmak.
3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme biirosu 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 yaptıkian sonra gerekli yanıtları ve
aydınlatıcı bilgileri vermek.
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.
10) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını
hazır|amak v ey a hazırl atmak,
l1) 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, ağaçların sulanması için
periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
15) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin
kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yiirütmek.
16) Bitki hastalık ve zararlı|arına karşı zirai mücadele etmek.
17) 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.
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19) parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla
, boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve on,ırrm

çalışmaları yapmak.
20) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak
bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.
21) Bölgemizde müdiirlüğtimüz çahşmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan
müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.
22)Ha|kın yeşil alan, orta refiij ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir
rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çahşma
yapmak.
23) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan ııraç, gereç ve makinelerin tespiti
ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde
bulundurmak.
24)Müdiirlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak.
25) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları
açmak ve seminerler düzenlemek.
26) Müdürlüğtin alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
27) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdiirlüğünün sorumluluk alanına
girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti
halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.
2E) 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
makamin onayma sunmak.
30) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek.
31)Tüm kamu, kurum-kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar,
odalar v.b. sivil toplum örgütleriyle, mahalli idarelerle ortak hizmet, uygulama
ve çahşmalarırıı kurum kararlarına mevzııatlarauygurı şekilde yürütmek,

5.7 TEı,.LZLİK İŞLERİ ıı,ıününı-,üĞü

1) Belediye sınırları içerisindeki evsel katı atıkların toplanmasını sağlamak,
2) Toplanan evsel atıkların transfer istasyonlarına veya depolama alanına
taşınmasrnı sağlamak
3) İlçemiz sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydanların düzenli olarak
süpürülerek temizlenmesinin sağlanması
4) Çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için
gerekli ttim tedbirlerin alınması, bu amaca ilişkin plan ve programların
belirlenmesi, takip ve kontroliiniin sağlanması, 
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5) Çöp Toplama ve Nakli ile Süptirme ve Temizlik işlerinin aksamadan
yürütiilmesi için 4734 sayılı kamu ihale 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|erigibi kamu alanlarında çöp toplama
çalışmalarının insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmadan, en etkili biçimde
yürüttilmesinin sağlanması için gerekli programlamaları yapmak, denetlemek,
s) ilçe sınırlarında bulunan çöp konteynerleri ile ilgili tespıt çahşmaları yapmak,
eksiklikleri gidermek, tamire gerek duyuları 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 dosyasıhazır|amak,
10) Belirli Programlar dahilinde konteynerleri ve çevresini yıkamak, dezenfekte
etmek için gerekli çahşmaları yapmak,
|l)pazaryerlerinin çöplerini toplamak ve daha sonra süpürme ve yıkama
işlemleri ile temizlenmesini sağlamak,
12) Kurban Satış ve Kesim yerlerinde tanzim,temizlik çahşması 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
toplanması için gerekli önlemleri almak, programlama yapmak ve uygulamak,
15) yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediye
birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikAyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi
ve şikayet sahibinin bilgilendirilmesinin 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 malzemelerinhazırlatı|arak
dağıtılması nı sağlamak,
17) Resmi Bayramlar ve Belediyece düzenlenecek etkinliklerde tören
alanlarının düzenlenmesine katkı sağlamak,
18) Çöp toplama araçlarının eksikliklerini tespit etmek, Destek Hizmetleri
Müdürlüğüyle müşterek çalışmalar yaparak bu eksikliklerin giderilmesini
sağlamak,
l9r 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen
Yönetmelikler i|e 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Çevreyi Kirletme"
başlıklı 4l. maddesinde belirtilen fiiller ile ilgili zabıtaMüdiirlüğüne gerekli
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bilgiyi vermek
20) Hayvan geçici bakım merkezi ve ıslahı konusunda yasal düzenlemelerle
öngörülen iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde
yürüttilmesi,
21) Veteriner hekimliği tarafindan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde
hayvarı bakımı, tireme kontrolü ve çevre sağhğı açısından gerekli iş ve
işlemlerin yürütiilmesi ile Madde 9 kapsamında sayılan veterinerlik hizmet ve
görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanması,
22) Çevre ve toplum sağlığı açısından uçkun ve diğer zararlı türleriyle
mücadelenin yiirütülmesi,
23) Henüz Kanalizasyon hattının bulunmadığı yerleşim yerlerinde ücreti
mukabilinde vidanjör ile foseptik çukurlarınuı çekiminin yapılması,
24) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde
Belediye Başkanı'nın verdiği görevleri yapmak. Halkın huzur içerisinde sağlıklı
yaşamasml sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek.

5.8 soSYAL YARDIM İŞınnİ ıvıÜ»Ünr.,ÜĞÜ

Nakdi yardımlar
Müdi.irlüğümüze miracaat eden 787 ihtiyaç süibi vatandaşa Nakdi

Yardım yapılmıştır. 458.750,00-TL
Gıda yardımı

Ramazan ayı dolayısıyla 1400 adet Ak Kart ve 275 Gıda Paketi dağıtımı
yapılmıştır. 251.247,00-TL
yemek yardımı

Ramazan Ayı Dolayısıyla ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesiz 263 a||eye
446 kişilik yemek yardımı ramazan ayı boyunca ikram edildi. 361.200,00-TL

Covid-l9 Yardımları
Salgın sebebiyle dükkanı kapanan Kahvehane, Okul Kantini, Okul Servisi,

Müzisyen, Pazarcı esnafi ve sanatkarlarımıza destek amaçlı Nakdi Yardım
yapılmıştır. 507.100,00-TL

İlçemizde ikamet edip Covid-l9 teşhisi konulup evlerinde tedavi gören
12276 vatandaşımızayemek ikramı yapıldı. 275.282,00-TL
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Sosyal Destek Kartı
ilçemizde ikamet eden 55-65 yaş arası hiç geliri olmayan 85

vatandaşımızaher ay nakdi yardım desteğimiz devam ediyoİ.

2.El Eşya Ahmı
yardıma Muhtaç z ihtiyaç sahibi vatandaşa verilmek üzere 2.el eşya alımı

8.785,00-TL

konaklama yardımr
ilçemize şehir dışından gelen ve yolda kalmış ihtiyaç sahibi vatandaşların

konaklama işi 349 Kişi 20.g40,06-TL

Giyecek Yardımı
'İsraf Etme Yardım Et' Giyim Mağazamızda202l yılı içerisinde 500-600

Aileye Kıyafet Yardımı Bedelsiz Yapılmıştır.

Cenaze İşleri
ılçemiz ve mahallerde cenaze definin de kullanılmak üzere; kapak ahmı

(8740) Adet 86.6i0,88-TL
Briket alımı (26980) Adet
53.455,95-TL
Seyyid Mahmut Hayrani Mezarlığına Hazır Mezar (270)Adet
2l1.220,00-TL
Müdürlüğümize bağlı cenaze araçları, engelsiz taksi ve mahallerdeki
cenaze yıkama araçlarının tadilat bakım ve onarım işi 33.001,62-TL

1.
Kırtasiye Yardrmr

ılçemizde ve bağlı mahallelerdeki İhtiyaç sahibi ilköğetim öğencilerine
2500 Adet Kırtasiye alımı:
2500 Adet Okul Çantası Alımı: 72.000,00_TL
2500 Adet Kırtasiye Malzemesi Alımı: 116.000,00-TL

Tekerlekli Akülü Araba
10 Adet Tekerlekli Sandalye alımı 9.500,00-TL
22 AdetAkülü AracaAkü alımı 18.920,00_TL
25 Adet Akülü Araç Bedelsiz alındı ve ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara
dağıtıldı.
20 Adet Tekerlekli sandalye Bedelsiz alındı ve ihtiyaç sahibi engelli
vatandaşlara dağıtıldı.
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Ekmek yardımı
Kızıllay Aşevi, Belediyemiz çorba çeşmesi ve yardıma muhtaç
vatandaşlara verilmek üzere halk ekmek fabrikasından ekmek alımı İşi,
Akşehir Belediye Başkanlığı 05.08.2013 tarihli Meclis Kararı Sonucu
İşletme İştirakler Müdürlüğünden dağıtılması. l08060 Adet 97 .07 4,78-TL

yakacak yardrmı
Belediyemize bağlı mahallerdeki Cami ve Kuran Kurslarına verilmek
üzere kömür alımı
6700 Kg 4.360,000-TL

Tüp Alımı
Çorba Çeşmesinde, cenaze yıkama işlerinde, yardıma muhtaç vatandaşlara

verilmek üzere Tüp alımı 148

Adet l2.147,84-TL

Asker Aile Yardım
Mayıs 4 Kişi
Haziruı 4 Kişi
Temmuz 4 Kişi
Ağustos 4 Kişi

800,00.TL.
800,00.TL.
800,00.TL.
800,00.TL.

Toplam 3.200,00.TL.

Çorba Çeşmesi
Çorba Çeşmesine Malzeme Alımı 49.145,87-TL

Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı Çorba Çeşmesin de pazar günleri ve

Bayramlarda kapalı olup; diğer tüm günlerde günlük 250-300 k6se sıcak çorba
ikramımız devam etmektedir.
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5.9 y AzI işı.,nni ruününr,üĞü

A-Yazı İşleri;
l. Başkan tarafından gerek meclis, gerekse Encümene gönderilen evrakın
kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem g<ırme"sinl sağlamak,
? B_elediyemize ee|91.!tım resmi evrak giriş ve çikışlarını kayTt aıtına almak,3. yürürlüğe giren ilgili yasa, yönetmelik, tizükve geneıgeıerin takibini
y aparak yayınlanan belgelerin; Başkanlığımız birimlerine dğıtımını yapmak
bilgilenmelerini sağlamak,

iden tiim ya^ ve tebligat evraklarını
ını yaparak kuryelere zimmet ile teslim
i sağlamak,5. Başkanlık makamınca Belediye encümenine sevk edilen evrakların kaydını

alıP, encümen gündemini hazırlamakve Belediye encümenince alınan kararların
y_azım, yayım ve ilgili birim mercilerine süresi içinde dağıtımını sağlamak,6. 

_ 
Meclis toplantı gündemlerini Başkanın emlrlerine ğ<ı.e haz,.ıuy,p,

gün dem in zamanında m ecl i s üyel erine dağıtı lmasını sağmak,
7 Meclisce yapılan toplantıların tutanak ve dökümüİtl yapmak,8. Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere süresi içinje dagıtımını
sağlamak,
9. Meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hazırlamak,
tahakkuklarını yaparak ödemeye hazır hale getirmek,
l0. Meclis, Encümen, ihtisas komisyonları ile Encümenin oluşturduğu
komisyonların ve denetim komisyonunun rapor y azmahizmetleiini yürütmek,
l l. Kıymetli evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak,

B-Evlendirme;
l. Nikah müracaatında bulunanların kayıtlarını ve işlemlerini yaparak nikah
günü vermek, nikah akdini yapmak, evlenme cüzdanını temin edırek vermek ve
yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirmek,

Aynca müdürlük; müdürlüğün tamamını ilgilendiren;

l. stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak,
ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
2. . Müdürlük adına gerektiği zamanlarda tamamı ve ayrı ayrı faaliyet raporları
ve istatistikler düzenlemek,
3, Bunların dışında 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile
verilen görevleri yanı sıra başkanın emirlerini yerine getİrmek.
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5.10 ÖZEL KALEM

Başkanın günlfü, haftalık ve ayhk çalışma proglammı hazırlamak,
başkanın bütiin kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu
taleplerini programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, başkanı ziyaret
için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında
koordinasyonun teminini sağlamak başkanın her ttirlü yazı|ı, sözlü emirlerini,
talimatlarını belediye başkan yardımcıları aracılığıyla ilgili birimlere ulaştırmak,
sonuçlarını takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir.

5. 1 1 ZABITı ıvıÜoÜnlÜĞÜ

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

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

3) Belediye karar organları 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 asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve

yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarnca belediye meclisi ve

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli

işlemleri yapmak.

8) 2llllr924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin

almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında

kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükiimlerine ve belediye idaresinin bu

konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara

teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzgatta ayrıca özel hüküm



yoksa bakım ve gözetim masrafi alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 
,l0) 281411926 tarihli ve 83l sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi

çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem
yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasmı veya sağlığa zararlı
herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında
gerekli kanuni işlemleri yapmak.
ll) 251412006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Karıunu ve bu Karruna
göre çıkarılan 311712006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Adres ve Numaralamaya İıişkin yönetmelik çerçevesinde binalara verilen
numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sök[ilmesine,
bozulmasına mani olmak.
12) 23l2ll995 tarihli ve 4077 sayılı Ttiketicinin 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 alnmaksızın
veya harç ve vergi yatrllmaksızın yapıları işleri tespit etmek, bunlann
YaPılmasında, iŞletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakrnca varsa
derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 301611934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası
karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek yiyecek
Bedelleri Hakkında kanuna göre cezaevinde hiiktimlü olarak bulunanlar ve
lll8ll94l tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım ^
Hakkında kanuna göre, yardıma mütaç olduğunu beyanla miiracaat 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.
|6) 311811956 tarihli ve 6831 sayılı orman Kanunu hüktimlerince belediye
srnırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde onnan memurlarına
yardımcı olmak,
17\ 121911960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı
Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 2416l|995 tarihli ve 552 sayılı Yaş
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Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
Htikmiinde Kararname hiiktimlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten

men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/l959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangm,

deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli

tedbirleri almak.

|9\ ||llll989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçtller ve Ayar Kanununa ve ilgili
yönetrneliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek,

damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasıııı 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) |41611989 tafihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile |41712005

tarihli ve 200519207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İliştin Yönetmelik hükümleri gereğince,

işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen

işyeri kapatma cezasınl uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

2l) 5|r2fl951 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, meydafl,pazat, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri

yerlerde satışına izin vermemek ve satlşına teşebbüs edilen materyalleri

toplayaıak yetkililere teslim etmek.

22) 2|l7ll953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak

tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) |31312005 tarihli ve 5326 sayılı Kabüatler 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

zaturauğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiİi, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle

ilgili emirlerini yerine getirmek.
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26) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
27\ 3l5ll985 tarihli ve 3l94 sayılı imar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine
göre belediYe ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması
gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen
gibi Yerleri kaPattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve
fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat
atıklarının müsaade edilen yerler dışına döktilmesini önlemek, yıkılacak
derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli
tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı
durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak
düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
28) 201711966 tarihli ve 775 sayıh Gecekondu Kanununa göre izinsiz
yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen
elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri
almak.
29\ 2|l7ll983 tarihli ve 2863 sayılı Külttir ve Tabiat Varlıklarını Koruma
kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsizkazı ve sondaj
yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
30) 24l4ll930 tarihli ve l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 271512004
tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
kanun Hükmünde karamamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında kanun, ilgili
tiiziik ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine
getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
31) Ruhsatsız olaruk açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleriyle ilgili
olarak İŞ yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik htikiimlerine
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 türlü iş yerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani
olmak, çöp kufu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
34) cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı
olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin
kararlarıyla zabıtatarafindan yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
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35)Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve

yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda

maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe
edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata

bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde

belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil

sonucunda sağlığa zarar|ı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha

etmek.

36) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban

kesilmesini önlemek.

37) 9l8l|983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre

çevre ve insan sağlığ|na zarar veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh

sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri

gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda

kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

38) 8/5/l986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve

ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan

hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri

geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak,

imhası gereken hayvanların itlafina yardımcı olmak, bunların insan sağlığına

zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

39) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre

hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve

hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası

dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

40) 241612004 tarihli Ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile

belediyelere , zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

a1) ilgili 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) |3ll0llg83 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye

sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve
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tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte
futanak düzenlemek.Kiraya verilen parkların denetimini yapmak
43) yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kar4 deniz, su ve demiryolu
üzerinde işletilen her tiirlü servis ve toplu taşıma araçlan ile taksilerin sayılarını,
bilet ücret ve tarifeleri ile zamanve güzergdhlarını denetlemek.
44) yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde
gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
45) kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye
başkanlığınca uygun görülenleri ytirütmek,
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
zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
49) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
50) savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstii 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 kurumlarına bildirmek.

5.12 MALİ HİZMETLER vıÜnünr.,ÜĞü

1) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununda belirtilen gelirlerin tarh
tahakkuk ve tahsilatını yapmak,
2) 1 3 19 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre ilçe sınırları içerisinde olan bina,
,ırsa ve arazilerin 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 tafh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
5) Belediye Meclisi tarafindan belirlenen diğer birimleri ilgilendiren ücret
tarifelerinin tahsilini yapmak,
6) kabüatler kanunu, İmar kanununa ve Encümen kararlarına göre verilen
para ceza|arının tahsilini yapmak,
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7\ İcra dairelerine tellal göndermek,
8) Zarrıanında ödenmeyen belediyemizin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden
kira alacaklarının listesini çıkararak icrayaverilmesi için Hukuk İşleri
Müdiirlüğüne göndermek,
9) 2886 sayılı Kanuna göre mülkiyeti belediyemize ait işyeri, arsa ve arazileri
kiraya vermek veya satmak üzere ihaleler hazırlamak,
r0) Dört yılda bir oluşturulan arsa takdir komisyonu çalışmalarını koordine
etmek,
11) İdarenin stratejik plan ve performans programnm hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
|2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan
ve yıllık performans programma uygun olarak hazırlamak ve idare
faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
13) Mevzuatı uyannca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,
ayrıntılı harcama programı hazırlamakve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
14) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri
hazırlamak.
15) Muhasebe hizmetleriniyürütmek.
16) Harcama birimleri tarafindan hazır|anan birim faaliyet raporlarını da esas
alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
|7') İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
1S) İdarenin yatırım programmn hazırlanmasını koordine etmek, uygulama
sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
19) İdarenin, 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.
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6- yöNETiM vE iç roNrnol sisrnıvıi

Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tızel kişiliğinin
temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere!«ire
Akşehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafindan doğ:rudan ..ğlir.
AkŞehir Belediye Başkanının görevi; belediye teşkilatının en tist amiri olİrak
belediye teşkilAtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini
korumak, belediyeyi stratejik pldna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin
kurumsal stratejilerini oluşfurmak, bu shatejilere uygun olarak bütçeyi
hazırlamak ve uygulamakiır.

Bu çerçeve üst yöneticisi olarak Belediye Başkanı, tiim belediye hizmet ve
faaliyetlerini sevk ve idare etmektedir.

ıstihdam 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 hükümleri uygulanır. Akşehir Belediye Meclisi; her ayın ilk haftası,
önceden meclis tarafindan belirlenen giinde mutat toplantı yerinde toplanır.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda,
üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, belediye hudutları oahııinde 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 müdiirü, biri mali hizmetler müdiirü olmak 1
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 müdiirlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ile olur.
Akşehir Belediyesinde hizmetlerin yürüttilmesi Belediye Başkanı adına, onun
direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükiimlerine, belediyenin amaç ve
politikalarına, stratejik plAnına ve yıllık programlarına uygun olarak başkan
yardımcıları tarafindan sağlanır.

Akşehir Belediyesi personeli Belediye Başkanı tarafindan atanır.
Belediye Başkanlığına ait bir denetim biiimi mevcut olup, belediye

birimlerinin rutin denetim ve soruşturmalarını yapmakiadır. İçişleri Bakanlİğı
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vesayet denetimi kapsamında, genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Akşehir
Belediyesi tarafindan da dış denetimi yapılmaktadır.

Akşehir Belediyesinde strateji geliştirme, stratejik planlama ve stratejik
yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında önemli bir uygulamadır. Mali
Hizmetlerin düzenlenmesinde, faaliyet-bütçe ilişkisi, performans programı ve
stratejik planlama esas alınmaktadır.

' Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi çalışmaları, hizmetler
kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap raporlama
ve iç kontrol görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

A-İDARBNİN ıuaç vE HEDEFLERİ

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 tahsili için daha etkin ve sıkı

çalışmalar yapılarak tahakkuk/tahsilat oranı olumlu yönünden %30

arttırılacak.
Hedef 1.2. Bütçe hazırlığı ve uygulamada daha titiz çalışmalar ve sıkı

bütçe disiplini uygulanarak gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranl en az
ohl\ arttırı|acaktr.
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 arttırılacaktır.

Hedef 1.4. Akaryakıt, Elektrik, Su, Doğalgaz, g\bi enerji tüketimleri ile

diğer tüketim mal ve malzemeleri kullanlmında tasam.ıf tedbirleri

arttırılarak uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 1.5. imar uygulamaları sonucu arda kalan parçaların satışı ile

gelirlerin arttırılması ve imar uygulamalarının en az o/o30 arttırılarak

kamulaştırılmaya harcanan bedelin düşürülmesi sağlanacaktır.

2. Stratejik Amaç
Etkili, hızlı ve daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal yapının

güçlendirilmesi 
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Hedef 2.1. Belediye çalışanlarımıza yılda en az 7 defa hizmet içi eğitim
verilerek mesleki bilgi, beceri, halk ilişkiler ve kurumsal aidiyetlerinin
arttırı l ması sağlanacaktır.
Hedef 2.2. Bilişim Sistemlerinin Etkinliğini Sürekli Kılmak
Hedef 2.3. Eskiden Köy ve kasaba olan mahallelerimize hızlı ve yerinde
hizmet veri lmesi sağlanacaktır.

3. Stratejik Amaç
Nasreddin Hoca ve Akşehir'in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve
uluslararası etkinliklerin, çalışmaların arttırılarak Akşehir Nasreddin Hoca
ile daha fazla özdeşleşmesinin sağlanması
Hedef 3.1. Nasreddin Hoca şenlikleri ve anma günlerindeki etkinlik ve
faaliyetlerin en az
o/o20 arttır ılmas ı gerçekle ştirilecektir.
Hedef 3.2. Nasreddin Hoca Mizah Köyü ve Üniversite kurulması
çalışmaları devam ettirilecektir.
Hedef 3.3. Nasreddin Hoca konulu basın ve yayn|ar o/o20 arttırılması
sağlanarak çizgi film ve sinema yapım yerleştirilmesine katkı verilecektir.
Hedef 3.4. Nasreddin Hoca evi, Müzesi, aydınlatmaları
gerçekleştiri lecektir.
Hedef 3.5. Akşehir Ecdadı tanıtım çalışmaları arttırılacakiır.

4. Stratejik Amaç
Akşehir'de yaşam alanı ve çevrenin halkımızın daha nezih ve daha fazla
faydalanabileceği, gelecek nesillere güzelliklerin korunarak miras
bırakılacak şekilde düzenlenmesi ve korunması
Hedef 4.1. İlçemizdeki piknik alanları, park mesire alanları ve yeşil
alan l ar %o3 0 arttır ılacaktı r.

Hedef 4.2.ilçemizde bulunan mevcut park, oyun ve spor aletlerinin ohi}'si
değiştirilerek yenilenecektir.
Hedef 4.3. Şehir genelindeki temizlik ekipman araç ve gereçlerinin en az
o/o30' u modernize edilecektir.
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Hedef 4.4. Sıfir atık projesi uygulamasında %90 başarı oranı

gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.5. Sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite etmek amacıyla
tesislerin kurulması sağlanacaktır.

5. Stratejik Amaç
Hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunacak

alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin doğal, tarihi ve kültürel miraslarımıza

sahip çıkarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 5.1. Şehrin Yağmur Suyu, gibi altyapı hizmetlerinin en az o/o20

ilave yapım en az o/o30 rehabilite çalışması gerçekleştiri lecektir.

Hedef 5.2. Belediyemizhizmet binaları ile sosyal ve kültiirel tesis varlığı

%20 arttırılarak mevcutların o/o20 sininde modernizasyonu sağlanıp

hizmete sunulacaktır.
Hedef 5.3. Mevcut yollarımızın en azo/o5D sinin modernizasyonu sağlanıp

yüksek hizmet standartlarına ulaşması gerçekleştirilecek ve mevcut yollara

ilaveten en az mevcudun %5 i yeni yollar açılması sağlanacaktır.

Hedef 5.4. Halkımızın keyifli seyahat etmelerini sağlamak, dinlenme ve

vakit geçirme olanaklarının arttırılması sağlanacaktır.

6. Stratejik Amaç
İlçemiz Eğitim, Kültilr, Sanat, Spor ve Turizm yönünden daha faz|a

geliştirilmesi sağlanarak ve ya Kültür, Sanat, Spor ve Turizm

faaliyetlerinin çeşitlendirilerek arttırılması yoluyla İlçemizin bu alanlarda

daha faz|a gel işme s inin sağlanması

Hedef 6.1. İlçemizde yapılan doğa sporları müsabaka ve etkinlikleri %o30

artırılacaktır.
Hedef 6.2. Amatör spor kulüpleri, okul spor takımları ve özel sporculara

verilen destekler %o 20 arttırı|acaktır.

Hedef 6.3. Semt sahaları, okul spor sahaları vb. spor a|anlarına Vo 20

yenileri ilave edilerek % 30 rehabilite edilecektir.

Hedef 6.4. Sanatsal etkinlikler Yo 20 arttırılarak sanat, sergi ve atölye

salonları yapılarak eğitimler verilecektir.

Hedef 6.5. Kültiirel etkinlikler çeşitlendirilerekYo 20 artış sağlanacaktır.
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7. Stratejik Amaç
Belediyemiz sosyal hizmetlerinin, yardım ve desteklemelerin daha fazla
çeşitlendirilerek arttırılması yoluyla bu alandaki muhataplarım ıza etkin,
hızlı ve dahafazlahizmet sunulmas
Hedef 7.1. yardıma muhtaç hemşerilerimize yapılan maddi destekler ve
destek verilen kişi aile sayısı arttırılacakiır.
Hedef 7.2. Hasta yaşlı, engelliler ve yakınlaıına verilen hizmetler
çeşitlendirile rck %o 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 iiretilerek uygulanması sağlanacaktır.
Hedef 8.1. İlçe sınırları içerisinde hayvancıhğı destek çalışmaları
arffırılacakiır.
Hedef 8.2. yeni kooperatiflerin kurulmasının teşvik edilmesi ile büttin
tarımsal kooperatifl ere destek verilmesi sağlanacaktır.
Hedef 8.3. Doğal kaynakların etkili ve verimli kullanılması için gerekli
tesislerin kurulmasına destek sağlanacaktır.

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNcnı,İrr.,nn
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Hedef 6.6. Tıırizme ayrılan bütçe affiırılarak Akşehir" in tanıtımı ile ilgili
etkinlik, çalışma, faaliyetler ve girişimler en azo/o 30 arttırılacaktır.
Hedef 6.7. ihtiyaç olan mahallelerimizde okul öncesi eğitime yönelik
katkı sağlamak.



Akşehir Belediye Başkanlığı'nda, stratejik planlamada belirlenmiş olan
viryon, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleşebilmek için bir dizi politikalar
geliştirilmiştir:

l. kurumsal politikalar:
o kurumsal gelişim önceliklidir.
. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı gereklidir.
ı Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
. İş analizi ve görev tanımı yapllmalıdır.
o Hizmet içi eğitim önemlidir.
. Ekipçalışmalarıözendirilmelidir.
ı Çalışan memnuniyeti olmalıdır.
o stratejikplanlamauygulanmalıdır.
. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
o kurumsalkapasiteartırılmalıdır.
. yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
ı yapılacak ihalelerde belediye imkanları kullanılarak en ucuz maliyet

ortaya çıkarılmalıdır.
ı Şeffaflık esas olmalıdır.
. personel politikasında hizmet alımı esastır.

2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar:
. Enerji kaynakları korunmalıdır.
o Çevre korunmalıdır.
o kentselaltyapıtamamlanmalıdır.
o yerel kalkınma planları yapılmalıdır.
o kurumlıır arası yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
o kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.
o Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
o Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısma geçilmelidir.
. Milli kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.
ı Büyük ticaret merkezleri teşvik edilmelidir.
. İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir,
o Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
o Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
o Hizmetlerde devamlılık esastır.
3. Sosyal Sorumluluğa İllşkin Politikalar:

ı Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanmalıdır,
. sosyal içerme ve yoksullukla mücadele önemlidir,
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o Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.. Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.
o Yardımlaşma ve dayanışma ruhu uyandırılmalıdır.
o Sevgi, saygl ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.
o Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.. İşsizliği önleyici tedbirler uygulanmalıdır.
o Üretici topluma dönüş özendirilmelidir.
o Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlarayer verilmelidir.
o Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.4. Teknoloji Kullanımına İllştln Politikalar:. e-Belediye ve t-Belediye uygulaması yaygınlaştırılmahdır.. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır

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

olmamalı, kendi imkAnları ile ek kaynaklarüretmelidİr.

III_ FAALİynrr.,nRn İrİşrİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMrı.,İın

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

yapının oluşturulması gereklidir. kaynakların verimsiz kullanımı genelde ti,im

kamu kurumlarının problemleri arasında yer almaktadır. Akşehir Belediye
Başkanhğı mali yapılanmasını gerçekçi temeller üzerine oturtmuş, gelir gider
dengesini sağlamış ve performans bütçeleme programını yapmıştır.

Mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için
tahakkuk ve tahsilAt artırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasamrf
politikalarına da önem verilmesi gereklidir. 50l8 sayılı kamu Mali yönetimi ve
kontrol kanununa göre; kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde
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toplanması ve kullanılması idarenin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle

Belediyemiz yasaya uygun bütçeleme çalışmalarını sürdürerek uygulamada

kararlılık göstermektedir.

54



I-BUTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Personel giderleri
Sos. Güv. Kur. Dev.
Prim. Gid.
Mal ve hizmet alım
Giderleri
Faiz Gideri
cari transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme
yedek Ödenek
Toplam

1.400.000,00

2.642.304,8l

21.844.000,00

235.000,00

3.803.194,73

3.229.837,03

16.599.43337

234.422,00

2019Iı{ALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen

11.419.000,00

2.001.000,00

10.85l.t34,49

|.924.689,80

2.000,00 0

5.000.000,00 0

71.500.000,00 64.824.7 42,96

Bütçe
Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçek.
Oranı

95

96

26.993.000,00 28.182.031,54 |04

272

l22
76

98

43

6

5

26

0

0

0
9l

55

l7
3

100

0

0



2020 MALi YlLl GİDER BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen Bütçe

Gerçekleşm
Gerçek.
Oranı

Personel giderleri l2.861.000,0 l1.973.772,72
0

2.576.000,00 1.929.850,25

e

Oranı (7o)

93 l5

Sos. Güv. Kıır. Dev.
Prim. Gid.
'Mal ve hizmet alım

75 2

24.625.000,00 23.761.497,30 96 29
Giderleri
Faiz Gideri
cari transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri

4.200.000,00

2.651.000,00

40.278.000,00

307.000,00

3.401.953,93

3.278.213,0l

36.727.050,37

306.973,00

8l
l24
9l
99

4,97

4

45

0,03

*Borç Verme 0 0 0

yedek odenek
Toplam

2.000,00

5.500.000,00

93.000.000,00

0

81.379.3l0,58

0

88

0

t00
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202l MALi YıLl GiDER BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen

l3.769.000,0l

2.499.000,00

ll.|l9.767,73
1.880.257,63

Bütçe
Gerçekleşme
Oranı (%)

8l
75

Gerçek.
Oranı

l1
.,

Personel giderleri
Sos. Güv. Kur.
Dev. Prim. Gid.
Mal ve hizmet alım
Giderleri
Faiz Gideri
cari transferler
Sermaye Giderleri
§ermaye
Transferleri
Borç Verme
yedek Ödenek
Toplam

1.000,00

5.500.000,00

l17.403.000,0l

4.200.000,00

3.520.000,00

4E.038.899,46

307.000,00

625.000,00

0

106.073.151,3l

4.326.279,45

4.479.193,39

43.580.736,9l

306.669,0l

39.568.100,54 39.755.247,19 l01 37

103

l27
9l
l00

625

0

90

4

4

4l
0

t
0

100
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20t9 MALİ YILI GELiR BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme

Oranı (7o)
Gerçekleşm
e içinde
Oranı

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

Sermaye Gelir

Red& İade|er

l3.378.000,00

6.855.000,00

9.035.4l2,8l
5.940.1l4,48

6E

87

l5
t0

3.048.000,00 7.462.433,59 245 13

Toplam

33.4l5.000,00

l5.004.000,00

-200.000,00

71.500.000,00

30.958.551,52

7.937.288,79

0

61.333.801,19

93

53

0

86

50

|2

0

100

2020 MALi YıLI GELİR BÜTÇESi
Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Gerçekleşme

Oranı (7o) içinde
Oranı

Vergi Geliri
Teşebbüs ve

Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve
yrd.İle Öz.Gel.
Diğer Gelirler

Sermaye Gelir
Red& İadeler

Toplam

37.428.000,00

29.686.000,00

-200.000,00

93.000.000,00

36.006.862,99

12.937.774,95

0

72.4l4.861,02

l4.987.000,00 l1.112.672,39

7.682.000,00 3.680.861,28

74

48

15

5

12

50

1E

0

l00

3.4l7.000,00 8.676.689,4l 254

96

44

0

78
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202t MALİ YILI GELİRBÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme,Gerçekleşme

Oranı (%) içinde
Oranı

Vergi Geliri
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yrd.İte Öz.Ge|.
Diğer Getirler
Sermaye Gelir
Red& İadeter

Toplam

l6.791.000,0l
8.6l2.000,00

12.676.916,16

t0.170.538,36
75

El
l0
8

11.085.000,00 18.215.34g,22 l82 l3

41.928.000,00

39.242.000,00

-255.000,00

l17.403.000,0l

51.53E.997,67

40.382.790,12

0,00

132.984.591,53

9ı
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0ii

39

3

0
lt3 100:

gelirlerdir.Alınan Bağış ve Yardımla
kişilerden alınan yardım ve bağışlar,
Gelirler; Faiz gelirleri, Kişi ve kuruml
cezaları, diğer çeşitli gelirler gibi geli
satışları gelirlerinden oluşmaktadır.
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2-TEMEL MALI TABLoLARA irişriN AçIKLAMALAR
ı "0l- Personel Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine, l3.769.000,0l

TL. ödenek tahsis edilmiştir . Yıl sonu itibari ile 1 1.1 |9.767 ,73 TL.
harcama gerçekleşmiş olup, 2.649.232,28. TL ödenek sene sonunda imha

edilmiştir.
ı "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" için Akşehir

Belediyesi bütçesine 2.499.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu

itibari ile |.880.257,63 TL harcama gerçekleşmiş olup, 618.742,37.TL

ödenek sene sonunda imha edilmiştir.
ı "03- Mal ve Hizmet Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine

39.568.100,54 TL. ödenek tahsis edilmiştir . Yıl sonu itibari ile
39.7 55.247,|9 TL. harcama gerçekleşmiştir.

o "04- Faiz Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine 4.200.000,00 TL.
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari i|e 4326.279,45 TL harcama

gerçekleşmiştir.
. İller Bankasından alınan kredilere ödenen faiz giderleriiçin2012 yılında

229.37 1,36.TL, 20 13 yılında 3 5 3.089,65 TL v e 20 l 4 yılında

7 44.524,96.TL, 20 l 5 yılında 1,1 13.57 4,49. TL, 20l 6 yılında l .206.837,7 4

TL.2017 yılında 1.366.028,02 TL. 20l8 yılında |.684.271,32TL.2019
yılında 3.803,19 4,7 3 TL. 2020 yılında 3.40| .9 53,93 TL. ve 2021 y ılında
4.326.27 9,45.TL. olarak gerçekleşmiştir.

o "05- Cari Transferler" için Akşehir Belediyesi bütçesine, 3.520.000,00 TL
ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 4.479.193,39 TL. harcama

gerçekleşmiştir. l l6.654,8l TL.4l09 sayılı kanuna göre2022yı|ına
aklarılmıştır.

. "06- Sermaye Giderleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine, 48.038.899,46

TL ödenek tüsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 43.580.736,9l.TL.
harcama gerçekleşmiş olup, 4.458.|62,55 TL ödenek sene sonunda imha

edilmiştir.
o "07- Sermaye Transferleri" için Akşehir Belediyesi bütçesine,

307.000,00TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibari ile 306.669,0l TL.

harcama gerçekleşmiştir.
ı "08-Borç Verme" için Akşehir Belediyesi bütçesine, 625.000,00TL.

ödenek tahsis edilmiştir.
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202l yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranı o/o90 gelir bütçesinin
gerçekleşme oranı o/oll 3 olmuştur.

202l yılından 320 hesap kodu altında yılı içerisinde bütçe emaneti olarak
4.533.977,55.TL; 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
L771.806,00 r{-; :ıi hesap kodu ile emanetler hesabı olarak 6l4.476,42,TL;
odenecek vergi fonlar olarak 360 hesap kodu olarak 314.167,62.TL; 362
hesap kodu numarası, !: ldu, veya diğer kamu İdareleri adına yapılan
tahsilatlar olarak 65.700,25.TL. 36 Kamu İdareIeri Payları Hesabı
6.693,|7.TL, 400 Banka Kredileri Hesabı 33,0gg.|56,22,TL: 472 Kıdern
Tazminatı Karşılığı Hesabı 801.7l0,39.TL., 48l Gider Tahakkukları
Hesabı(iller Bankası Kredi Faiz Hesabı) g.625.0g2,44.TL. olarak 2022 yı|ına
devrettiği;

202l yılı içerisinde l16.654,8l TL. Asker Aile Yardım Ödeneği hariç -
harcanmayan l l .213. l93,g9.TL ödeneğ in 3 |.12,2021 tarih v e 202l l 41 1 say ı[ı
encümen karan ile iptal edildiği, yapılaıı incelemede ödenek üsti.i ve bütçe dışı
bir harcamanın yapı|madığı, harcamaların bütçe disiplinine uygun olduğu
görülmüşttir.

3-MALİ DENETİM soNuçLAR|

Akşehir Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Bütçesi Sayıştay İncelemesi
tamamlanmış işlemleri devam etmektedir. Belediyemiz 2009, 2010, 20ll,
2012,, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 20|8, 20lg, 2020 ve 202| Y/,ı
yönetim dönemine ait harcama belgeleri sayıştay Başkanlığı tarafından
istenmemiştir. Elektronik ortamda muhasebe kayıtları her ay düzenli
olarak sayıştay başkanlığına iletilmektedir. 202l yılı yönetim dönemine
ait Harcama Belge leri sayıştay incelemesine hazır hale getirilmiştir.

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

Akşehir Belediye Meclisinin 06.0l .202l gün ve 202 l 0000l sayılı
kararı ile görevlendirilen Denetim Komisyonu tarafindan *2020 Yı|ı
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,
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- 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 yürütiildüğü,
- Üst yönetici olarak Belediye Başkanının; bütçe ile verilen kamu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin

edecek tedbirlerin alınmasında, mali yönetim ve kontrol sisteminin

işleyişinin gözetilmesinde, 50l8 sayılı Kanunda belirtilen görev ve

sorumlulukların yerine getirilmesinde üstiin gayret gösterdiği,

- Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, mali hizmetler birim yöneticisi

ve gerçekleştirme görevlilerinin bahsedilen tedbirlerin uygulanması

yöniinde azami çaba sarf ettikleri,
- İdarenin mali faaliyet, kaıar ve işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetim ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun

olduğu, belirtilmiştir.

62



PERFORMANS BİLGİLERİ

r.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Amaç A-l: İlçemize daha çokve daha güzel.hizmetler sunmak için gerekli kaynak ve bütçeyi
oluşturacak şekilde mali yapımıa güçlendirmek.

Hedef
H-1,1 : vadesi gelmiş alacakların tahsili için daha etkin ve sıkı çalışmaIar yapılarak
tahakkuly'tahsilat oranı olumlu yönünden %30 arttırılacak.

Sorumlu
Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

İnsan_Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü

performans

Göstergeleri
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PG1.1.1:
Tahsilatın
Tahakkuka
Oranı

l00% 5zYo 57% 65% 70Yo 7 5Yo 85% 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

2-Borcu bulunan mükelleflerim izin düzenli takibi yapılarak ödemede bulunmayanlara
mesaj gönderilmesi,(iKEM)

unan mükelleflerimizin diizenli takibi yapılarak ödemede bu3-Borcu bul
ödeme emri

lunmayanlara
derilmes

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

ihtiyaçIar
Mükelleflerimizin adres bilgilerinin tespitinde uAvT 'da bölgesel adres araması

Türkiye genelinde adres tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.
Verlne
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P.G.1.1. 2021 yılı Tahakkukun Tahsilata oranı %69 olmuşfur. Gösterge hedefi olan %65 ulaşılmıştır. 6360
sayılı kanun ile belediyemize bağlanan 1 l adet kasaba ve beldede mobil tahsitat uygulamamız 2021 mayıs
ve kasım aylannda gerçekleşmiştir. Borcu olan mi,ikelleflere 2021 yılı içerisinde 2 defa mesaj
gönderilmiştir.

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

Hedef

sorumlu Birim Mali Himıetler Müdürliiğü

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Tüm Birimler

performans

Göstergeleri

Hedefe
EtkiSi
{%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(20l9)

2020 2021 2022 20z4
izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG1.2.1:
Stratejik plan ve
performans
programlna
uygun olarak
bütçelerin
hazırlanması
sağlanacak, bu
plan ve
programlara göre
faaliyetlerin
yürütülmesi için
gerek|i tedbirler
alınarak gider
bütçesi
gerçekleme
düzeyi Plan
dönemi sonu
itibariyle %l0
düzeyinde
arttınlacaktır.

50% E5% 87% E8y. 90Yo 92% 95% 6ay l yıl

PG1.2.2: Gelirle-
rin tahsilatında
etkili yöntemler
kullanmaya
devam edilerek
gelir bütçesi
gerçekleşme
düzeyi Plan
dönemi
içerisinde %l0
arttırılacaktır.

50% 85% 87% E8% 90% 95% 6ay l yıl

Riskler
Nitelikli personel yetersizl iği
Plan dışı gerçekleşen giderlerin olması
Tahakkuku yapılarak tahsilab gerçekleştirilemeyen gelirlerin varlığı
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H-1.2:Bütçe hazırlığı ve uygulamada daha titiz çalışmalar ve sıkı bütçe disiplini
uygulanarak gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oran ı en az %o10 arttırılacaktır.

2023
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Tahsilatlarda mükerrerliğin varlığı

Faaliyet ve
Proj eler

takip ve tahsili için gerekli faaliyetlerin yürüttilmesi
Persone[e hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi
Giderlerin yapılmasında bütçe ve stratejik planın esas alrnması
Mükelleflerin adreslerinin nüfus müdürlüğünden alınan verilere göre tespit
edilerek ödeyecekleri vergiler konusunda bilgilendirilmesi

aklann etkin, ekonomik ve verimli kullanılması

Vergi, harç vb. gelirlerinin

Ka
Mali Tahmini

Tespitler Mükelleflerin ikametgih adreslerinde yaphğı değişiklikleri beyan etmemesinden
takibin yapılamaması Giderlerin planlı bir şekilde gerçekleştiritmemesi

ihtiyaçlar Eğitim ihtiyacı bulunmaktadır.

PG.1.2.1. Stratejik Plan ve performans programına uygun olarak bütçelerin hazırlanmasr sağlanacak, bu
Plan ve Programlara göre faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınarak gider bütçesi gerçekleme
dnzeyi 2021 Yılı %90,3 olup; gösterge hedefi olan %88 hedefini geçmiştir.

PGl.2.2ı Gelirlerin tahsilatında etkili yöntemler kullanmaya devam edilerek gelir bütçesi gerçekleşme
dnzeyi 2021 yılında %o l l3 hedefine ulaşılmış %88 olan hedef aşılmıştır.

Amaç lçemize daha çok ve daha gtlzel hizmetler sunmak içinA-l:
klj ka Ve o mali

Hedef
H- 1.3: A.B, DUnya Bankası, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve Emtak Payı gibi fonlardan
aluıan hibeler için yapılan proje sayılan arttırılmak suretiyle elde edilecek iaynak miktannda
en azo/o30 dtızeyinde artüş sağlanacaldır.

sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü

İşbiıliği
Yapı]acak
Birim(ler)

Mali Hizmetlel Müdürlüğü, lmar ve Şehircilik Müditılüğü, KüItitr ve Sosyal işleri Müdtırl0ğü

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

PIan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2Ol9)

2020 202l 2022 2023 2024
izIeme
Sıklığı

Raporlama
S*hğı

100

o
ao9oo
N

oo
ooq
oo

o
o

o

o
at

oo
o
o
\o

o

c^l

6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

Maliyet
Tahmini 2,600.000,00 i,

Tespitler Proje bilgisi olan personelin az olması

ihtiyaçlar ilgili projelelde tecriıbeli peIsonel saylsünın arttırılması için eğitim verilmesi

65

PG1.3.1:
Diğer
kurumlardan
ahnan hibe
saylsl
artlırılarak vo
30 kaynak
sağlanacaktır.

l-Sokak Sağhklaştırma
2-Ermeni Kilisesi
3-Gavur Hamamı



PG1.3.1: 2021 yılında diğer kurumlaıdan alınan hibe miktarı |8.2|5.549,22. TL olarak gerçekleşmiş olup;
hedeflenen 580.000,00. TL aşılmıştır.

Amaç
A-1: İlçemize daha çok ve daha güzeI hizmetler sunmak için
gerekli kaynak ve bütçeyi oluşturacak şekilde mali yapımızı güçlendirmek

Hedef
H-1.4: Akaryakıt, Elektrih Su, Doğalgaz, gibi enedi tüketimleri ile diğer tilketim mal ve
malzemeleri kullanımında tasarruf tedbirleri arnırılarak uygulamalar
gerçekleştirilecektir.

sorumlu Birim Destek Hiznetleri Mudfflüğii

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler)

perforrnans

Göstergelefi

Hedefe
Etkisi
(%\

O
(.]
Oal

at
o o c.]O

Raporlama
S*lığı

2o/o 2o/o 2% 2% 6ay l yı1

Mevsimsel hava değerlerinin normaIin çok altında veya üstilnde seyretmesi Tasanuf
tedbirlerinin benirnsenememesi, Ekonomik ömr0nü lamamlamış araçların faaliyetlerine
devam etmesi

Faaliyet ve

Proj eler

Aydınlatmada led teknolojinin kullanılması, Bina ısütma Ye soğutma sistemlerinin
yenilenmesi, Bakrm ve tamirde uygulanan yeni standartlarla etkinlik sağlanması, Araç ve

iş makinesi alımı yapılması

MaIiyet Tahmini

Tespiıler
Tasamıf eğitimlerinin eksik olması, Led teknolojisinin yaygın olarak kullanılmaması,

Fi]omuzdaki iş makinesi ve araçların yaş ortalamalannın yüksek olması, Akaryakıt
istasyonun gttncellenmesi. Araç kontrollerinde eıkinliğin arttırılması

ihtiyaç lar
cuneş paİıeli sistemlerinin kullanllması, Yeni nesil minimum yakıt tüketimi Sağlayan

araç ve iş makinesi alımı yapılması

PG1,4.1: Elektrik,
SU,

doğalgaz, akaryakıt
ttıketiminde etkili
yöntemler
geliştirilecek ve
tüketim giderlerinde
plan dönemi
içerisinde %
l0düZeyinde
tasamrf sağlayacak

çalışmalar
yapılacaktır

Riskler

PG1.4.1:Akaryakıt, Elektrik, Su, Doğalgaz, gibi enerji tüketimleri ile diğer tüketim mal ve malzemeleri

kullanımında tasarruf tedbirlei ile %2'|ik hedef tutturulmuştur.2O2l Akaryakıt tüketimi : 427.709,00 LT-
Motorin: 202l Akaryakıt tüketimi : 4,89l,,74 LT. Berlzin2021 Elektrik tiıketimi : 510.243 kwh
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Plan Dönemi
Başlang|ç
Değeri(20l9)

iz]eme
Sıklığı

100o/o

702.427 kwh
4.000 m3
48.000 m3
543.500 lt mot.
4950 lt benzin

2%



Amaç A- l : İ|çeınize daha çok ve daha gti:zn l hiznetler sunmak için
gerekIi kaynak ve bütçeyi oluşfuracak şekilde mali yapımızı gtlçIendirmek.

Hedef ulaştırı lmaya

H 5 mar u sonucLl kalanardaygulamaları ile lirlerinparçaların satışı arttırülmas1 Ye
lmar lamalarının aZen 0%3uygu arttürllarak kam bedelinharcanan

Imes Ianacaktır

sorumlu Birim Imar ve ŞehirciIik Müdtlrl0ğü

B er

İşbirliği
Yapılacak MaIi Hizmetler Müditlüğü

performans

Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(o/.')

0l9

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri

2020 202l 2022 2023 2024 izleme
Sıklığı

RaporIaına
Sıklüğı

PG1.5.1: lmar
mevzuattna göIe
satılan taşınmaz
sayısı(adet)

50 l0 adet |2 adet
l5
adet

16

adet
l6
adet

|7
adet 6ay l y,l

PG1.5.2: İmar
uygulamalarının
saylsl

50 4 adet l adet 3

Adet
l
adet

l
adet

2
adet 6ay I yıl

Riskler

Faaliyet ve
hojeler 3l94 sayılı kanunun l8.maddesine göIe imar uygulamalarının yapılması

Maliyet
Tahmini

Tespitler lmar uygulaması yapılan yeılerde vatandaş memnuniyetsizliğinin olması

ihtiyaçlar l -Yeterli Bütçenin olmamasü
2-E itimli ız|

PG1,5,1: 2886 saYılı D.i.K. 45.46. ve 47. Maddelerine göre Açtk artnna usulü ile 23 adet taşınmazın satıştgerçekleşmiştir.
PGl.5.2: İmar uygulamalarının sayısı: Performans göstergesine uygun olarak gerçekleşmiştir.
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Amaç A-2: Etkin, etkili, hızh ve kaliteli hizrıet verebilmek için kurumsal yapnın
güçlendirilmesini sağlamak

Hedef
H-2.1: Belediye çalışanlanmıza yılda en az l defa hizmet içi eğitim verilerek mesleki bilgi,
beceri, halk ilişkiler ve kurumsal aidiyetlerinin arttırılması sağlanacaktır.

Sorumlu
Birim lnsan Kaynaklaİı ve Eğitim MOdürlüğü

İşbirliği
Yapılacak
Birim(ter)

Tllm Birirnler

performans

Göstergeleli

Hedefe
Etkisi
(o/.)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 2024
izleme
Sıklığı

PG2.1.1: Kişi
başına düşen
eğitim
siıresi(saat)

l00% 24 saat
28
saat

28
saat

28
siütt

28
saat

28
saat

6ay l yıl

Riskler Personelin eğitim eksikliği kaliteli hizmetin verilmesini engeller

Faaliyet ve
Projeler

Alanında uzman kişilerce eğitim verilmesi sağlanacaktır.

l25.000,00 TL

Tespitler Hiznet sunumunda yaşanan aksakhlar.

ihtiyaçIar Teknolojik imkanlarla donatılmış eğitim sa|onu

PG2.1.1: Kişi başına düşen eğitim siiresi 2021 yılnda 30 saat olarak gerçekleşmiştil

Amaç
A-2: Etkfuı etkili, hızlı ve kaliteli himıet verebilmek için kurumsa| yapınrn güçlendirilmesini
sağlamak

Hedef H-2.2: Bilişim Sisteınlerinin Etkinliğini Sttrekli Kılmak
Sorumlu
Birim

insan Kaynakları ve Eğitim Müditf|uğü

İşbirliği
Yapılacak
Biıim(ler)

zabıta Müdİtlluğü, İmar ve Şehircilik Müdfuloğu Destek Hizmetleri Müdüİlüğü, Külttir ve
Sosyal İşler Müdttrl0ğü

performans

Göstergele
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2019)

aiO öl a.l(\o cı olOal

izleme
Sıkhğı

Raporlama
Sıkhğı

PG2.2.|:
Bilgi
Kiosklan

30% 0
l
adet

l
adet

l
adet

1

adet
0 6ay l y,l

PG2,2.2:
Online
hiznet sayısı

30% l adet
4
adet

0 0 0 ] 6ay l y:l

PG2.2.3:
Belediye
Bilgi Sistemi
Sayılan

40o/o 2 adet 0 0 0 l 6ay l yıl

Riskler Kaliteli, hızh ve güvenli hizmet verilememesi
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Raporlama
S*lığı

Maliyet
Tahmini

0



Faaliyet ve
Projeler

1

2
3

4
Kent Rehberi Akıllı Kent otomasyon Sistemi(iKEM)
E-imar (iKEM)

imzaE- Uygulamas(İŞM)
Akıl7 lı ve Mobi1 T

5- E-Nikah(İKEM)
6- Ruhsatlanma Süecinde

Bilgi Kiosklan(DHM)
Mobil Belediye(iKM)

Maliyet
Tahmini

1- 100.000,00 TL
2- 75.000,00 TL
3- 2.300.000,00 TL
4- 200.000,00 TL
5- l0.000,00 TL
6- 75.000,00 TL
7- 75.000,00 TL

Te MeVcut sisteminde eksik kalan ye donanımların sisteme ente
Iar Kaynak ihtiyacı

PG2.2.1:2021 Yılında bir adet Bilgi Kiosku alınması gerekirken pandemi nedeni ile bütçe yetersizliğinden
dolayı alınmamıştır.

PG2.2.2:2021 yılında Online hizmetlerden (E-iMAR, E-RUHSAT) çahşmalanna başlanılmıştır.içişled
Bakanlığı'nln e- bebediye sistemine geçiş yaphğlmız CIan 202l yıtında oNLNE tahsilatlar yapılmıştır.
Amaç

gilçlendirilmesini2 Etki etki ızIıhn kaliteve hlit, zmet lmekverebi ln kurumsalıç yapmm
akam

Hedef H- himıetyerinde2 .3 kEs den Ve okasaba Ian mahallelerim lzeKöy hız| ve esrveriIm

SorumIu
Birim Muhtatlık işleri Miidiirlüğii

şbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Fen jşlefi Müdurlüğti, Park Bahçe Müdürlüğü, Zabıta MudüIlüğu, Mali Hizmetlel
Müdiillüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik lşleri Müditlüğü

performans

Göstergeleri Hedefe
Etkisj
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

202l 2023 2024 izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıkhğı

PG2.3.1:
Yerinde
Hizmet
verilen
MahalIe
Sayısı

l00 23 3 2 2 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
Projeler 1-Köy Ve Kasabalarımlza Yerinde Hizmet(MiM)

Maliyet
Tahmini 500.000,00 TL

TespitIer
AIaç ihtiyaçları ve gerekli donanımda yetersizlik.

ihtiyaçlar
Kaynak ihtiyacü bulunmaktadır.
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PG2.3.1 : Yerinde Hizmet Verilen Mahalle Sayısı 2O21 yılında pandemi nedeni ile artış gerçekleşmemiştir.

2020 2022

l 1



Amaç A-3: Nasreddin Hoca ve A§ehir in manevi değerleri ile ilgi|i ulusal ve uluslararası
etkinliklerirı çalışmaların arttınlarak Akşehir ilçesinin Nasreddin Hoca ve diğer manevi
değerleriyle düa fazla özdeşleşmesinin sağlanması

Hedef
H-3.1 : Nasreddin Hoca şenlikleri ve anma günlerindeki etkinlik ve faaliyetleıin en az
%20 arttırılması gerçekleştirilecektir

sorumlu Birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdtıİluğü

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) Ma|i Himıetler Mtidıırlüğü, ÖzeI Kalem Müdurlüğü

Hedefe
Etkisi
(Yo)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 2024
Izleme
Sıkhğı

Raporlama
Sıklığı

l00o/o 19 adet
20
adet

2|
adet

22
adet

23
adet

24
adeı

6ay l yıl

RiskIer l) Etkinlik yapı|acak oranlaldaki doluluk orant
2) Hava şartlanndan kaynaklaıaı problemler

Faaliyet ve
Projeler

l -Nasreddin Hoca TiyaEo Kulubü Kurulmas(KsiM)
2-Gençlik Festivali«slM)
3-Açık Hava Sineması (KSIM)

Maliyet Tahmini 3.500.000,00 TL
Tespitler Artan nüfus nedeniyle Kultur Merkezleri'nin ve Açık Hava Tiyatrosu'nun yetersiz kalması

lhtiyaçlar Etkinlik alanlannın artıIülmasl

performans

Göstergeleri

PG3.1.1:
Nasreddin Hoca ve
A§ehir'in manevi
değerleri ile ilgili
u|usal ve
ulus laıarası
etkinliklerin
kalitesi ve

çeşitliliği
aİtünlalak;
Nasreddin Hoca
Şenlikleri ve
Anma
Gtlnleri'ndeki
faaliyetlerin en az
Yo20 dtlzeyinde
artırılması

PG3.1.1: Nasreddin Hoca ve Akşehir'in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve uluslaraıası etkinliklerin
kalitesi ve çeşitliliği artırılarak; Nasreddin Hoca Şenlikleri ve Anma Günleri'ndeki faaliyetlerin geıçekleşme
dıneyi 202I yılında pandemi nedeniyle %71 olmuş gösterge hedefi olan 2 1 etkinliğe ulaşılamamış, 12

etkinlik olarak gerçekleşmiştir.
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Amaç

etki il

N3 aS lnredd ocH a ve h 1r ln maneAkşe Ie u velusal uldeğerIeri us lararaslgi
n Ierk n ann artttrllarakça şma tr lnIn NAkşeh asreddi Hocançes ve manevIdiğeI

erl e ahd faza ladeğer le Sly n nöZdeş şme sağlanmas
Hedel H-3.2: Nasreddin Hoca Mizah K

edilecektir,
öyü ve üniversite kurulması çalışmalarına devan

sorumlu Birim Kültüı ye SosyaI İşler Müdiirlüğü
İşbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Fen 
.lşleri 

Müdtlrlüğü, Mali Hizmet|er Mudıırluğü, Destek Hiarıetleİ Müdtlİlüğıl,
ozel Ka|em MüdftIuğü

performans

GöstergeIeri
Hedefe
Etkisi
(o/")

Plan Dönemi
BaşIangıç
Değeri(20l9)

2020 2021 2022 2023 2024 izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıkhğı

PG3,2.1:KOP
İdaresi, Bolge
MilIetvekilimiz
ve Diğer
Araştırma
Merkezleri
işbirliğiyIe plan
dönemi
sonunda
Nasreddin
Hoca BeIlek
M0zesi ve
Nasreddin
Hoca Evi
Müzesi için
ekipman ve
dokOmanlar

Ianacakhr

% l00 20 adei 30
adet

45
adet

50
adet

55
adet

60
adet

6ay l yıl

Riskler lar,Son ard a ek sonomik künty ar dö lZyaşanan kurundaki venS IntlZ ftgü çş üş
malzem e nerl ln ke fin at n lrmart tır
l -Nasreddin Hoca Bellek Müzesi Yapmak(Ks[M)
2-Nasreddin Hoca EVi yapmak(KsiM)
3-Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi Kurulması(İŞM)

Maliyet
Tahmini 500.000,00 TL

Tespitler Ekipman desteğinin yetefsiz kalması

tiyaçlar Gerekli malzemeleri, gerekli alanları oluşturabilmek için sponsor buIma ihtiyacının o]ması

PG3.2.1:KOP Idaresi,Bölge Milletvekitimiz ve Diğer Araştırma Merkezleri işbirliğiyle plan dönemi
Sonunda Nasreddin Hoca Bellek Miizesi ve Nasreddin Hoca Evi Miizesi için ekipmaı ve dokümanlar
toPlanması gerçekleşme duzeyi 2021 yılı için 40 adet ekipman ve doküman toplanmış olup, gösterge hedefi
olan 45 adet ekipman ve dokümanın %88'i gerçekleşmiştir.

7|

Faaliyet ve
Projeler



Amaç

PG3.3.1: Nasreddin
Hocamızın tanltımında
etkin yöntemler
kullanılarak görsel ve
yazılı basında çlkan
haber sayısı

PC3.3.2: Nasreddin Hoca
konusunda ciddi
araştrmalaI yaPmış
ulusa| ve uluslaraıası
kurumlarla işbirliği
düzeyi %20 diiaeyinde
artış sağlanarak
Nasreddin Hoca Çizgi
Filrn ve sinema
YaPım'üna katkt
sağlayacak kişi sayüsı

Faaliyet ve
eler

pG3.3.1: Nasreddin Hocamtzın tanıtımında etkin yöntemler kullanrlarak görsel ve yazılı basında Çıkan

haber sayısı 2021 yılında 214 haber olmuş, gösterge hedefi olan 50 haber hedefini geçmiştir.

pG3.3.2: Nasreddin Hoca konusunü ciddi araştırmalar yapmış ulusal ve uluslararası kurumlarla iŞbirliği
' dıızeyi202| yılında gösterge hedefi olarak Vo20 diizeyinde artış sağlarıacak olarak belirtilmiŞ olup maalesef

pandemi nedeniyle bu hedef gerçekleştirilememiş, Nasreddin Hoca Çizgi Film ve Sinema Yapım'ına katkı

sağlayacak kişi sayısı 6 olarak belirlenmesine rağmen, bu hedefte yine pandemi nedeniyle hayata

geçirilememiştir.
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A-3:Nasreddin Hoca ve A§ehir in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve u]uslararası
etkinliklerin, çalışmaların arttırılarak Akşehir ilçesinin Nasreddin Hoca ve diğer manevi
değerleriyle daha faz|a özdeşleşmesinin sağlanması

H-3.3: Nasreddin Hoca konulu basrn ve yayırı|ar Vo20 arttırılması sağlanarak çizgi film ve

sinema yaprm yerleştirilmesine katkı verilecektb.
Hedef

sorumlu Birim Kultür Ye İşler M

Özel Kalem Müdiirlüğu, Mali Hiznetler MüdüluğüBirim(ler)
birliği YapıJacak

2023
lzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıkhğı2020 202l 2022

Hedefe
Etkisi
(%,

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

performans

cöstergeleri

65
adet

6ay l yıl50
adet

55
adet

60
adet40 adet

45
adet

600/o

l y,lll 6ay7 kişi E kişi 9 kişi6 kişi40o/o 5 kişi

Kilap, gazete, dergi yb. yayınlarda Nasreddin Hoca'yı yan lış tanıtan bilgilerin yer alması,

sükrntüsımaddi
Riskler

Nasreddin hoca konusunda araştürma yapan kişi lerden faydalanarak Radyo ve Tv programları
baskı ve canlı ınların ılmasıtanütım faal

400.000,00 TLMaliyet Tümini

ulusal ve uluslararası alarrda Nasreddin Hoca konusunda araştırma yapmış
konusunda uzmanBasün-Yuaıanlarla

Tespitler

tkelerden alınacak vize izinleri, kaynaklar, teknik malzeme, arşiv malzemelerimaddi

tedarik

2024

Ihtiyaçlar



Amaç iIgi
ddin

N3 asredd n ocaH r mln deanevl erl leAkşeh ulusalğer
]netk k al a arln rlarttl Aklarakçen. e Nlnnşm asre oHşehir ca Veilç manevldiğer

r]de cIl le fazldaha a snme ln lanm aS
Hedef ayd ekleştirilecektirNH 4 asredd nl ocaH eVl M !ze IS ln Iatmaları gerç
Sorumlu
Birim Külttlr ve Sosyal lşleri Müdllrlüğu

Biri eI

İşbirliği
Yapılacak Özel Kalem Müdürlüğu, Destek Himletleri Müdürlüğü, Fen lşleİi Mudüluğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
Baş|angıç 2020 202l 2022 2023 2024 İzleme

Sıkhğı
Raporlama
Sık|ığı

ılması

PG3.4.1:
Nasreddin
Hoca Müzesi
ve evinin

50% l adet 0 0 0 I adet 6ay l yıl

ılacaktır,

PG3.4.1:
Nasreddin
Hoca figürlü
aydınlatmalar

50o/o 200 adet
25
adet

25
adet

25
adet

25
adet

25
adet

6ay l yıI

Riskler
Olumsuz fiziki şartlar, yaşanan oIumsuz hava koşullar, maddi kaynak yetersizliği

Faaliyet ve
Projeler Nasreddin Hoca Evi, müzesi ile Nasreddin Hoca figtilü aydınlatma çaIüşmalarınün

tamamlanması

Maliyet
Tahmini 2.600,000,00 TL

TespitIer
Ekipman desteğinin yetersiz olmast

yaçlar
Alt yapı ve rnaddi desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

PG3.4.1: Nasreddin Hoca figüriü aydInIatmalar yapılacaktır hedefi, Destek Hizmetleri Müdürlügü
tarafından gerçekleştirilecektir.
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ve uluslararası

0



Amaç
A-3:Nasreddin Hoca ve Akşehir in manevi değerleri ile ilgili ulusal ve uluslararası
e*inliklerin, çalışma|aflı arttırılarak Akşehir ilçesinin Nasreddin Hoca ve diğer manevi
değerleriyle daha fazla özdeşleşmesinin sağlanması

Hedef H-3.5: Akşehir'in manevi değerleriyle ilgili çalıştaylann yapılması gerçekleştirilecektir

sorumlu Birim Kültih Ve Sosya| işleri Müdii,rıüğü

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ÖZel Kalem Müdür]üğü

Hedefe
Etkisi
(o/o)

2020 202I 2022 2023 2024
lzleme
Sıtlığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.5.1: Selryid
Mahmud Hal,rani
hakkındaki
yayınların ve
bilimsel çalışmalann
konuya ilişkin temel
kaynaklara
dayanmast
sağlanarak bu
kapsamda çalıştaylar
yapılacalıİır.

100% l adet
l
adet

l
adet

l
adet

l
adet

l
adet

6ay l yıl

Seyyid Mümud Hayrani konxunda daha ön§e yaPllan axaştırmaların dar kapsamlı
olrnası,
Etkin bir araştırmaııı yaprlrnamış olması

Faaliyet ve
Projeler 1-Seryid Mahmud Hayrani Çalıştayı Yapılmas(KSiM)

Ma|iyet Tahmini 300.000,00 TL
Tespitler Seyyid Mümud Halrani konusrrrrda yeterli bir arşivin olrnaması,

Bilim insanlaruıur gerekli Seyyid Mahmud Ha}Tani konusunda detaylı araştrrma
yapmamış olmalan

ihtiyaçlal Seyyid Mahmud Hayrani konusunda arşiv çahşması yapılması, Nitelik|i bilim
insanlarrnrn bir araya getirilmesi

performans

Göstergeleri

Riskler

ı PG3.5.1: Seyyid Mahmud Hayrani hakkındaki yayınların ve bilimsel çalışmalann konuya ilişkin temel

kaynaklara dayanması sağlanarak bu kapsamda çalıştaylar yapılacak gösterge hedefi, maalesef pandemi

nedeniyle 2021 yılında gerçekleşememiştir.
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Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2019)



Amaç

1liklerin

-4 1r de a VeIanıAkşeh yaşam halkım lzlnçevrenin daha zjhne Ve daha faz|a faydalanabilece ği,ecek nesillere korunarak mlIas bırakılacak Vedilz en lenmesi korunması
Hedef emizdekiIl aikç mesllepikn anları, Vealanlarıpark alanlar 0o/o3yeş arttırılacalırr
SorumIu
Birim Park ve Bahçeler Müdiirlüğü

B r

İşbirliği
Yapılacak Fen Işleri Müdiiİlüğü, imar Şehircilik Mtidiirlüğu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü

performans

Göstergeleri
%

Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202l 202? 2023 2024 İzleme

Sıklığı
Raporlama
Sıkhğı

PG4.1.1: Kişi
Başına Düşen
Yeşil AIan
Miktarı Hef
Yıl l000m2
Arttırmak
m2

25o/o l30.000 1.000 1.000 l,000 1.000 1.000 6ay l y,l

PG4.1.2:
Bakım
Onarım
Yapılan Yeşil
Alan Miktarü
Artrmak

25yo 5.000 m' 5.000
m2

5.000
m2

5.000
m2

5.000
m2

5.000
m, 6ay 1 yıl

25% 250 l50 0 200 0 l00 6ay l yıl

PG4.1.4:
Ağaçlandırma
ÇalışmaIarı

25% 1 1.200 Ad. l000Ad l000Ad l00oAd l00oAd t0O0Ad 6ay l yıl

Riskler Personel Sayısı Eksikliği, Zorunlu OImayan Uygulama Planı Değişikliği
FaaIiyet ve
Projeler

2- Fidan ve Fide Desteği Dağıtımnün Planlanması(Tarrmsal Destekler)(PBM)
3-Akşehir Gölü Çal!şmalarü(PBM)
4-Macera Parkı Düzenlenmesi(PBM)
5- Gülmece Parkı Rekeasyonu (PBM)
6-Mahallelerimizin Uygun Yerlerine Küçük Parklar Yapılması(PBM)
7-MiIlet Bahçesi(PBM)
8-Hıdırlık Mesire Alanı Peyzaj Projesi 2.Etap(PBM)

l-Şehir Giriş ve Çıkışları ile Ana BuIvardaki
ÇiçeklendiriJmesi(PBM)

Reflijlerin Mevsimine Uygun Şekilde

9-Hobi B elerinin o
MaIiyet
Tahmini 1.500.000,00 TL

TespitIeI

lerindepeyzaj
modem larına1çemizin o lmasıçewe şart alanadapte kentçabasında mob byeş miktarları, lyaları

faktör ileridaha lmas veçıkarıduzeye larındagtlnümüz şart çeweydoğal şehir
hale

lar Finansal Kaynak Bulmak

PG4.1.1: Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Her Yil l000m2 Arttırınak (ın2)

l. Gazi Mahallesi Final Okulları yakınındaki alana park uygulaması yapıldı
2. Nasreddin HocaEvi bahçe düzenlemesi peyzaj ve bitkilendirme yapıldı.
3. İmaret camii içindeki sulama sistemi tamir bakımı yapılarak çim etimi ve gül dikimi yapıldı.
4. Fatih kuran kursu yanı Mehmetçik camisi ön alanına park projesi hazırlanarak uygulaması

tamamlandı.

H-4.1:

PG4.1.3:
Kent
Mobilyaları
Sayısını
Arttırmak



5. İlçemiz genelinde mevsimlik çiçek uygulamaları yapıldı. 108 bin adet Lale Soğanı, 97 bin yazlık

çiçek Petunya, Kadife çiçeği olmak üzere toplam 205 bin mevsimlik çiçek ekimi yapıldı.

6. 97.000 adet (Petunya, Kadife, Vapur Dumanı, Begonya) yazhk çiçek dikimi yapıldı.

7 . İ|çemiz genelinde gerek proje uygulamalan gerek alanlarda ki çahşmalarda toplam 20 bin adet

çeşitli renklerde gül dikimi gerçekleştirildi.

8. ilçemiz genelinde gerek proje uygulamalan gerek mevcut alanlarda ki çahşmalarda toplam 5000

Ağaç, Çalı ve Mütelif süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi.

9. Anıt meydarıında peyzaj çalışmaları tamamlandı.

10. Tunahan caddesi eksik ağaçlan tamamlandı.

PG4.1.2: Bakrm Onanm Yapılan Yeşil Alan Miktarı Arhrmak

l. İlçemiz genelinde bulunan tiim şelale ve haıuzlanmızın bakım onanm ve temizlikleri yapıldı.

2. ilçemiz genelinde bulunan tiiırn ağaç|ann bakım ve budamalan her yıl diizenli bir şekilde
yapılmaktadır.

3. Müdiiİlüğiimiiz sorumluluk alan içerisinde bulunan park, yeşil alan ve reftijlerin; sulanması.

çimlerinin biçilmesi, eksik bitkilerinin tamamlanması belirli bir program ddhilinde düzenli olarak

yapılmaktadır.
4. ilçemiz genelinde ki orta reftij, park ve bahçelerde program dahilinde çim biçme, yabani ot alma,

ağaç ve çalı budamalan yapılmaktadır.

5. Bahar aylannda ilçemiz genelinde kaldrımlar, yol kenarlan, yaya geçitleri gibi yoğun kullanım

alanlannda yabani ot ilaçlaması yapılmaktadır.

6. Eylül ekim aylannda budaması yapılan ağaç gül çalı guruplarlna mart nisan aylarında yanmlş

elenmiş hal,van gübresi verilmekte bitkilerde yapraklanma ve çimlenme görüldükten sonra gerek

yaprak yoluyla gerek toprak yoluyla alınmak üzere suni gübre takviyeleri yapılmaktadır.

7. Mevsimlik çiçek dikim alanlanmızı yazlık ve krşlık çiçek dikim zamanlannda özel toprak

kanşımlanmızla destekleyerek tekrar dikim ve ekime uygun duruma getirme hazırlıkları yapılmıştır

8, Belediyemize ait melve bahçelerinin yabani ot alımr, gübreleme, zirai mücadele işlemleri yaPlldı.

PG4.1.3: Kent Mobilyaları Sayrsını Arttırmak

1. İlçemiz Merkezi ve sonradan eklenen Mahallelerimizdeki park, Okul, Cami ve piknik alanları ve

ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmak tizere 50 adet oturma bankı, 10 adet piknik masası, ÇeŞitli

yerlerde peyzaj çalışmalan ve bahçe düzenlemeleri yapılmıştır,

2. Anlt meydanındaki çiçekliklere 48 adet ahşap oturma bankı montesi yapılarak halkımızln hizmetine

sunulmuştur.

3. Dudu kadın çarşısında kullanılmak üzere 1 5 adet çiçek saksı alımı sağlanarak Yeni ÇarŞımıza

konuldu.

PG4.1.4: Ağaçlandırma Çahşmaları Yapmak

l. İlçemiz genelinde mevsimlik çiçek uygulamaları yapıldı. 108 bin adet Lale Soğanı, 97 bin Yaz|ık

çiçek petunya, kadife çiçeği olmak iizere toplam 205 bin mevsimlik çiçek ekimi yapıldı.

2. g7.00o adet (Petunya, Kadife, Vapur Dumanı, Begonya) yazlık çiçek dikimi yapıldı.

3. İlçemiz genelinde gerek proje uygulamalan gerek alanlarda ki çalışmalarda toPlam 20 bin adet

çeşitli renklerde gül dikimi gerçekleştirildi.
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5

6
7

4, IlÇemiz genelinde gerek proje uygulamalan gerek mevcut alanlarda ki çahşmalarda toplam 5000
Ağaç, Çalı ve Muhtelif süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi.

. Anıt meydanında peyzaj çalışmalan tamamlandı.

. Tunahan caddesi eksik ağaçlan tamamlandı.
, BelediYemize ait kiraz bahçelerinin bakımlan damlama sulama sistemleri ve diğer eksikleri

tamamlandı.
8, Yazla mahallesi merkez cami meydanına süs havuzu yapımı tamamladı güI ve lavanta dikimleri

yapıldı.

PG4.2.1ı Oyun Gurubu Ve Spor Aletleri Yenileme Çahşmaları

l. Gazi Mahallesi Final Okullan yakınındaki alana park uygulaması yapıldı
2, Fatih kuran kursu Yanı Mehmetçik camisi ön alanında ki parkımıza 6ü, f,tn".. aleti, stadyum parkı

yeni park alanına |2Ii fitness aleti, yarenler mahalle muhtarlık binası öniine 4 adet fitness aleti
alımı ve kurulumunu sağladık.

3, ilÇemiz genelinde ki tüm oyun gruplannın boyama, parça değişim gibi tamir bakım işleri yapılarak
o1un guruPları daha elveriŞli kullanılır hale getirildi. Fatih kuran kursu yanı Mehmetçik camisi ön
alanındaki Yeni Parkımıza, Çakıllar mahallesi merkez cami yanına, doğrugöz müalle parkına, elif

Amaç -4 h deir' a lanAkş ve evTenlnyaşam ç dahahalkımızın Venezih fazladaha
fa alanabi cçek nesyd Iereeceği, gel Iiklerin korunarakgüze b ırakımlras lacak ldeşekienmdüzenl eS korunmasıve

Hedef izde aletIerinin ğiştiri
unanbullçem meVcut vepark, %5oyun 0 sl despor lerek

lrlenecekt
Sorumlu
Birim Park ve Bahçeler Müdiırlüğü

birliği
Yapılacak
Birim(ler)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşieri Mudİir|üğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sık|ığı

Iı ları

PG4.2.I:
Oyun Gurubu
Ve Spor
Aletleri
Yenileme

50o/o l58 8 8 8 8 6ay l yıl

amaslu

PG4.2.2: Her
YıI Bir Parka
GOneş
Enerjili
Aydınlatma

lAd lAd lAd lAd lAd lAd 6ay l yıl

Personel Sayısı Eksikliği
Faaliyet ve
Proj eler

iIi ProjarParkl ve-Güneş Solar leriEnerj apmak(FiM)
Kab osuz Intemet(D

Maliyet
Tümini 500.000.00 TL

TespitIer En ka arlm lzl daha verlmerj ynakl kui lanma am Ia ili stemslacly eşgiin lerinenerJ
nI ]ması

yaç lar Solar enerji kaynaklan bilgi alt yapısı eksikliği
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H-4.2:

8

50o/o

RiskIer



kuran kursu bahçesine, vahhap gazi carni içindeki çocuk kuran kursu gibi yerlerimize 5 adet çocuk
oyun grubu alrmı ve kurulumu sağlandı.

4. Tekke mahalle parkına ve Yıldınm Mahalle Mütarlığı önü yeşil alana 10lu takım fıtness a]etleri

kurulumu yapıldı

PG4.2.2,: Her Yıl Bir Parka Güneş Enerjili Aydınlatma uygulanasr

Engelsiz Park ta güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurulmuş olup diğer parkl arımızda

çalışmalarımız sürmektedir.

performans

Göstelgeleri

, pG4.3.1: Yıpranan konteynerlerin değiştirme orını :202l yılında Akşehir merkez ve çevre
mahallelerdJ bulunan eskimiş konteynellerin yerine yenileri konmuştur. Toplamda 250 Adet konteYner

yenilenmiştir. Aynca yeni yapılan binalara da konteynerler konulmuştur.

pG4.3.2,ı Yenilenecek olan çöp toplama kamyonlarının sayrsı: 202l yılında bütçe yetmedİğinden araÇ

alımı yapılmamıştrr.

Amaç A-4: Akşehir'de yaşam alanı ve çevrenin halkımızın düa nezih ve düa fazla
faydalanabileceği, gelecek nesillere g[zelliklerin korunarak miras bırakılacak şekilde
düzenlenmesi ve korunması

Hedef H-4.3: Şehir genelindeki temizlik ekipman araç ve gereçlerinın en azo/o30 'u modernize
edilecektir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
sorumlu Birim

B ler

birliği
Yapılacak

c.l
c..ı

(j
c..ı

c..l

alo
c.l

9;ıı
9' ==

+ö
d,

tr _o.

x e.Y
.]! l.LJ i)

oal
öl

cl
c.l

,q) .-
;.9 ,i
!,l.x

l yıl0,006% 0,007o/o 0,008% 6ay0,003% 0,004% 0,005%

PG4.3.1:
Yüpranan
konteynerlerin
değiştirme oranı

50

6ay l yıl0l6 adet 050

Yeni binalann artmasmdan dolayı konteynel tüetiminin ve meYcut konteynerlerin zaman laRisk]er

Faaliyet ve
Projeler l -Uygun Yerlere Çöp Konteynerleri Koyünak (Yer Üstü)(TiM)

5.400.000,00-TL
Maliyet Tahmini

Vatandaşlarımızın konut, bağ, bahçe ve sera gibi şehir merkezinden uzak yerlere konteyner

konması ta|ebinde bulunmasr.

Tespitler

Fen İşleri Müdtlrlüğü ile konte)T ıer yelleri açılması konusunda koordineli olarak çalışılmasılar
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PG4.3.2:
yenilenecek olan

çöp toplama
kamyonlannın
saytsl

1 l l

VıDIanmasınrn yanında konteyner sayısına bağlı olarak personel ihtiyacı oluşması.

gerekmektedir.



Amaç A-4: Akşehir'de yaşam alanı
faydalanabileceği, gelecek ne
düzenlenmesi ve korunması

güzelliklerin
1z|I7halkımçewenin nezjhdüa ve daha fazla

siIlere mllaskorunarak bırakı lacak ldeşeki

Hedef H-4.4: Sıfr atık projesi uygulamasında o%90 başan oranı gerçekleştirilecektir,
sorumlu Birjm Temizlik İşleri Müdiirlüğü

Birim(ler)
şbirliği Yapılacak

performans

GöStergeleri

)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9

2020 202l 2022 2023 2024 Raporlama
Sıklığı

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

mesL

90 700 adet l200
adet

l200
adet

t200
adet

|200
adet

l200
adet 6ay l yıl

asl.

PG4.4.2: Sıfir Atık
konusunda
bilgilendirme için l0 5000 adet 7000

adet
7000
adet

7000
adet

7000
adet

7000
adet 6ay l yıl

Riskler

loolarak ihti

liiki
dİlzenli

tesi
gideceğinden

tüketiminin

halset inde yel leştirilen lerden okonteyner atılanlanlarakoyu gr1 evsel atıklar
slnedepolama maVl lanogidecek, lere atılankontevner kağıt, cİım, metallerYeplastik geri

tımedönüş bunların dokarıştırılmasından zorluklarğabilecek
ent b inaların artmas ından VedoIayı konteyner mevcut lerin zamaılakonte)mer

Faaliyeı ve
Projeler LV^atandaşIarımızı K-atı Atık ToPlanması Konusunda Bilinçlendirecek Broşiir Yayınlamak

(Sıfır Aık Projesi)(TiM), 2- Konteyner almak(TlM)
Maliyet Tahmini 7.100.000,00 _

Tespitler ikiiğine ekipmanlar
yerleştirilmesi gereklidir ilçemizde

yönetmeIikteki

ıfırs YAtlk önetme aZen set halindekigöIe once likle kamu
larınakurum soffaDaha tüm bu ik sammdayönetme kap

iki atık s stem lne ugeçilmesi takvime l202yguIama göre sonu olarakyılının
be irlenmes]ne uzun zaman alacakıır

yaçlar istemin geçiri lmes inde leri
etki]i yerleri koordineli

dir

uB s Müdürzabtahayata kontro velüğilmüziın laryapacağı uyan
olacaktrr F Ien Müdur ileşleri lugu lmasıkonteyner konusundaaç

larako ]mas]şı

PG4.4.1 erde ikili set halinde konteynerlerinyerleştirilmesi: konması hedeflenmiştir. lOO aaetİl<ili atık sistemi
şeklinde konmu

. . 
İlÇemizdeki Pilot bölge olarak belirlenen istasyon Caddesinde; cadde boyunca mevcut ko}.ı_ı gri

renkteki diğer atıklar için konulan konteynerlerin yanına mavi fenkte konteynerler konularak Sıfir Atık
Yönetmeliği gereğince 2'li atık sistemine geçilmiştir.

PG4,4.2: Sıfır Atık Konusunda bilgilendirme için broşür dağıtılm a§ z 2021ylında hedeflenen
broşür dağıtımının % l 00 gerçekleştirilmiştir.
Şehir merkezindeki bilboardlar da Sıfir Atık Projesi ile ilgili vatandaşlanmızı bilgilendirmek projeye destek
sağlamak iÇin bilboardlara reklamlar verildi.7000 adet Sıfir Atık Projesini açıkl;ak bilgilendirmek için
vatandaşlarımıza el btoşürleri dağıtıldı.
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Hedefe
Etkisi izleme

Sıkhğı



şbirliği YaPılacak
B

PG5.1.3: Dekoratif Sokak
Aydünlatmalannın Yapılması

Maliyet Tahmini

A-5: Hemşerilerimizin yaşam standartlarünn yukselmesine katkıda bulunacak alt yapı ve
Ust yapı hiznetlerinin doğal, tarihi ve külttirel miraslarımıza sahip çıkarak
gerçeklcştirilmesi sağlanacahır.

Amaç

H-5.1: Şehrin Doğalgaz, Su, Kanalizasyon Yağmur Suyu, Elektrik ve Telekom gibi
alryapı hiznetlerinin en azo/o20 ilave yapım en az o/o30 rehabilite çalışması

kle ktir.

Hedef

Fen Müdürlüsorumlu Birim

imar ve Şehircilik Mudürluğu, Yapü Kontrol Mudülüğti

2024
lzleme
sıklığl

Raporlama
Sıklığı202l 2022 2023

Hedefe
Etkisi

De l9

Plan Dönemi
Başlangıç

performans

GöstergeIeri

6km 6ay l yıl5km 6km 5km|7 2'l km
PG5.1.1: çme suyu hatlannırı
venilenmesi

8Km 6ay 1yıl9Km 9Km 8Km|,7 l58 Km

PG5.1.2: Doğalgaz alt yapı

çalışmalarının tamamlanması

30
Adet

6ay l yıl30
Adet

25
Adet

30
Adet

50
Adet67 Adet|7

0 0 6ay0 0
l
Adet0

PG5.1.4: KUlttlr Yolu Yapımı
Kapsamında Süs Havuzu
Aydmlatma ofuİma Grubu
Yapımı

l yıl0 0 6ay0
l
Adet

001,1

PG5.1.5: Kaymakamlük
Kavşağüna Saat Kulesi
yapılması

l yıll
Adet

0 6ay0
l
Adet0l5

PG5.1.6: Şehir Ana
Girişlerine Şehir Giriş
Kapılannın Yapılması

RiskIer

anm as Mnları n amamT (Fça lşmaIgazDoğa apAlty
lmas iMFatmalaIününokakS nlDekoratif (2 apAydı

buGruA ln aatm urTnaotında Hsüs vuZualmKü3 tur oY u ydap Kapsam
lml M(FI )ap

IMFs lmasSaat Kuleık Ka (4- yapşağlnaKaymakam
F Mlmasıarln lnCtna lrlG lerine5

Faaliyet ve
hojeler

Proje l : 1.000,000.00-TL
Proje 2: 200.000.00-TL
Proje 3: 500.000.00-TL
Proje 4: 50.000.00-TL
Proje 5: 250.000.00-TL
Proje 6:3.000.000.00-TL

direklerin

kirl ğin

sorun[arıaltyapüçenln
lmastlln ohatlarünönln lenmesinde çHava li ğaldoğa |Baz

laln atmtamü am amikekonom ömriıneskim lş aydarındasokakl ş.caddeIzŞehrim

Personel saytsınln artırülmast
Makine parkının revizyon ve anınlması
lçme suyu lhaIe hazırlarnası.
Yapım işlerinin projelerin hazırlanması

llmasüGerekli kurumlar ile llerin

ihtiyaçlar

80

2020

5km

EKm

1,I l y,l

0

TesPitler



PG5,1 , l : İÇme sulu hatlan nın yenilenmesi programı kapsamında 202l yıtı içerisinde 7 km içme suyu hattıyenilenmiştir.

202l yı|ı içerisinde 9 km tamamlaımıştır.
ı işi 202l ylı Belediyemiz bütçe olanaklan ve

Kulesi yapılmştır.
n Yapılması bütçe yetersizliği ve pandemi nedeni ile

Amaç leri

tiri

5 H me erl m nlZl standartlarınünyaŞam eslm katktne ıdayükse bul akunac al ve stüyapI
h ıZmet nlerl nva tarih vep kt)lttlre m miraslarıdoğa sahlZa eklçıkarakıp lmesgerç eş

anac ra ktısağ

Hedef izmetBe ed Z h ina]arıblvem le kültüİe tessosya S 0%2 arttlrl arakvarhğı
n] evcut arln %20 S n modemnde lzas h lZmete unuslp lrlacakt

sorumlu Birim Fen Ieri Müdiill u
şbirliği Yapılacak

Biri er
performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(o/")

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2024 İzIeme
Sıklığı

RaporIama
Sıklığı

Binasının Y ılması

PG5.2. ] : Yeni
BeIediye Hizmet 6% 0 I

ADET 0 0 0 6Ay l Yıl

mak

PG5.2.2: Şehrin
Uygun yerlerine
modern iş merkezleri l ADET 0 0 0 l

ADET 0 6Ay l Yı|

PG5.2,3: Kapalı
pazar yerinin
Yapılması

2 ADET 0 0 0 l
ADET 6Ay l Ytl

PGS.2.4: Mezbaha
Yapı|ması İçin Yer
Temini

60/o 6Ay l Yıl
Pc5.2.5: Dağ
oteIinin Yap!lmasl 6% 0 l

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

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

6% I

ADET 6Ay l YıI

PG5.2.8: Spor
Tesislerin
Kurulması,(Sentetik
Çim saha)

60/o

Vole bo1

l Adet
Kapalı
9 Adet futbol
8 Adet

5

ADET
5

ADET 6Ay l YlI

PG5.2.9: Çok Amaçlı
Salon Yapı|ması 60/o 2 l

ADET 6Ay l Ytl
PG5.2.10: Oto
GalericiIer Sitesinin
Yapılması

60A 0 l
ADET 6Ay l Yı|

PG5.2.1 l :Soğuk
Hava Depolarının
Yapılması

6% I

ADET 6Ay l Yll

8l

H-5,2:

imar ve Şehircilik, Yapı Kontrol Müdufl0ğu

2023

60/o

6%

l



28
ADET

50
ADET

50
ADET

50
ADET

50
ADET 6Ay l Yül

PG5.2.12: Mevcut
Mahal]elerimizde
Bulunan Tarihi
sokakların sokak
SağIıklaşnrma

Çalışmalarının
Yapılan Bina Sayısı

l98 ADET

l
ADET 6Ay l Yıl60/o 14 ADET 2

ADET
l
ADET

l
ADET

PG5.2.13:Tescilli
Yapılar, Cami ve
Tiirbe restorasyon

'l Yül6Ay7%

Dtlzenlenmesi

PG5.2.14: Nasreddin
Hoca Türbesi
Restorasyonu ve

6Ay l Yıl7o/o 0 ADET
PG5.2.15: Terma|
Tesislerin Yapılması

1

ADET 6Ay 'l Yıl0PG5.2.16: Emekliler

Riskler

l-Yeni Betediye Hizmet Binasmn Yapllması (FiM)
2-Şehdn Uygun yerlerine modem iş merkezleri yapmak(FİM)
3-Kapalı Pazar Yerinin Yapılması( FiM)
4-Mezbaha Yapılması İçin Yer Temini(FİM)
5-Dağ üelinin Yapılması(FlM)
6-Nasreddin Hoca Stadyımu(FİM)
7-Park Bahçe Hiznet ve Fidanhk Binası Yapımı(FİM)
8-Spor Tesislerin Kurulması,(Sentetik Çim saha)(FlM)
9-Çok Amaçh Salon Yapılması (FiM)
l0-0to Galericiler Sitesinin Yapılması(FİM)
l l-Soğuk Hava Depolarının Yapılmas(FiM)
l2-Mevcut Müallelerimizde Bulunan Tarihi Sokaklann Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarının
Yapılmas(İŞM)
l3-Tescilli Yapıların Restorasyonu Gayuı hamamı, Kilise, Rüştii Bey Hanı (Melek Girmez),

Gazi Mustafa Kemal İlköğIetim Okutu, Seyyid Mahmud Hayani, Seyyid Yunus Hazretleri vb.

Yerlerin Restorasyonu Yapılması(FIM)
l4-Nasreddin Hoca TüTbesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlenmesi(FlM)
l S-Termal Tesislerin Yapılmas(FİM)
l6-Emekliler Konağı

Faaliyet ve
Projeler

89.000.000.00-TLMaliyet Tahmini

Tespitler

ihtiyaçlar

pG5.2.1: yeni Belediye Hizmet Binası 2021 yılında bütçe yetersizliğİ nedeni İle yapılamamış olup ileri bir

tarihte yapılacaktr.

pG5.2.7:2022 yı|ında yapılması düşünülen Park Bahçe Hizmet ve Fİdanlık Bİnası Yapımı mevcut bİnanın

ylkılmasl sonucu 202l yılında yapılmıştır.

, pG5.2.8: 2022 ve 2023 yıllannda yapılması planlanan tesisler malİyetlerİn uygun olması sebebİ ile 1Adet

Kapalı 9 adet açık sentetik çim saha yapım işi 2021 yılında tamamlanmrştır,

pG5.2.1 1 :Soğuk Hava Depolannrn Yapılması bütçe yetersizliği nedenİ ile İlerİ bir tarİhte yapılacaktlr.

82

6%

lADET

l

8%

İş birliği yapılacak birimler ile koordinenin sağlanması
Gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Gerekli izinler ve ruhsatlaruı ilgili kurumlardan a|ınması

Penonel sayısınur artırması
Makine parknın yenilenme ve artrTılrnası
Yapım işlerinin projelerin hazrlanması
Gerekli kurumlar ile protokol]erin yaPılması



PGS,2,12: Mevcut Mahallelerimizde Bulunan Tarihi Sokakların Sokak Sağlıklaştırma çalışmalanrunkaPsamında 1 05 adet dıŞ cePhe bina restorasyon ve Rüştü Bey Işhanı restorasyonum tamamlanmışhr.

|9: ? 11, 
2021 yıh plan çerçevesinde Gar,ur hamaml restorasyon yapım işi tamamlanmıştır.

PG5.2.1 4: Nasreddin Hoca Türbesi restorasyonu tamamlanmıştır.

PGS,2,17 Stratejik Planda olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığ ile yapılan protokol sonucu 2021yılında Kuruçay Mahallesi 4 adet atölye binası yapılmışİır.

PG5.3.1. ŞehiriÇi Yolların Düzenlenmesi çalışmalannda 3 km asfalt yol diizenlemesi yapılmıştır.

PG5.3.2. Asfaltla kaplanmış yol miktarı 3 Km olarak gerçekleşmiştir.

P.G5,3.4.Tartan Pistli YtirüYüŞ Yolu 2021 yılı Belediyemiz bütçe olanakları ve pandemi süreci dikkate
allnarak yapılamamıştır.

Amaç
izmetleri

5 Hem enm z|||şerl mstandartıannaşamy lme nesl bulkatkıda}ülkse altunacak veyap|
uSt h nnl tarihyap ve kiiltüre mdoğal, irasları |zam sah çıkarak1p

eSm 1Ianacaktgerçek eştiril sağl

Hedef

eştirilecek ilaveten

Mevcut arlm|zl enn %5aZ 0yoll sınn umodemizasyon anlpsağ| hizrnetyiıksek
standartlaIüna eklulaşmas Vegerç mevcut llan en azyo mevcudun o/o5

o lar masI syen acaktıan ry açı ağü

Sorum]u Birim Fen işleri Müdtirlüğü

şbiıliği
Yapılacak
Birim(ler)

imar ve Şehircilik Müdürlüğİt, Destek Hizmetleri Mudürlüğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

PIan Dönemi
Baş|angıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 2024 izleme
Slkiığı

PG5,3.1.Şehiriçi
Yolların
Düzenlenmesi

2syo 800 KM 3

KM
3

KM
J
KM KM

3

KM 6ay l yıl

25% 450 KM 3

KM
5

KM
5

KM
5

KM
5

KM 6ay l yı|

PG5.3.3.BiSik|et
Yolları 25yo 5,7 KM 0 0

5
KM 0 0 6ay l yıl

PG5.3.4.Tartan
Pistli Yiırilyüş
Yolu

25% 1,8 KM l
KM 0

l
KM 0 6ay l yıi

Riskler
Faaliyet ve
Projeler

l-Şehiriçi Asfalt Yoiların Düzenlenmesi (FiM)
2-Yolların Asfaltla Kaplanması (FiM)
3-Bisiklet Yolları ve Bisiklet
4-Tartan Pistli Yürıiyüş Yolu

istasyonu Yaplml (FiM)
(FIM)

Maliyet
Tahmini l5.000.000.00-TL

Tespitler Gerekli kamulaştırma iş|emlerinin tamamlanması

ve artürıImasıMakine kınm revi
Personel sayısının arttırılmasl

ihtiyaçlar 1

2
3

Çok eski kaldırımların yeni lenmes M)

hti
As fa bozuktl lano kaklarııSo ve 1nsenmlnyama Imasyap FlM)
Yo ac oian er lere masl Fi

H53

Raporlama
Sıklığı

PG5.3.2.
AsfaltIa
kaplanmış yol
miktarı

0
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Amaç A-5: Hemşerilerimizin yaşam standartlannln yükselmesine katkıda bulunacak alt yapı Ye üst
yapı himıetlerinin doğal, tarihi ve kULltıel miraslanmıza sahip çıkarak gerçek|eştirilmesi
sağIaıacaktır.

H-5.4: Halklmızın keyifli seyahat etmelerini sağlamak, dinlenme ve vakit geçirme
olanaklarrnın arttırılması sağlanacaktıİ.

Hedef

Sorumlu
Birim Fen lşIeri MüdOrlüğU

imar ve Şehircilik Mudürluğü, Yapl Kontrol Müdurlüğü
şbirliği

Yapılacak
B er

Raporlama
Sıklığı

öl(\oal
§
c.l

o1o
a.]

lzleme
Sıkhğı

O
a.lO
a..l

c]
Hedefe
Etkisi
(o/")

Plan Dönemi
Başlangüç
Değeri(2Ol9)

performans

GöStergeleri

6ay l yıl0 0 0l
ADETl00% 0

PG5.4, l.Yeni
otogar
Yapülması
konusunda
Altyapü
Hiznetleri
Riskler

l-Yeni otogar Yapılması Konusunda AltyaPı Hizmetleri(FiŞ)Faaliyet ve
Projeler

1.000.000.00-TL
Maliyet
tahmini

Arsa tahsisi
Gerekli ruhsat ve izinlerin alınması
Kamulaştırma işlelin in yapılması
Projenin hazırlanması

i hatlannln tesis edilmesiSu ve

Tespitler

ş birliği yapılacak birimler ile koordinenin sağlanması

Gerek|i kamulaştırma işlemlerinin tamamlannası
Gerekli izinler ve ruhsatların ilgili kurumlardan alınması
Personel sayısınur arttrnlması
Makine parkurın reyizyon ve artıIılmasü

Yapım işlerinin projelerin hazırlanması
llerin ılmas]Gerekli kurumlar ile

iyaçlaı

pG5.4.1. yeni otogar Yapılması Konusunda Altyapı Hizmetlerİ 2021 yı|ı İçerİsİnde 1 Adet yaPılmıŞtır
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Amaç Eğitim, geliştiri
itlendirilerekfaaliyetlerin

K iıltürlçemiz S TurizmveSanat, dahapoI fazlayönunden lmes
anarak E tım l(usağl ltürVeya urlznTğ Sanat, Spor ln çeş

lmarttlrl as la bun dahaalanlarda fazla
Hedef H-6.1 : izde ı lan müsabaka etkinl ikleri %3 0 lacaiiırve art]rı
sorumlu Birim kültiır ve leri Müdtlrl

Birim ler
şbirliği Yapılacak

performans

GösteIgeleri
Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202l 2022 2023 2024 lzteme

Sıkhğı
Raporlama
Sıklığı

PC6.1 ,l :

Belediyemizin
vatandaşlarımıza
sunmuş olduğu doğa
sporları etkinlikIerin
sayısında %30
düzeyinde artüş
sağlanacak çallşmalar

ecektir

|00o/o 5 adet 6
adet

6
adet

,7

adet

,l

adet
8

adet
6ay l yıl

RiskIer kaza riskinin olmasıarından kaHava Iemler
FaaIiyet ve

eler Yamaç Paraştltu Şampiyonası, Trekking, Dağ Bisikleti, Tırmanlş, Kampçıllk
TahminiMal 200.000,00 TL

itlerT tesislerininS lin lnlnNitelikli
ihtiyaçlar S teSi sleIln Ven n te ikI el ls lnln artlrlperson Imassay

PG6.1.1: Beled
düzeyinde artış ,"j:;il,'-:TJ"T'il'r'ilTll1fiLT#ix1"oJir,İ" ,,o"."l adet doğa spo

a
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Amaç 4.-6: İlçemiz Eğitim, Kültfu, Sanat, Spor ve TuriTIı yönünden düa fazla geliştirilmesi
sağlanarak veya Eğitim, KUltilr, Sanat, Spor ve Turizn faaliyetlerinin çeşitlendirilerek
arttınlması yoluyla İlçemizin bu alanlarda daha fazla gelişmesinin sağlanması

Hedef H-6.2: Amatör spor kulüpleri, okul spor takımları ve özel sporculara verilen destek|eI Yo 20
arttrnlacakıır.

Kültür Ye Sosyal Işleli Müditluğu
Sorumlu
Bifim

şbirliği
Yapılacak
Birim(ler)

Özel Kalem Müdiirlüğü

oq
ü

a..l

a.l

c,loal
i!, 

=.§6

performans

Göstergeleli
i':: ^O=\o

,= ğD \-;ts E,E
EEBıoaao:

cloöl

,.]F
o

lF
O"
Oo9Oo
ı

\o

lF

ooeo

-.

lF
o

JF

O
q
ocla

o

lF
O

o
,j

PG6.2.1:
AmatöI spor
kulüplerine,
okul spor
takımlan ve
özel
sporculara
verilen
destekler
%20
dtizeyinde
artrılacaldır

Riskler

Amatör spor Kulüplerine Ayni Yardım, Amatöİ SPor Kulüplerine Nakdi Yardım, okul Spor

Takımlarına Ayni Yardım, Özel Sporculara AlT ıi Yardım
Faaliyet ve
Projeler

Matiyet
Tahmini

5.620.000,00 TL

Tespitler Talebin fazla olması, yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar

iyaçlar Yardım yapabilecek diğer kurumlarla işbirliği yapılması, ihtiyaç olan spor malzeme]erinin

temin edilmesi

pG6.2.1: Amatör spor kulüplerine, okul spor takrmlan ve özel sporculara verilen destekler 202l Yılında
1.120.000,00 TL olarak belirlenmiş, 387.200,00.TL. ödenmiştir.
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Amaç liştirilme
ğitim, Kültür, çeşitlendiİilelek

lZü|

E-6 Kültiırçem,z Tuıizmveğitim Sanat, Spor daha fazlavonunoen slge
anarak Esağl S veVeya Sanat, Turizm lerininpor faaliyet
rlarttı Ialmas bu lardaalan fazladaha lnln anmasr

Hedef H-6.3: Semt sahaları, okul spor sahaları vb
rehabilite edilecektir.

% 20 yenileri ilave edilerek % 30spor alanlarrna

Sorumlu
Birim Fen işleli Müdfulüğu

Bi ler

şDlIlIgl
Yapılacak

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi

0t9

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202l 2022 2023 2024 Raporlama

Sıklığı
PG6.3.1:
Yamaç
paraşütii
pistine giden
yollann
düzenIenmesi

|00% 1km t

km 0 0 0
l
km 6ay l yıl

Riskler

Faaliyet ve
eler

l -Yamaç paraşütü pistine giden yolların yapılması ve düzenlenmesi(FiM)
Maliyet
Tahmini 50.000.00-TL

Tespitler
Kış aylarında bozulan kısımlar için yol temel malzemesi nakli

Arazinin çok eğimli olması

İhtiyaçlar Paletli Dozer, operatöI

PG 6.3.1: YamaÇ ParaŞütü pistine giden yolların diizenlenmesi 2021 yılı Belediyemiz bütçe olanaklan ve
pandemi süreci dikkate alrnarak yapılamamıştır.
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Amaç 4-6: ilçemiz Eğitim, Kultitr, Sanat, spor ve Tulizm yöntinden daha fazla geliştirilmesi
sağlanarak veya Eğitim, Kultiır, Sanat, Spor ve Turizn faaliyetlerinin çeşitlendirilerek
arttırılması yoluyla İlçemizin bu atanlarda daha fazla gelişmesinin sağlanması

Hedef H-6.4: Sanatsal etkinlik]er % 20 amırılarak sanat ve sergi ve atölye sa]onlan yapılarak
eğitimler verilmesi.

sorumlu Birim Külttır ve Sosya] İşler Müdürlüğü
lşbiıliği
Yapılacak
Birim(ler)

imar ve Şehircilik Muditr|üğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Baş|angıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 2024 Raporlama
Sıklığı

PG6.4.1:
Sanatsal
etkinliklerin
sayısı artırılnası

50% l8 adet
|9
adet

20
adet

2l
adet

22
adet

23
adet

6ay l yıl

PG6.4.2: Sanat
ve sergi
atölyeleri
kurulaıak
uygulamalı
eğitim Verilen
ki§i sayısı

50% 500 kişi 550
kişi

600
kişi

650
kişi

700
kişi

750
kişi 6ay l yıl

Riskler Katılımın yetersiz olması, Sanat Evi, Atölye Ve Antikacılarln Çarşısının Kurulmasının
çok maliyetli olması

Faaliyet Ve

Projeler
l-Ermeni Kilisesinin Dünya Mizü Ustalalı Sanat Evi Haline Gettilmesi(KsİM)
2-Ulu Cami Caddesi ilzerinde antikacılar çarşısı kurulması(KSİM)
3-Kent Atölyesinin olu§turulİnası (iŞM)

MaIivet Tahrnini l0.000.000,00 TL
Tespitler Toplumun hayat bolıı eğitim düştlncesine sıcak bakmaması, Mali kaynakların bu

tesisler için yetelsiz olması

ihtiyaçlar Toplumun titm kesimine nitelikli ve düzenli eğitim verilmesi, sanatsal etkinliklere halkln
teşvikinin sağlanması, Mali destekte bulunabilecek kurum,/kuruluşlarla işbirliği yapılması

PG6.4.1: Sanatsal etkinliklerin sayısı arttnlması ile ilgili 2021 yıhnda pandemi şartlarından dolayı etkinlik
düzenlenmemiştir.

PG6.4.2: Saırat ve sergi atölyeleri kurularak uygulamalı eğitim verilen kişi sayısı ile ilgili 2021 yılında

- , pandemi şartlarından dolayı eğitim etkinliği düzenlenmemiştir.
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Amaç
ği Turizn geliştirilmesi

TurizrıEğitim, faaliyetlerinin şitlendiri lerek
gelişmesinin

-6 em E1z Kültiır ve1ç tim, daha faz|aSanat, Spor yönünden
Kulrursağlanarak VeVeya Sanat, §por çe

arttırü lması la bu alanlarda da]ıa1uyyo İlçemizin fazla sağlanması
Hedef H-6.5: Killtthel etkinlikler çeşitlendirilerek % 20
sorumlu Birim al İş|eri Müdül iığuKültür ve

hbirliği Yapılacak
Birim(ler) Özet KaIem Müdtirlüğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%) ı9)

Plan Dönemi
Başlangıç 2020 202I 2022 2023 2024 izIeme

Sıklığı
Raporlama
Sıklığı

l00yo 50 adet 52
adet

54
adet

55
adet

5E
adet

60
adet

6ay l yıl

Riskler edilen
yetlerinde kitlelere

lze liklereetkinOrgan katülan lımyap etkin lik tarihindesavlslntn az|lgl, yaşanan
o |lZums hava do afetlerkoşulları tanltım faaliğal istenen

amamasl
Faaliyet Ve
Projeler

l-Akşehir Tllrkiileri ve esi (KSlŞ
2-Eski Sokak O1unları
3-At|ı okçuluk Yarışm
4-Geleneksel Siinnet Şöleni Yap ınası (KSİŞ)
S-Gezici Kütiiphane Açmak(KsİŞ)
6-Kitap Kafe(KsiŞ)

Maliyet Tahmini 10.200.000,00 TL
TespitIer etkin

kit hemşerilerim2den
imali unmaktadır.

nlenecekDüze leikler tanrtümına katkışehrimizin sağlanmaktadür Etkinliklerle
hedeflenen ul durumundaleye aşılamaması gelecek geri

suZolum ütolma buldönüşlerin
lar

istik

Y acak Ve etkin l iklerinapıl organizasyonlann gerek de lımedya,sosyal vegerekse yaz|
bas ında etki bir tanütımrngörse altşekilde teknikyapılması lçlı veyapL loj

de ihti lmakadır

PG6.5.1: Halklmızın kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler çeşitlendirilerek %20 arhş
sağlanacak 2021 yı|ında 54 etkinlik yapılacak gösterge hedefi, Covid 19 pandemisi olmasına rağmen bazı
etkinliklerin online yapılabilmesi neticesinde, 40 etkinlik olarak yapılmlş, gösterge hedefinin Vo74'flhayata
geçirilmiştir.
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Amaç ,4-6: Ilçemiz Eğitim, Kiılttır, Sanat, Spor ve Turizm yönünden daha fazla geliştirilmesi
sağlanarak Veya Eğitim, KtıltüI, Sanat, Spor ve Turizn faaliyetlelinin çeşitlendirilerek
artt[ülması yoluyla İlçemizin bu alanlarda düa fazla gelişmesinin sağlanması

H-6.6: Turizne ayrılan butçe arttırılarak Akşehir" in ıanıtımı ile ilgili etkinlik, çalışma,
faaliyetler ve girişimler en az 0/o 30 arttırılacaktır.

Hedef

Kültiir ve Sosyal İşleri Müdtlrluğüsorumlu Birim

B

Işbirliği
Yapılacak Fen işleri Mtıdüİlüğu

Raporlama
Sıklığı2020 2022 2023 2024

Izleme
Sıklığı

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

l2
firma

l5
firma

6ay l y,l5

lrrma
8

firma
l0
firma|00% 2 fırma

PG6.6.1:
Turizn
kuruluşları ile
anlaşma
yaparak, turların
Akşehir'e
gelmeleri

6ay l yıl0 l adet 040 adet 0 0l00%

PG6.6.2:
Akşehir'i
tanıtacak tulistik
mekanlarrn
sayıstnrn
arttürılmas ı.

Yaşanabilecek olumsuz ekonomik göstergeler, sosyal medyadan; gazete ve dergide
ıkabilecek olumsuz ınlar lar

Riskler

1-Mobil Akşehir(KSIM)
2-Seyir Terası Yapılrnas(FiM)

Faaliyet ve
Projeler

1.860.000,00 TLMaliyet Tahmini

Tespitler Müabir, fotoğafçı, kameraman, grafikçi, medya uzmanı ihtiyacı, turizm firmalarıyla
maddi destekbulunacak nitelikligiri

Yardımcı teknik malzeme ve arşiv malzemeleri, tanıtım sayısı ve niteliğinin artırılması,

ulusal ve uluslaransı turizm lırmalarıyla ortak çalüşmaların yapılması
htiyaçlaI

pG 6.6.1: Turizm kuruluşlan ile anlaşma yaparak, turlarln Akşehir'e gelmeleri sağlanacaktır, gösterge

hedelı 202| yılında, 8 firma olarak belirtilmiş, Covid 19 pandemisi nedeniyle 3 firma ile anlaŞma YapılmıŞ
gösterge hedefinin %38'si gerçekleşmiştir,
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Amaç
lçemiz Turizm liştirilrnesi

ğitim, r, lerinin itlendiri

-6A E mti KültOr S veğ anal, Spor daha faz|ayönünden ge
E Kültü Ssağlanarak sVeya TuriVe TnaJıat, faalpor lerekıyet çe

r]arttü lmas la bu|Zln lanlardaayo luy lçem fazladaha lnlntşmesgel sağlanması
Hedef 1erimize itimH H m6

,7
o önckul s1şerl e konusunda destek vermekö ve tarih bi mc lnl

o u n ler düzenşturmak enmesgerekl
Sorumlu
Birim KüIttlI ve Sosyal İşleri MUdfulüğU

B er

İşbiIliği
Yapılacak Destek Hizmetleri Müdürlüğü

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi

l9

Plan Dönemi
BaşIangıç 2020 2021 2022 2023 2024 izleme

Sıkhğı
Raporlama
Sıklığı

PG6.7.1:

Çocuklarımıza
okul öncesi
eğitime destek
verilmesi
amacıyla
teorik ve
uygulamalı
eğitim
verilecek
(MahaIle

l00% 0 5

adet
l0
adet

l5
adet

20
adet

25
adet 6ay lyl

Riskler GerekIi
azlığı,

okul öncesi ö bulmanın zor

i eğitime yönelik belediyelerin verdiği eğitimlerintalebin oImaması, Okul

bel katkı
Faaliyet ve
Projeler

Ihti il Eğitio an maha Moblelereyaç Oku önces m S(K iM)
N2 lnasredd oH ac Torun ları Ecdadı ile buluşuyor (KSiM)

Maliyet
Tahmini 520.000,00 TL

Tespitleı Katülımın istenen düzeyde olmaması, Araç, alet takı
rehber eksikliği

m eksikliği, çocuklara eğitim verecek

ihtiyaçlar Kahlımn isteniien düzeye çekiImesi, araç ai
rehber ve öğfetmen tedarik edilmesi

et takım desteği sağlanması, eğitim verecek

PG6,7,1: Çocuklanmıza okul öncesi eğitime destek verilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim
verilecek gösterge hedefı,202l yılında tüm okullann uzaktan eğitime geçmesi nedeıiyle hayata
geçirilememiştir.
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Amaç A-7: Belediyemiz sosyal hizınetlerinin, yardım ve destekleme|erin daha fazla

çeşitlendirilerek arttınlması yoluyla bu alandaki muhataplarımıza etkin, hızlı ve daha
fazla hiznet sunulması

Hedef H-7.2: Hasta yaşh, engelliler ve yakuılanna verilen hiznetler çeşitlendirilerek 7o 20
ofanmda hizrıet arıtışü sağlanacaktır.

sorumlu Birim Kültth ve Sosyal işleri Müdurlüğtl

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) Sosyal Yaldım Mudurluğü

performans

Göstelgeleri
Hedefe
Etkisi
(o/o\

Plan Dönemi
Başlaııgıç
Değeri(20l9)

2020 202| 2022 2023 2024
Raporlama
Sıklığı

PG?.2.1: Şehrimizde
yaşamakta olan
dezavantaj gnıbundaki
vatandaşlarümıZa
yapılan hizınetlerden
yararlanaı kişi sayısı

50% 50 kişi
55
kişi

60
kişi

65
kişi

70
kişi

15
kişi 6ay l yıl

PG7.2.2: Huzurevinde
kalan ya da kimsesiz
yaşlılanmıza huzurlu
ve mutlu bir ortamda
sosyal-psikolojik
destek Ye sağlık
hizmeti verilecektir.

50% 50 kişi
55
kişi

60
kişi

65
kişi

70
kişi

,l5

kişi
6ay 1 y,l

Riskler Huzurevinde kalan ya da kimsesiz yaşlılanmzrn sayısının sUIekli aıtması,
Yaşlılanm zın
hastalığa yakalanma oranının yüksek o|ması, engelIi taleplerinin çoklu kategoride

olması
Faaliyet ve
Projeler

l -Engelsiz Kütüphane(KsİM)
2-Yaşlılara sosyal-psikolojik destek birimleri kurmak

Maliyet Tümini 80.000,00 TL

Tespitler Nüfus faz lalığı, vatandaşlarımzın tercih ve isteklerinde hızlı değişim yaşanması

ihtiyaçlar Vatandaşlanmüza istenilen kalitede himıet verilebilmesi için gerekli olan işgücü,

mal, malzeme, araç ve gerecin temin edilmesi

pG7 .2.|: şehrimizde yaşamakta olan dezavantaj grubundaki vatandaşlanmıza yapılan hizmetlerden

yar.ırlanan kişi sayısı 2021 yılında hedef göstergesi olarak 60 kişİ olarak belİrtİlmiş, şehrimiz huzurevİnde

yaşayan 33 kişiye ulaşılarak hedef göstergesi %55 olarak gerçekleşmiştir.

pG1.2.2z Huzurevinde kalan ya da kimsesiz yaşlılanmıza huzurlu ve mutlu bir ortamda sosyal-Psikoloj ik

destek ve sağlık hizmeti verilecek gösterge hedefi Sosyal Yardım İşler Müdürlügü tarafindan sağlanacaktır.
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Amaç A-7: Belediyemiz sosya| hizmetlerin in, yardım ve desteklemelerin daha fazla
çeşitlendirilerek arttırılması yoluyla bu alandaki muhataplarımıza etkin. hızlı ve daha
fazla hizmet sunuIması

Hedef H-7.3: B a durumuna ftlerle b lendirme ılacaktırlen I l
sorumlu Birim şler Müdür|üKültiil Ve l

işbirIiği Yapılacak
Birim Ier
performans

Göstergeleri Hedefe
Etkisi
(o/")

Plan Dönemi
BaşIangıç
Değeri(20l9)

a.]oal
c^lo

a..1
a.lo NOc]

aloöl

izleme
Sıklığı

Raporlama
Slkhğı

PG7.3.1: Bireylerin ve
aileIerin psiko-sosyaI
geIişimlerin duygusal
ve dawanışsa|
danışmanlık hizmetIeri
yoIuyl4 desteklenecek
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Riskler
izlkE nomo ik sorun af lm Sşiddetl ikle bekgeç ik, eItnlentillgi lanmamaskurş

Faaliyet ve
Projeler

l -Boşanma Durumuna Gelen Çift
Geçilmesi

Ierin, Bilinçlend irilmesi, Boşanmanın

Bürosunun kurulmasıin Aile Danı
Mali Tahmini 480.000,00 TL

Çiftlerin birbiıini oIduğundan farklı al
çaIışması,

vensizlik

gılamasI, değiştirmeye ya da benzetmeye

sadakatsizI
ihtiyaçlar Eşler arasında samimiyet bağI

kazandınlması,
arınün artfülması, duygudaşlık kurm

anmasl

a yeterliliğinin

ler urd uloruml ku nları kazandlrl lmas Inortak mln

PG7,3,1: BireYlerin Ve ailelerin psiko-sosyal gelişimlerin duygusal ve davranışsal danışmanlık hizmetleri
yoluyla, eŞlerin desteklenmesi hedef göstergesi, sosyal Yaıdım işleri Mtıdurltıitı btınyesinde kurulan Aile
Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Amaç A-7: Belediyemiz sosyal hizmetlerinin,
çeşitIendirilerek arttırılması yoIuyla bu
hizmet sunulması

yardım ve desteklemel
alandaki muhataplarım

erin daha fazla
üza etkin, hızl! ve daha fazla

Hedel
ftH emH,7

5 r!e zeml meöde koşerl a türsa s anyI alğ lan IarıağIay yer eşim sağlamak
sorumlu Birim

Imar ve Şehircilik Müdtlrlüğ0

Biri er

İşbirIiği
Yapı|acak Özel Kalem Müdurlüğii, Fen işleri Müdürluğu, Yapı Kontrol Müdurlüğü

performans

Göstergeleri Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(2O19)

öl
a.lo

a]
!!
(t.]

a,lo §
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izleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG7.5. l: A|t
gelir grupların
yöneIik konut
için yer
tahsisi(ada
bazında

50o/o 0 4 adet 0 0 0 0 6ay l yıl

PG7.5.2: Kentsel
dönüşüm
Alanları(bölge
bazında)

s0% 0
2
bö|ge

l
böIge 0 3

bölge 6ay l yıl
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Tespitler
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Riskler

Faaliyet ve
Projeler

l ToKl tşbirliği ile alt gelir grubuna hitap edecek konutlar üretmek( IŞM)
1- Sit Alanı olmayan Yerlere SoSyal imkanlara Sahip Kentse l Dönüşum Kapsamında
Çal Yapmak(İ ŞM)
l-Proje l00.000,00 TL
2- Proje 30.000.000,00 TL

Tespitler l-Toki ev|eri satışında fiyat|an düşiik tutulması beklentisi
2-Vatandaşın faz|a maddi beklenti içine girmesi

Ihtiyaçlar Mtikelleflerimizin adres bilgilerinin tespitinde UAVT'da bölgesel aües araması yerine
TOrkiye genelinde a&es tespitine ihtiyaç dulıılmaktadır.

PG7.5.1: Alt gelir gruplann yönelik konut için yer tüsisi 2021 yılında bütçe yetersizliğinden dolayı
gerçekleşmemiştir.

PG7.5.2: Kentsel dönüşüm Alanlan 2021 yılında pandemiden dolayı gerçekleşmemiştir.

Amaç A-8: Akşehil de tanmı ve çiftçilerimizi desteklemek ve kalkıııdırma için projeler üretilerek
ql,guIanması sağlanacaktır.

Hedef H-8.3: Doğal kaynaklann etkili ve verimli kullanılması için gerekli tesislerin kurulmasına
destek sağlanacaktır.

Sorumlu
Birim

Park Ve Büçeler Müdiirliiğü

İşbirliği
Yapılacak
B irim(ler)

İmar ve Şehircilik Mudülüğü, Yapl Ve Kontrol Mudürlüğü, Fen İşleri Mudülüğu

performans

Göstergeleri
Hedefe
Etkisi
(o/o)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri(20l9)

2020 202l 2022 2023 lzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG8.3.1:
seracılık
Faaliyetlelinin
arttrnlması

|00% 0 lAd 0 0 6ay 1 y,l

Riskler

Faaliyet ve
Projeler

l-Seracılık FaaIiyetlerinin Başlaması(PBM)

Maliyet
Tahmini

1.000.000,00 t,

Tespitler İlçemizde çıkan yer altı sıcak suyunu tarım Ve diğer alanlalda verim]i olarak kullanma

PG8.3.1: Seracıl* Faaliyetlerinin arttınlması: Pandemi nedeniyle seracılık faaliyetleri yapılamamıştır
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

1) 2464 sayı]ıı Belediye Gelirler Kanununda belirtilen 247l adetİlan Reklam
Beyanı , 5213 adet Çevre Temizlik Vergisi beyanı tahakkuk yapılmış,

2) 202l yı|ında l 3 19 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre ilçe sınırları
içerisinde o|an5449| adet bina, 25328 adet arsa ve ll9272 adetarazi
bildirimi alınarak tahakkuk işlemleri yapılmıştır.-

3) Belediyemizin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan taşınmazlara ait
kira gelirinin tahakkuku yapılmış, fuzuli şagil durumunda olanlardan
ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmiştir.

4\ 202l yılında Belediyemiz veznelerinden(bilgisayar ortamında) 369 69 adet
makbuz ve web tahsilatı olarak ta37l8 adet makbuz kesilmiştir. 202| yılında
tahsildarlar tarafindan 3647 adet makbuz kesilmiştir.
5) 202l yılı içerisinde Mali Hizmetler Müdiirlüğü tarafından Türkiye Halk

Bankasına ait ikisi yarım 4 koçan olarak 78 adet çek kullanılmış olup,
2022yı|ı Türkiye Halk Bankasına ait 4770152 nolu çekten başlayacaktır.
3 8 l 6 adet gönderme emri kullanılarak ödemeler gerçekleştirilmiştir.

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

7) 202l yı|ındahaftaiçiher gün İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara tellal
gönderilmiştir.

8) 202| yılındazamanında ödenmeyen belediyemizin teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden kira alacaklarının listesi çıkarılarak icraya verilmesi için
Hukuk İşleri Müdürlüğiine gönderilmiştir.

9) 01.01.202l tarihinde 202l yılı80.000.000,00 TL gelir gider bütçesi
yürürlüğe girmiştir. Yıl içinde 37.403.000,0l.TL. ek bütçe yapılarak
l l 7.403.000,0 l .TL. olmuştur.

10) 202l yılında2022ve İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren
idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programna uygun olarak
hazırlanmıştır.

11) 202l yılında;5494 adet muhasebe kayıtları fufulmuş, 2020 yıh bütçe
kesin hesabı hazırlanmıştır.

12) 202l yı|ında Harcama birimleri tarafindan hazırlananbirim faaliyet
raporlarını da esas alarak 2020 yılı idari faaliyet raporu hazırlanmıştır.

13). 202| yıIındataşınır kayıtları ile muhasebe kayıtları eşleştirilmiştir.
ıdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan İuşrnr. İe taşınmazlara
ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmiştir.
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14) Mali konularda üst yönetici tarafindan verilen diğer görevler
yapılmıştır.

15) 17.02.202l tarihinde Denetim Komisyonu toplanarak 2020 yıh Mali
Hizmetler Müdilrlüğilnün denetimi yapılmıştır.

16) 03.05.202l tarihinde Kesin Hesap Denetim Komisyonu toplanarak
2020 yıll Kesin Hesap Cetvelleri Mayıs meclisine sunulmuştur.

17) 2020 -2024 yılı Stratejik plana göre 2021, yılı Performans Programı
ve 202l yılı gelir gider bütçesi hazırlanarak Ekim meclisine gönderilmiştir.

18) 202l yılındaPlan Bütçe Komisyonu toplantılarının sekretarya
işlemleri müdürlüğümü z tarafından yapılmıştır.

19) İlçemiz sınırları içinde bulunan Perşembe pazun, Altunkalem pazafl,
Gazi pazarında yer tahsisleri Belediye Encümeni tarafindan yapılarak
tahsilatlar tahsildarlar ve Belediyemizvezne|eri tarafindan yapılmaktadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELE Ri 202lYILI
Belediyenin aleyhine açılan idari dava sayısı 26
Belediyemizce açılan adli dava sayısı 25

Belediyenin aleyhine açılan adli dava sayısı 12

Kaymakamlık vasıtas ıyla tahliye
Bele em|Zce ılan icra takibi s lSl 32

Verilen görüş ve mütalaa sayısı
Cumhuriyet Başsav cılığı 6
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Imar ve Şehircilik Müdürlüğü
- İmar ve Ş.ehircilik Müdiirlüğilnce202l yılında;

3194 sayılı İmar Yasasının 2l inci maddesinİ gore; 0ll0ll202|
3lll2l202l döneminde; toplam 761.856,54 TL harç ve üc-retli, 166.640,16 m2
inşaat alanlı bağımsız bölüm için 886 adet yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.

KULLANIM
AMACI

MESKEN
işvıni
DEPo
Kırsal Yapı

GeneI
Toplam

l39.3l0,00 m'
16.887,40 m2
2.698,00 m2
7.744,76 m2

166.640,|6 m2

BAĞIMSIZ iNşaar
BOLUM SAYISI ALANI

l00l
59
6
55

ll2l

3194 sayılı imar Yasasının 30 uncu maddesine göre; 0ll0ll202l
3ll12l202l döneminde toplam |50,215.12 toplam harç ticİetli, 123,233.0l m2
inşaat alanlı 647 adet bağımsız bölüm için oo adıt vapı'kullanma izni
düzenlenmiştir.

Müdürlüğümizce l9l adet imar durumu, 82 adet su basman vizesi ve 82
adet apl ikasyon düzenlenmiştir.

3l94 sayılı imar Yasasının 32 ve 42 inci maddelerine göre 9 adet yapı için ^
işlem yapılarak toplam 257.|06,03 TL idari ceza uygulanmaİı,

yapı denetimi kanunu mevzuatı kapsamında 7l8 adet hakediş raporu ve
iadesi düzenlenerek Akşehir I(aymakamlığına (Malmüdürlüğüne) gönderilmesi,

Çevrenin sağlık ve selameti için tehlikeli oluşturan 35 adet yapıya tehlikeli
bina raporu düzenlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

şahıslar, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 322l adet
yazlşma yapılmıştır.
|8/|ll2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Bakım
ve İşletme yönetmeliği uyarmca yeni yapılan uinalarjati 47 adet asansör için
işletme ruhsatı düzenlenmiştir.
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Fen Işleri Müdürlüğü

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler:

1- Ortaköy Mahallesi Wc yapılmıştır.
2- Çakıllar Mahallesi Wc yapılmıştır.
3- Çakıllar Mahallesi Mevcut Hal Binasına ilave iş yeri yapılmıştır.
4- Çakıllar Mahallesi İmam evi tadilat bakim onarımı yapılmıştır.
5- Ulupınar Kur an Kursu tamiratına tamamlanmıştır.
6- 24 Ağustos Bulvarındaki bina komple tadilat yapılarak Belediye Hizmet

binası olarak kullanılmakladır.
7- Ömer Halis Demir Kültür Merkezi çatı bakım onarlm işi yaptırılmıştır.
8- Eski Cumhuriyet Okulunun Belediye Hizmet binası amaçlı

restorasyonu yapılmış Belediye ana binası olarak kullanılmaktadr.
9- Yarenler Mahallesi Park Bahçe Müdürlüğü Prefabrik Hizmet Binası

yapımı tamamlanmış Hizmet binası olarak kullanılmaktadır.
l0- İlçemiz Muhtelif cadde ve sokaklarda yağmur suyu drenaj hattında

kullanılmak üzere 95 adet kompozit logar kapağı alım işi yapılmıştır.

l1- Hıdırlık Sosyal tesisi, aile çay bahçesi çevre düzenleme işi
tamamlanmıştır.

|2_ Şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarına2 adet yeni minibüs durağı

montajı yapılmıştır.
13- Şehrimiz Aqupark sıva boya çatı bakım onarlmı yapılmıştır.

|4- yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarında kullanılmak üzere muhtelif

ebatta2|60 metre korige yağmur suyu boru alınmıştır.
15- Apuçark halı saha brandası yenilenmiştir.
16- Şetırimiz muhtelif mahallelerine 20.340 m, kilitli taş döşeme işçiliği

yaptırılmıştır.
17_ şetırimiz Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa kemal Paşa 15*30*75 cm

beton bordur temin ve yapım işi tamamlanmlştf.
18_ Şehrimiz muhtelif mahallelerine 12.473,75 m, kilitli taş döşeme

işçiliği yaptırılmıştır.
19- Alanyuıt Toki Camii şadırvan bakım onarım ve Wc yapım işi

tamamlanmıştır.
20- Engilli Mahallesi mezarlık bakım onarlmı tamamlanmıştır,
2l_ Halk Ekmek flrını çatı ve dış cephe bakım onarrml tamamlanmıştlr.

22_ paraşüt pistine giden 5 km dağ yolu genişletme çalışması ve paraşüt

pisti beton parke kaplama işi tamamlanmıştır.
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23- Şehrimiz muhtelif mahallelerine 3500 m'kilitli taş döşeme işçiliği
yaptırıImıştır.

24- Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze Yarenle Mahallesi Prefabrik
Hizmet B inası yapı lm ıştır.

ihaıe iıe yanılan ler:
l - Imaret Sokak Sokak 

Ş$ıık]aştırma Yapım işi20201546708 Konya ili
Akşehir_ilçesi Kuşçu, Ahicelal, Selçuk ve Yıldırım Nasreddin Mahalleleri
Imaret sokakta Bulunan 73 (yetmişüç) adet taşınmazsrn sokak sağlıklaştırma
yapılması tamam lanmıştır.

2- Tabaldıamam Sokak 2,Etap Sokak Sağlıklaştırma yapım işinde 29 adet
binanın dış cephe sağlıklaştrıması 2 Milyon 460 Bin üedelie ihale yapım işe
tamamlanmıştır.

2 -Hacıhamza Sokak II. Etap Sokak Sağlıklaştırma Yapım İş
20201205385 Konya ili Akşehir ilç;si Anıt ve Yıldırım Mahalleri Hacıhamza
sokakta Bulunan 44(kırkdört) adet taşınmazsın sokak saglıklaşıırma
yapılmasında25 adet binanın bakım

3 - Rüştü Bey İş hanı İkmal sokak
düzenlemesi ve 9 Adet Taşınmaz
bin TL bedel ile tamamlanmıştır

4- Şehrimizin önemli tarihi yapılarında
belediyemize ait tescilli Yukarı (Gav
ihalesi yapılmış olup 4 milyon 4l bin
%80 si tamamlanmıştır.

S-Tabakhamam Sokak 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma yapım işinde 26 adet
binanın dış cephe sağlıklaştrıması 2 Milyon 288 Bln bed.iı" ihuı. yapım işe
devam etmektedir.

6- l Sınıf Atık Getirme Merkezi yapım işi Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi lO34
Ada l78 Parsel yapım işi tamamlanmıştır.

7- Dudu kadın Çarşısı yapım işi ihalesi yapılmış yükleniciye yapım işini
tamamlamıştır.
( Konya ili Akşehir ilçesi Meydan Mahallesi 479 ada47 parsel üzerinde
bulunan alana4.590 m2 Taban alanı üzerine oturan 5 Bloİ toplam l6.131 m'

^ 
inşaat alanlı çarşı yapımı ve çevre düzenlemesi işini kapsamal«adır. )8- AtöIye binası yapım işi Şehrimiz savaş Mahallesine yıtım kararı çıkarılanEndüstri Meslek Lisesi atölyelerinin yerine 2024 m2 Taban alanı üzerine
oturan 4 Blok yaklaşık 4.000 m' inşaat alanlı atölye binalarının yapılması
l0.738.853,14 TL bedel ile tamamlanmıştır.

9- Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi (6 Adet) İlçesi Engilli, Gedil,
Gölçayır,, Ilıcak, Kuruçay Ve Kozağaç Mahalleleri Toplam-6 adet 20x40 m
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boyutlarında Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ihalesi yapılmış olup
1.883.280.TL bedel ile çalışmalar tamamlanmıştır.

10- Kapalı Ve Açık Sentetik Yüzeyli Çim Futbol Sahası Yapım İşi(4 Adet)
Şehrimiz Gözpınarı Yaylabelen, Reis ve Altuntaş Mahallelerine yapılacak
olan l adet Kapalı, 3 adet açık 20x40 m boyutlarında olmak üzere Toplam 4
adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ihalesi yapımış olup
2.37 4.000,00. :TL Bedel ile çalışmalar tamamlanmıştı r.

11- MoBiL VE l. SINIF AT|K GETİRME MERKEZi Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından hazrlanan Sıfir Atık Projesi kapsamında l Milyon TL
şartlı nakdi yardım; l. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılması, MobilAtık
Getirme Merkezleri ve l000 lt'lik konteynerlerin alımında kullanılmıştır. l3
Adet Mobil Atık Getirme Merkezi ilçemizin belli yerlerine konularak geri
kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması
ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amaçlanmıştır.

12_ TARiHi PAPAZ EVİ RESTORASYONU Şehrimiz çimenli mahalleside
bulunan kilise ile aynı parsel üzerindeki l. Derece tescilli yapı ihalesi
1.504.900 TL bedel ile yapılmış olup şuan Yo70'itamamlanmıştır.

13- Muhtelif Cadde ve Sokaklarda l00.000 m2 yol ve kaldırım kaplaması,
9.000 mtül beton bordür ve yağmur oluğu yapımı, 3 kalem beton parke

döşeme ve tamir işçiliği işi2.948.270,53 TL bedel ile yapımt
tamamlanmıştır.

l00



Temizlik İşleri Müdürlüğü;

1-Evsel Katı Atıkların Toplanması

7 Çöp kamyonu merkez ve 4 Çöp kamyonu köy ve mahallere ve 3 Çöpkamyonu yedek olmak izere 14 atacımızeviel katı atıklan toplamaktadır.
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" Teı,üı Bi Iıntirehır,

Ayrıca Yeni Sistem Çöp Konteyner uygulaması ile daha temiz ve

yaşanabilir bir çevre için ilçe genelindeki ana caddeler ve şehir merkezi başta

olmak izere 3750 Lt,Lik 50 Adet yeni nesil yer üStü çöp konteynerleri

alınmıştır.
yeni sistem Çöp konteyner uygulamasında kullanmak üzere yeni vinçli

çöp kamyonu alınmıştır.
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Evsel katı atıkIarın toplanmasmda çöp taksi uygulam asına202| yılında da
devam edildi. vatandaşlarımız evinin, siteiinin, dükianının önündeveya cenaze,
düğün, mevlüt gibi özel kutlama progr mlarında rutin dışı oluşan ç,öpliri 444 9
l53 çağrı merkezimizi arayarakbildirimde bulunduğundu, Çop Taümiz, hemen
o bölgeye gidip bu çöpleri, atıkları almaktadır.
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2-Haşeratı Kontrol Mücadelesi

202l yılında Belediyemiz Temizlik İşleri Müdtirlüğtince yürütülen haşeratı
kontrol mücadelesi çalışmaları kapsamında 0|.05.202|-31.10.202l tarihleri
arasında 3 araçla ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.

3-Çöp Konteynerlerinin yrkanması ve dezenfekte edilmesi

2021 yılında çöp konteyner yıkama aracı ile konteynerler yıkanarak
temizlikleri yapılmıştır. Ayrıca çöp konteynerleri 0 1 .05. 2021,3| .|0.202|
tarihleri arasında ilaçlanmıştır.
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4-Veterinerlik Hizmetleri :

A-l-kısırlaştırrna,aşrlama ve Rehabilitasyon Çalışmalan :ılçemi z hayvan
Pazarında sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve müşahede altında
tutulması amacıy|a geçici hayvan bakımevi yapılmıştır. Geçici Hayvan Bakım
Evine 04. l l .202| tarih ve 79833429-020 sayılı yazı ile izin alınmiştır.
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A-2-Kısırlaştırma,aşrlama ve Rehabilitasyon Çalışmaları: Belediyeimiz
Veteriner Hekimi tarafindan l20 Adet sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırılmış
aşıları yapılmış müşahade süreleri bittikten sonra alındıkları bölgelere küPeli

sahipsiz sokak hayvanları bırakılmıştır.
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B-sokak Hayvanlarrnın Beslenmesi:şehir merkezimizekonulan 5 adet su ve
mama kaplarına, 3 adet kedi evine ve aynca şehir merkezi çıkışlarındaki besleme
noktalarına düzenli olarak mama, su ve ekmek bırakılmaktadır.

l07

l
\ .I

\.,

-\

l



l08

/

l
l

ll
ı.-

l

ıl 15
\..'E

f-

7

I J
,}

7./

li,

ı



'rF,

al

ü'

b

l09

!-A

fİİ 6

F
ai

t-G
:I

I

(

rcl

E

{

L-,ü

ı*aFa<I
e

\

.}

l-

., t 
'|u&

1.,

,

ı 1l

tE
ı5
ış

a

ı
a



C- Afiş ve Bilbord Çalışmala rı : Vatandaşları mızın sokak hayv anlarına
sahip çıkma noktasında duyarlılığın artırılması için afiş ve bilbord
çalışmaları yapılmıştır.
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5-Konteyner dağıtımı

202| yılındaAkşehir merkez ve çevre mahallelerde bulunan eskimiş
konteynerlerin yerine yenileri konmuştur. Toplamda 250 Adet konteyner
yenilenmiştir. Ayrıca yeni yapılan binalara da konteynerler konulmuştur.
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6-Cadde ve sokakların süpürülmesi
202l yılı içerisinde ilçemiz cadde ve sokaklarının süpi.irülme

idaremizce belirlenen program dahilinde titizlikle yürütülmektedir.
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7 -P azar yerlerinin temizliği
İlçemizin muhtelif müallelerinde kurulan semt pazarlarının, Pazar sonu

atıklarının temizlenmesiçalışmaları yürütülmektedir.
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10-Sıfir Atık Proiesi
12 Temmız 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren sıfır Atık yönetmeIiğince sıfır Atık yönetim sistemini
kurulmuştur. Entegre Çevre Bilgi sistemine Akşehir Belediye Başkanlığı olarak
kayıt yapılmıştır. Belediyemizce sıfır Atık projesi kapsamında yapılan btıttin
işlemlerin Entegre Çevre Bilgi sistemine veri girişi yapılmaktadır.

A- Belediyemiz ana bina ve ek binaya 2'li sıfır atık kutuları konulmuştur.
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Kurumumuz tarafindan Konya Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Il
Müdürlüğüne başvurumuzuyaparak Sıfir Atık Belgesi(Temel Seviye) alınmış ve

Genel Seviye Sıfır Atık Belgesi için başvuru yapılmıştır.

sıFıR
ATıK

AYR|NTlLl BlLGl lclN

444 9153(.

AKSEHlR sıFıR ATıK lLE
GELECEĞE snxiP cıKıYoR!,
Çevre ve Şehircitik Bakantığı tarafından başlatılan
"5ıfır Atık Proiesi" itçemizde hayata geçiyor.

KAGlT
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0ncetik[e kamu
kurum[arl, okU[[ar Ve

pitot nokta otarak
ista5yon caddesi'nde
maVi konteynerlere

sadece geri
dönüşebiten kağlt,

ptastik, cam Ve metaI
atik[ar atllacaktlr,
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Ilçemizdeki tüm kamu kurumları ve okullara da mavi renk konteynerler
bırakı I mış olup düzenl i olarak toplanmaktadır.
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Şehir merkezindeki bilboardlar da Sıfir Atık Projesi ile ilgili
vatandaşlarımızı bilgilendirmek projeye destek sağlamak için bilboardlara
reklamlar verildi.7000 adet Sıfir Atık Projesini açıklamak bilgilendirmek için
vatandaşları mıza el broşürleri dağıtıldı.

13 Adet Mobil Atık Getirme Merkezleri alınmış ve şehrimizin belli
noktalarına konularak Sıfir Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme katkı
sağlanmakiadır.

l3ttti ltI

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 elektronik atıklar Mobil Atık Getirme Merkezi'nde
toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Atıkların geri

dönüştürülmesiyle doğaya verilen Zarar Sona ermesi amaçlanmaktadır.
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Kurumumuz tarafından Konya Çe
Müdürlüğüne başvurumuzu yaparak Sı

Entegre Çevre Bilgi Sistemine Ak
yapıldı. İlçemizdeki pilot bölge olarak
boyunca mevcut koyu gri renkleki diğer atıklar için konulan konteynerlerin
yanına mavi renkte konteynerler konularak 2'|i atıksistemine geçiımiştir. Aynı
zamanda ilÇemizdeki tüm kamu kurumları ve okullara da mavİrenk konteynerler
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 bilboardlaraİeklamlar verildi.7000

endirmek için vatandaşlarımıza el
samında yaptıklarım ız Entegre Çevre

sıfır Atık projesi kapsamında; belediyemiz ile yüklenici bir firma arasında
Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınmasl ve ayrıştırılması için
ihale yapılmıştır. I(amu kurumlarına konulan 4'lü ve 2'li sıfır atık kutuları ve
cadde ve sokaklardaki geri dönüşüm kafesleri sürekli toplanarak ekonomiye
kazandırılmıştır.
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Atma Tıkla Projesi
Akşehir belediye başkanlığı tarafindan çevre temizliğine, çevre

duyarlılığına dikkat çekmek ve vatandaşlarımzl çevre temizliğinde etkin
olmasını sağlamak ve ödüllendirmek için atma tıkla projesi başlatılmıştır.

Atma Tıkla Projesi mobil bir akıllı cihaz uygulaması olup vatandaşlarımız
cep telefonu, tablet ve bilgisayarlara yüklenebilmektedir. Bu uygulamayı akıllı
cihazlarına yükleyen vatandaşlarımız evlerinde oluşabilecek geri dönüşebilen
atıkları bu uygulama sayesinde giriş yaparak atıkların cinsini ve miktarını
bildirim oluşturup ana kullanıcıya sistem üzerinden kayıt yapılabilmektedir.
Yapılan atık cinsi ve miktarı merkez mahallelerimizin haftanın belirli gün ve

saatinde vatandaşımızın evinden atıklar ekiplerimiz tarafindan alınmaktadır.
Ahnan atıklar mikları ve cinsine göre bildirimi yapan vatandaşımızın sistemdeki
kullanıcı adına puan olarak yüklenmektedir.

sOS YA!

Akşehir Belediyesi,nin; yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik

çahşmaları kapsamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla
isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.

Proje kapsamlnda uygulamayl telefonuna indirip, geri dönüşebilen atıkları

belediye görevüilerine teslim ederek puanları toplayan Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi

Veli Kaçar, biriktirdiği puanlarla futbol topu almayahak kazandı.
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sıfır Atık projesi kapsamında başlatmış olduğumuz çalışmalarla birlikte
atma tıkla Projesi ile vatandaşlarımızın da çevre temizliğine eİkin olarak katılımı
sağlamak atıkların daha etkin toplanması, geniş kitlele.in d. kutrı,rnrn,
sağlayarak farkındalık yaratmak amacıyla akşehirspor maçı öncesinde 5 adet pet
şişe getiren ilk 25 kişiye Akşehirspor atkısı ve l0 adet pet şişe getiren ilk 25
kişiye Akşehirspor forması hediye edilmiştir.
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Salgınla Mücadele çalışmaları
Covid_19 salgıruyla birlikte belediyemizce etkin mücadele çalışmalarına devam edilmiştir.

Dezenfeksiyon Çalışmaları
kamuya açık, insanların sürekli kullandıkları kamu kurumlarr, camiler,

okullar, Berberler ve kıraathaneler belediyemiz tarafindan salgınln
başlamasından itibaren düzenli aralıklarla dezenfekte edildi. Ozel ve kamuYa ait
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ulaşım araçları, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlar dezenfekte
edildi. AYrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızıntaziye evleri
dezenfekte edildi.
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Akşehir Belediye Meclisi 202l yılında halka açık 24 oturum yapmış olup,
bu oturumlarda muhtelif konularda ve mevzuata uygun l l8 adet karar alınmış ve
gereği için aluran kararlar zamanında yazı|arak ilçemiz halkına duyurusunun
yapılması gönderilmesi gereken kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, takibi
ve uygulanması sağlanmıştır.

2- ENCUMEN HIZMETLERI :

Belediye Enctimeninin 202| yılında haftanın Perşembe günleri saat
l4.30'de mutat olarak aynı saatte düzenli olarak yaptığı toplantılarında muhtelif
konuları içeren mevzııatauygun 4l1. adet karar alınmıştır.

Encümene başkarıhğımızca hava|e edilen evraklar bir haftalık zaman
zarfında tetkik ve müzakere edilerek karara bağlarımış ve karara bağlanan bu
evraklara ait encümen kararları en kısa zarrıanda yazılarak gereği için ilgili
müdürlüklere gönderilmiş ve defterine zamanında yazılarak muhafazası
sağlanmıştır.

3- GENEL EVRAKVE YAZMANLIK rrİzıvrnrr-,nRİ :

Yazı İşleri Müdürlüğü birimine 202l yı|ında kamu kurum ve kuruluşları
ile özel ve tiizel kişi ve kuruluşlardan gelen resmi evrak ve dilekçe 4414 adet
evrakın gtinü giinüne başkanlıkça havalesinin yapılarak gelen evrak kayıt
defterine kaydının yapılması ve cevaplanması gereken evrakların gecikmeye
meydan verilmeden cevaplandırılması sağlanmıştır.

Yazı işleri müdiirlüğtine ait giden evrak defterine dahili ve harici olmak
izere 2021 yılında 3854 adet evrak işlem görerek ilgili kişi ve kuruluşlara
gönderilmesi sağlanmıştır.

202l y ılında B aşkanlık adına 263 Adet yazı şma y ap ı lm ı ştır.

4- EvLENDİnıvrB MEMURLUĞu ırİzıvınTLERİ:

202I yılıı çalışma dönemimde Belediyemize Evlenmek üzere müracaat
eden 643 çiftin medeni kanun ve yönetmeliğine uygun olarak Belediyemizde

Yazı İşleri Müdürlüğü :

2021 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1_ MECLİS Hİzvrnrr.,BRİ :

|22



yetkili Evlendirme Memurluğunca nikah akitleri yapılmış olup, l4 adet yabancı
uyruklu vatandaşın nikah akitleri yapılmış, ayrrca başka yerde evlenmek üzere
evlenme izin belgesi talebinde bulunan 5 vatandaşımıza evlenme izin belgesi
verildiği, Akşehir de nikah yaptırmak üzere Belediyemize izinli olarak ge|eı z+
vatandaŞımızın da nikahlarının yapıldığına dair nikah bildirimlerinin ilgili
belediyelere gönderildiği ve Belediyemizce nikah akitleri yapıları çiftle-rin
evlenmesine ilişkin Evlenme Memis Bildirimlerinin ilçe Nüfus-Müdiirlüğüne
zamanında gönderilerek evlenme tescillerinin yapılması sağlanmıştır.
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202ı rILINDA yuzlişrnni ıııüoünrüĞü vE EvLENninvE, MEMuRLuĞrrNne
vArILAN çALIşMALARIN AvLIK »orüıı,ıaNı

AYLAR
202|Y|LI
EvLENME

SAYIsI

202|YlL|
Bxcüurx

KARARLARI
SAYIsI

202|YILI
ıvıncr,İs

KARARLARI
SAYIsI

202lY|L|
cnr-r,x-niı-nxçn

EvRAK
SAYIsI

202lYIL|
cinnx
EvRAK
SAYIsI

2021 YILI
»üzyızı

sAyIsI ( cionx)

oCAK 26 l8 405 330 32

ŞUBAT 2l 26 l3 486 24

MART 37 53 6 488 289 28

xis,tx 50 64 |4 336 320 2l

MAYts 33 24 8 250 257 |7

78 37 43r 3l9 20

TEMMUZ 98 2| 7 384
,r,1,, 24

^q.Ğusros |20 43 13 334 3l7 |4

EYLUL 66 33 |2 352 267 18

EKIM 50 4 3ll 369 2l

KAsIM 25 9 332 352

ARALIK 35 35 38l 276 26

(;ENEL
ToPt,AM 643 4ll ll8 4414 3851 263
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Ozel Kalem:

YAPILAN ÇALIŞMALAR

l. Halkın istek, ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda Belediye Başkanıyla
görüşmesine imk6n sağlanmıştır. (Halk günleri)

2. kentin sorunlarıyla ilgili şikdyet ve istekier, lıgııl blrimıere iletilmiştir.
(Akos)

3. Mahallelerdeki problemlerin tespiti ve çözümlenmesi konusunda mahalle
halkıyla iletişim 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 amacıyla
Belediye Başkanıyla halkın bütünleşmesi sağlanmıştıİ.

7. Başkanhk Makamının yapılan etkinliklerle, hizmetleri halka duyurmak
amacıyla belediyenin diğet birimleriyle gerekli diyaloglar sağlanmıştır.

8. Bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetler ve toplantılarıa iıglıl; bıgisayar
üzeri nden i leti şim akışını sağlamak, kişileri bilgilendirmek amacıyia
protokol üyelerinin resmi kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin
ve basın temsilcilerinin cep telefonlarına sMs'le bilgilendirme sistemi
oluşturulmuştur.

9. spor müsabakalarına katılan okullara araç desteği sağlanmış olup başarılı
olan öğrencilerimize belediyemiz tarafından çeşitli <ıdtlller verilmiştiı.l0. Sivil toPlum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmiş onların fikirlerine
başvurulmuştur.

1 l. Öğretmenler günü, anneler günü ve 8 mart dünya kadınlar günü gibi
özel günlerde vatandaşlanmızaküçük hediyeler sunulmuştur.12. Akşehir'imizdeyapianprojelere programlara katılım sağladık.13. Hanım kardeşIerimizin fikirlerini daima önemsediğim iz içinonlarla
birlikte olduk.

14. Hastalarımızaziyareti hiç eksik etmedik.
l5. Belediye personellerimizle zaman zamankan bağışında bulunduk.

temmuz dayanışması için belediye personelimiz ile bağış karnpanyası başlattık.
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ÇALIŞMALARI

62. ULUSLARARASI AKşEHIRNASREDDIN HoCA şpwrıĞı vAIILDI

Bu yıl korona virüs nedeniyle kısıtlı olarak yapılan şenliklerde Temsili Hocalık
görevini Behzat Uygur üstlendi. 5 Adet yetişkin, 5 adet çocuk tiyatro oyununun
sahnelendiği şenliklerde trap atışı ve eşek yarışları, açık hava sineması, sergiler,
akrobasi gösterileri, yerli halk oyunları gösterileri ve sirk gösterileri ile dolu dolu
geçti.

NASREDDIN HOCA ŞENLIĞI TIYATRO GÖSTEzuLEzu

Bu yıl 62.si düzenlenen Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Hayat Kime Güzel,
Seni Unutmak İstemedim Ki, Bence Hiç Komik Değil, Ahududu ve Ağaçlar
Ayakta öltir adlı tiyatro gösterileri sahnelendi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği
tiyatro gösterileri şehrimizde renkli görünttilere sahne oldu.

SENi UNUTMAK
isreııaeOiıvı xi

BENCE Hlç
KOM|K DEGlL

AHUDUOU Rüecı-Rn
AYAKTA oLuR

AçtAR
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NASREDDIN HOCA ŞENLIĞI ÇOCIJK TIYATROLARI X

Bu yıl 62.si dizenlenen Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Fareli Köyün
Kavalcısı, Bulutlar Ülkesi, Mikrop ile Köptik, Sebzeleİ Ülkesi ve Sirk Kedileri
adlı Çocuk tiyatroları sahnelendi. Yoğun ilgiyle karşılanan tiyatrolarda çocuklar
eğlenceli vakit geçirdiler.

FARELiKÖYÜN
KAVALcl5l

BULUTLAR
üı-xssi

Buıutıar
ğl«esi

Wü

mixnop iı-t
KOPUK

sE_BzCLAR
UtKE5l

slRK
xeOiı-eRi

i3ıı
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MISAFIR OYUNU SEZONU AKŞEHIR,DE AÇTI

Akşehir Belediyesi tarafindan, kültiirel ve sosyal etkinlikler kapsamında konya
şehir Tiyatrosu tarafindan sahnelenen 'Misafir' isimli tiyatro oyunu Akşehir
Külttir Merkezinde seyirciyle buluştu.
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TIYATRO: BEN MEHMET AKIF!

Akşehir Belediyesi tarafindan, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü
münasebetiyle Akşehir Kültür Merkezi'nde "Ben Mehmet Akifl" adlı tiyatro
gösterisi sahnelendi.

6 l
) "ALLAH bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

ı

KON TV,DE AKŞEHIR TANITIM BELGESELLERI YAYINLANDI

Akşehir Belediyesinin katkıları ile çekimleri gerçekleştirilen Kadim Şehir ve

Gezen Bilir adlı belgesellerde Akşehir'in tanıtımı yapıldı.
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NASREDDIN HOCA,YI VEFATININ 737. YILINDA RAHMETLE ANDIK

Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi akiarmak amacıyla
düzenlenen Nasreddin Hoca Anma gürlerinde ''Nasreddİn Hoca'nın Torunları
Sabah Namazında Buluşuyor" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca ''Hatm-i Şerif
?iTl ":_Nnevlid-i Şerif' okutuldu. Akşehir ve Burdur'ja Prof. Dr. Nebi
OZDEMIR ve Dr. Ögr. Üyesi Aziz AYYAtarafindan konferanslar verildi.

5. ONLINE ULUSAL FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI

Nasreddin Hoca'yı her yönüyle tanımak ve doğru anlatabilmek, fikralarından
çıkan anlam zenginliğinin farkına varmak amaçlarıyla dtızenlejigimiz ulusal
Fıkra canlandırma yarışması 5. yılında koronavirüs tedbirleri kapsamında
online olarak düzenlendi. 7'd,en 70'e herkesin katılabildiği yarışmanın ödül
töreni online olarak Akşehir kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

h!ii]Efo\]11Li)O]i]l]

ll]fiffilifltlitl

|29

,.'.r
ın,

t
ı r! İ

t JI lı ll. Iı ra(rı \,İ-.
,

-

l

.^- -^,

ı]

]
7

i,f
t
,),ı,!

t

iF,İ

a, l

,/

(!
,a]

;l,Allı|

,İ



AKŞEHIR ONUR GUNU,NU KUTLADI

-ir-\

3 . ZEKAI BALOĞLU ATLETIZM YARIŞMASI GERÇEKLEŞTI

Akşehir Kaymakamlığl, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Spor ilçe
Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıkh hayat ve

fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu Atletizm
Yarışması'nın üçüncüsü yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlendi. Akşehirli
Gençlik ve Spor Eski Bakanlarından Zekai Baloğlu'nun vasiyeti üzerine onun

anrsİnu düzenlenen yarışmaya 350 öğrenci katılırken 14 kategoride çeşitli
mesafelerde koşu yarışmaları yapıldı. Toplam 55 Bin TL ödül dağıtıldı.

l30

Milli Mücadelemizde Batı Cephesi Karargdhı göreviyle çok önemli bir rol
'üstlenen Akşehir'de, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, Karargahın taşındığı 24

Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinlikleri
bu yılda coşkuyla kutlandı. Covid-l9 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe hijyen
kurallarına dikkat edilerek, Tarihi Akşehir'den Afuon'a yürüyüş canlandırması,
Fotoğraf Sergisi, Atlı Okçuluk Gösterileri, Bisiklet Turu etkinlikleri düzenlendi.
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AKŞEHIR BELEDIYESI,NDEN
BASToN

ENGELLILER HAFTASINDA AKILLI

10-16 ı etkinlikleri kapsamında düzenlenen program ileEngel 9 adet akıllı baston dağıtımı 20 Bin 700 TLbedell vatandaşlarımızın daha rİhat yaşam sürebilmesi
ve sosYal haYata daha rahat katılabilmeleri amacıyla gerçeküeşİirİlen tören günün
anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tören sona erdi.

GELENEKSEL AŞURE IKRAMINA YOĞL]N ILGI

Akşehir Belediyesi tarafindan geleneksel hale getirilen Aşure ikramı, bu yıl da
vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 4 ayrı noktudu gerçekleşıirilen
ikram öncesinde Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafındın 

-bir 
gosteri

sunuldu.
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,GENÇ AKSES

Akşehir' de ikamet eden gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni firsatlar
sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, gibi
amaçlarla başlattığımız projemiz Genç AKSES Merkezi (Genç Akşehir Sanat,

Eğitim, Kültiir ve Spor Merkezi) çahşmalarına başladı. Proje kapsamında şu ana
kadar, gençlerimizin bilim ve kitap fuarlarına katılması, sinema gösterimleri,
Akşehir tanıtım gezileri ve tanışma toplantıları düzenledik.

l

üe
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GENÇ AKSES MERKEZI

İçerisinde E-Spor Salonu, Dijital Fotoğrafçılık Atölyesi, İnsansız Hava Araçları
Atölyesi, Sosyal Medya Dijital PazarlamaAtölyeleri, Çini ve Seramik Atölyeleri
bulunan, sanat ve spor etkinliklerinin yapılacağı merkezimiz tamamlanmak

üzere. Toplam proje maliyeti l Milyon TL olup, şu ana kadar 500 Bin TL
harcama yapılmıştır.
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KITAP KAFE

Akşehir kültür Merkezi üst katında, keyifle kahvelerin yudumlandığı, her köşesi
kitaplarla dolu bir alanda kitapların okunabildiği, arkadaşça güzel vakit
geçirilebildiği ortam oluşturacağız.Tadi|atçalışmaları devam etmektedir.

HOŞ GELDIN TORUNUMPROJESI HAYATA GEÇIRILDI

proje kapsamında ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanede yeni doğan tüm
bebeklerin ailelerine içinde bebek doğar doğmaz lazım oübilecek* çeşitli
malzemelerin bulunduğu çantalı setler armağan ediyoruz. Bugüne kadar topıam
1057 adet yeni doğan seti l06 Bin l70 TL bedelle armağan edilmiştir.
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YAZAR TARIK BUĞRA ONLINE PANELLE ANILDI

Akşehir Belediyesi; Akşehirli Ünlü Yazar Tarık Buğa'yı ölüm yıldönümünde
düzenlediği panelle andı. Akşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Anadolu Mektebi
öğencileri tarafindan "Edebiyatın Yerli ve Milli Sesi: Tarık Buğra" konulu
zoom üzerinden online bir panel düzenlendi. Panel Akşehir Belediyesi Youfube
'hesabındaıı carılı olarak yayınlandı.

IMAM HATIP ÖĞngNcırERI SÜVEYDA,YI IZLEDI

Akşehir Belediyesi btinyesinde faaliyete geçen Genç AKSES ve AKIMMED'in
öğenciler için düzenlediği proje kapsamında İmam Hatip Ortaokulları ile İmam
Hatip Lisesi öğrencilerini Akşehir Kültiir Merkezinde "Süveyda" filmiyle
buluşturdu.

\

\

l

"Edebiyatın yerli ve
Milli SesiTarık Buğra"
panelistler: AnadolüJ Mektebl Öğrencülerü
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AKŞEHIR GASTROFEST,E DAMGASINI VURDU

konya'nın zengin yemek külttirünü tanıtmak amacıyla konya Büyükşehir
Belediyesi tarafindan düzenlenen konya GastroFest'e katılarak stant açan
Akşehir Belediyesi, coğrafi işaretli gunne tatları, Nasreddin Hoca'sı ve Sıra
Yarenleri gösterisi ile festivale damgasını vurdu.

8. AKŞEHIR XC OPEN YAMAÇPARAŞÜT YARIŞMASI

Akşehir I(aymakamlığı, Akşehir Belediyesi, uluslararası Hava sporları
Federasyonu (FAD ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa
düzenlediği 8. Akşehir xc open Tiirkiye yamaç paraşütii Mesafe Şampiyonaıı
ve Eğitim Yarışması'na Avusfurya, Bangladeş, Iran'ln yanl sra Türkiye'niıt
birÇok ilindeki havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam l0O
yarışmacı katıldı.
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NASREDDIN HOCA BELLEK MERKEZI,NE KOP DESTEGI

KOP İdaresinin finansman destekleriyle başlatılan ve Akşehir Belediyesi
starafindan yürüttilen 'Nasreddin Hoca Diinya Mizah köyü projesi' çalışmaları
hızla devam ediyor. Proje kapsamında kurulacak 'Nasreddin Hoca Bellek
Merkezi' kurulumu için ek ödenek protokolü imzalandı. 1 Milyon Tl'lik ek
kaynakla KOP İdaresinin proje desteği 5 Milyon 920 Bin TL'ye ulaştı.

AKŞEHIR,I SEVIYORIJM ŞEHRIMI TANIYORUM PROJESI HAYATA
GEÇTI

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim
Müdiirlüğü'niin paydaş olduğu 'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum
Projesi' geçtiğimiz yıl salgıdan dolayı başlatılamamıştı. Bu yıl okulların eğitim
öğetime açılmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilçe genelinde eş

zamanlı olarak tiim okullarda Akşehir tanıtım filmi izletildi.
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BILAL SONSES ŞARKILARINI AKŞEHIR SPORIÇIN SÖYLEDI

Akşehir spor yararına düzenlenen konserde Akşehir Nasreddin Hoca Açık Havı
Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan tinlü sanaiçı Bilal sonses, soğuk havaya
rağmen binlerce kişiye muhteşem bir konser verdi.

SULTAN 2. ABDÜLHAMID HAN AMLDI

Akşehir Belediyesi; Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının lO3. Yıldönümtinde bir
anma programı düzenledi. Anma proglamı kapsamında Akşehir Belediyesi
Mehteran Takımı pandemi kurallarına uygun -olarak bir mehter göstörisi
gerçekleştirdi. Mehtır gösterisi youfube tızeıincen de canlı olarak yayınlandı.
Yapılan canlı yayına da vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.
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NASREDDIN HOCA,DAN MAVILEŞME ÇAĞRISI

Akşehir Belediyesi Koronavirüs salgınında maske, mesafe ve temizlik
kurallarına dikkat çekmek ve ülke genelinde tüm illerin maviye dönmesini
sağlamak amacıyla Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu
çekti. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafindan
hazırlanan video; sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesi web sitesi
üzerinden paylaşıldı.

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERI ILE ŞEHITLER YAD EDILDI

Akşehir Belediyesi tarafindan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü etkinlikleri kapsamında online olarak Kahramanlık Türküleri Konseri
düzenlendi. Akşehir Belediyesi'nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan
konser vatandaşlar tarafindan ilgi gördü.
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Akşehir Belediyesi ve Akşehir ilçe Müftülüğü'nün işbirliği ile Ramazan-ı Şerifayı boyunca yapılan mukabelelerin kadir Gecesi'nde yapılan hatim duası ile
taçlandırıldığı "Akşehir Hatimlerde Buluşuyor" projesinin ödül töreni Akşehir
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"AKŞEHIR HATIMLERDE BULUŞUYOR,, ÖnÜr TÖRENI
GERÇEKLEŞTIRILDI

RAMAZANDA O LINE TÜRK TASAVVUF MUSIK1SI KONSERLERI

Akşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında belediyenin youtube
kanalı üzerinden canh olarak düzenlediği "Online Türk Tasavvuf Musikisi
Konserleri" ilgi gördü. Konserler Ramazan ay| boyunca haftada I kez
gerçekleştirildi.

AKşEH| R HAT|],ltERDE ButUşuYoR

- 

AKŞF.HİR BELEDiYDSı TAs^wUF MUsİKis| GRURU 
-rünr TASAwuF Musiı<tsi

l6 Nisan cuma, saat: t9.00'da Akşehif Belediyesi
ı lbür kana|ından canlı olarak yayınlanacaktır
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AKŞEHIR BELEDIYESI,NDEN BAŞARILI SPORCULARA ALTIN

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kg'da2. gelen Eren Kızılkuyu'ya çeyrek
altın, Büyük Gençler Yarışması'nda 96 kg'da Türkiye 1.'si olan Polat Şahinkul'a
ise yarım altın verildi. 49 Kg. sıkletinde U 15 Kategorisinde Türkiye ikincisi
olan Halil Ergün, 73Kg. sıkletinde U l5 Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olan
Ufuk Sayargil, 8l Kg. sıkletinde U 15 Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olan
Furkan Geçitlioğlu, 96 Kg. sıkletinde U l7 Yıldızlar kategorisinde Türkiye
Üçüncüsü olan Polat Şahinkul, 59 Kg. sıkletinde U 17 Yıldızlar kategorisinde
Türkiye İkincisi olan Hatice Karagöz ve halterde dünya üçüncüsü ve Avrupa 2.si
olan Nuran Yalçın altınla ödüllendirildiler.

23 NISAN,DA ÇOCUKLARA HEDIYE VERILDI

Akşehir Belediyesi; Bu yıl salgın nedeniyle kutlamaları evlerinde yapacak olan
Okul öncesi ve Ilkokul öğrencilerine 23 Nisan hediyesi gönderdi. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında evinde kalan

- vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için Akşehir Belediyesi
Bandosu cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalarak bir etkinlik hazır|adı.
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AKŞEHIR BELEDIYESI BAŞARILI ÖĞRENCILERI ÖDÜLLENDIRDI

Akşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan
öğrenci|ere ödül verdi. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, bu
ödüllendirmenin bir gelenek haline getirildiğini belirterek bundan sonra
sınavlara girecek olan gençlere de motivasyon sağlamayı" amaçladıklarını
belirtti.

AVRUPA HAREKETLILIK HAFTASI
ETKINLIKLERI

KAPSAMINDA FARKINDALIK

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, farkındalık oluşfurmak amacıyla,
evden belediye hizmet binasındaki mesaisine bisikletle geldi. Daha sonra
belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte bisiklete binerek
Akşehir Belediyesi'nin devam eden yatırım projeleri kapsamındaki inşaat ^alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca konuyla ilgili bir fotoğraf
yarışması düzenlendi.
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AKŞEHIR TURIZMDE KABUĞUNU KIzuYOR

Akşehir'in Eırizm sektöründen bir pay alması, doğası, tarihi zenginliği, kültürel
varhkları gibi yönlerinin daha iyi tanıtılması kapsamındaki çalışmalar tüm
hızıyl,a sürüyor. Bu kapsamda Akşehir Belediyesi öncülüğünde Akşehir Kültür
Merkezi'nde bir Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi. Bugüne kadar sahip olduğu
birçok ortak turizm projesi, geliştirdiği markalar ve aldığı ödüllerle turizm
sektörünün dünya çapında bilinen isimlerinden olan Turizm Duayeni Dr. Cem
Kinay'da çalıştayda'Turizmdeki trendler' konulu bir sunum gerçekleştirdi,

AKŞEHIR OKUYOR GELECEĞIM DOKUYOR PROJESI

Akşehir Belediyesi ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafindan başlatılıp
uygulanacak olan "AKŞErun orwoR GELECEĞİNİ DoKUyoR" isimli
projemizle ülkemizin geleceğinin mimarları olan öğencilerimiz, kitap okuma
alışkanlığı kazanmanın yanında Istanbul ve Ankara'daki tarihi kültürel

mekanları gezip görecek, resmedecek, kendi öykülerini zenginleştirecek.

Akşehir Beledayesi ve Akşehiı llçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatlllp uygulaoacak olan
,AKsEHlR oKUYoR GEtEcEĞlNl DoKUYoR,,isimli projemizle ülkemizin 9eleceğinih mimarlarl

olan öğİencilerimiz, kitap okuma allşkanllğl kazanmanln yanlnda istanbul Ve Ankara,daki tarihi

kültürel mekanlarl gezip 9ör€cek, resmedecek, kendi öyküle,ini zen9inleştirecek,
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Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü;

1-FALiYET vE PROJELER:

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

IRAS
No

2
3

4

l 70 Evler Parkı

PARK ADI/]\,IEVKİİ

300

5l66

l905

l50
3607

l370

5

6

7

8

9

l0

ll

12

l3
14

l5

TOPLAM ALAN

GaziMah. 9512
A l a Parkı Yeni Mah.
Adli e Parkı Selçuk Mah. l924
Ak Park Yeni Mah. l250
Altunkalem parkı Alfunkalem

Mah.
3492

A ua Park is on Mah.
Şehit Polis Memuru Hasan
Hüseyin Gündüz (Barış)
Parkı

Kileci Mah.

Beledi e Evleri parkı Yarenler Mah.
Beledi e Parkı

Çamlık Park Alfunkalem
Mah.

Şehit Jandarma Er Gökhan
ll.u ol vdar Parkı İstasyon Mah.

Şehit Hava Plt.Ü
Hüseyin Yenttirk (Doğa)
Parkı

stteğmen
Istasyon Mah. 22l5

En elsiz parkı Yeni Mah. l8l2
Fidanlık parkı Gazi Mah. 500
Gazi Parkı
Şehit Polis Memuru
Ramazan Güngör (Gonca)
Parkı

Kileci Mah. 685

Kileci Mü. 725

16

Gökçe Parkı

l43

(M,)

|,
I

I

3088

2652Gazi Mah.

l7



Güneş Parkı
Altunkalem

Mah.
Hıdırlık parkı Kızılca Mah.
kardelen parkı Yarenler Mah.

İstasyon Mah.Şehit Hava Pilot Teğmen
Murat Orbay(Kayhan) Parkı

Tekke deresi
Kuruçay Mah.Kuruçay Parkı

Kuruçay-TOKI Parkı Kuruçay Mah.
Kuvayi Milliye Parkı Kileci Mah.

Yıldırım Mah.Lalezar parkı

Şehit Polis Memuru
Küraman Güdücü (Merih)
Parkı

Yeni Mah.

MeteoroloIi Parkı Yeni Mah.
Modern Evler Parkı Yarenler Mah.
Mustafa Şarlak Parkı Kileci Mah.

Altunkalem
Mah.Özgür Park

Yeni Mah.Papatya Park
Gazi Mah.Sağlık Parkı

Seyran Mah.Sanayi Parkı
Seyran Mah.Selçuklu Parkı

Istasyon Mah.Seyit M. Hayrani Parkı
Seyran Mah.Seyran Parkı
Yeni Mah.Stadyum Parkı
Altunkalem

Mah.Şehit Murat UÇAR Parkı

Şehit Taner KOÇ Parkı
Meydan Mah.Tarık Buğra Parkı

Tipi Mah. ParkıTipi-l Parkı
Tipi Mah. ParkıTipi-2 Parkı
İstasyon Mah.Üçgen Park

İstasyon Mah,
Şehit Hava Plt.Üstteğmen
Hüseyin Gümüş (Ünkay)
Parkı

l8 Gülmece parkı Nasreddin mah. 8900

l9

20
2l

22

23
24
25
26
27

28

29
30
31

32

JJ
34
35
36
Jl
38
39

42
43
44

46

3470

l3000
545

5280
3360
3850
322

l930

1070
450
713

778

l00
1400
722

5410
950
l335

l592
7943
780

107l

11l7

Şehit Muhsin Sır (Vardar) Istasyon Mah. l600

144

I(ent ormanı

Yeni Mah.
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6640

34383

1430

4l

45
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Şehit Jandarma Er Emre
Kısmet illa Park Yeni Mah.

Şehit Polis Memuru Fuat
Güne Yarenler Parkı Yarenler Mah.

Şehit Fırat Yılmaz
akıro lu Parkı Kileci Mah.

Şehit Polis Mustafa Yavaş
Parkı İstasyon Mah.

Şehit P.Uzm.Çvş.Bilal
Gülcan imenli Parkı Çimenli Mah.

Mehmet Kıyıcı Parkı Yeni Mah.24
Ağustos Bulv.

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

Yarenler
Mah.Ceren sok.

CumbulSiteleri-6Nolu
Sa lık oca ı önü lSlmSlZ

Taşcı Sok.Tic.Lisesi anl Isimsiz
er ParkıA Yarenler Mah.

an1Dü ün salonu Engilli
piknik alanı Engilli

arkıBeledi e Çakıllar
Okul arkı _Çakıllar

arkıLlZu Çakıllar
a camll arkıA Çakıllar

Hal ark Çakıllar
Orta ark Çakıllar
Sultan pınarı Çakıllar
Eski okul içi Reis
Şehit Mesut ŞEKER
(Beledi arkı

Reis

ehit E ün Karakuş arkı
Harman Mah. Park Reis
Ilkö etim ant Altuntaş

a kenarı Altunta ş

Parkı

48

49

50

5l

52

53

54

55

56
57

59
60
6l
62

64
65
66
67

68

69
70
7|
72

l785

620

3829

8000

73 Adıyan park Altuntaş

Reis

58

63
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83

99

dürlüğüınüz Bünyesinde Bulunan Refüj ve Caddeler

liidürlüğümiiz tarafindan toprak dolgusu, ağaç dikimi, çimlendirme,
ılaması, bakım ve temizliği yapılan refiij ve kavşaklar.

90

oıN
l
2
J
4

74 Stadyum parkı
Mezarlık yanı park Karahüyük

76 Alas park Karahüyük
77 Hızarcı parkı Karahüyük
78 Sağlıkçı parkı Karüüyük
79 Seyran tepe parkı DoğT göz
80 Mavi dede parkı Doğ-rugöz
81 Savaş Cad. Yanı Doğrugöz
82 Sağlık ocağı yanı Doğrugöz

Pazar yeriyanı Doğrugöz
84 Eski Akşehir Cad. Yanı Doğrugöz
85 Çakır bağ parkı Doğrugöz
86 Yeni camii yanı Doğrugöz
87 Ortaokul içi Yaz|a
88 Çay kenarı Yazla
89 Orhan Erdem parkı Yazla

YazlaBelediye parkı
Keçeciler parkı Yazla9l

Kozağaç92 Kozağaç Parkı
karabulut93 karabulut parkı

Sağhk ocağı önü Atakent94
Atakent parkı Atakent

Atakent96 Şelale parkı
Atakent97 Anıt parkı
Atakent98 Sığırönü parkı

Beledi e arkası

Uzunluk (m)Alan ( m')Refti Adı
2.82024A stos Bulvarı refii u
2.|506.287Cumhuri uet Bulvarı refli
2.2008.333
3,702,545Şarlak Paşa Cad. reftijü

146

75

95

ıl

}

Gölçayır

7.740

İstasyon Bulvarı refiij ü_



-|

j

5 Tunahan Caddesi reftijü 2.600 1.300

6
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

reftijü 5.400 2.500

7 San Bulvarı refiijüayı 4.300 2.150
8 Bahtiyar Sokak reruJu 1.500 750
9 Hükümet Konağı Refiijleri 561 280
l0 Hastane caddesi refii|ü 529 1.600

1l Fatih sultan Mehmet caddesi
reftijü 2.378 |.220

l2 Menekşe sokak reftijü 584
l3 70 evler bulvarı 4.236

TOPLAM _ 46.994 18.983
_J

Müdürl müz tarafından toprak dolgusu. ağac dikimi. cimlendirm e, sulaması. balom ve temizliği
ılan ve kav

2.500

584

Sıra No Cadde - Sokak Adı Alan ( m') Uzunluk (m)
l 24 Ağustos Bulvarı 16.920 2.820
2 Cumhuriyet Bulvarı 12.900 2,|50
3 Istasyon Bulvarı 17,600 2.200
4 arlak Paşa Cad 7.320 370

Mustafa kemal paşa Bulvarı l8.000
l0 Hastane caddesi refiijü 5l0 1.600
l3 Sarnıç Sk. 4.308 1.846
l3 4.623 1.54l
l5 70 evler bulvarı 2.1|8 1.059
l7 Menek e sokak 2.892

Kuv e cad.ı milli 3.5l0 702
2l Hıdırlık Cad. 4.960 620
23 Umut sk. 1.590 530
25 Mustafa arlak Cad. 4.380 730
27 Dr. Vahdi Yamalak Cad. 4.242 707
29 ıldız sk.uKru 5.520 920
31 Inönü Cad. 1.440 360
J5 Nasreddin Hoca Bulvarı 8.178 |.363
35 ehit T ı sk.t 2.400 400

37 3.000

147

584
1.059

l

6

Lütfti Bostanoğlu cad.

19

Şetıit Üstegmen-Oan Şarlak
Cad. 500



39
ToPLAM

rsan Kaynaklarr ve Eğitim Müdürlüğü

Personel Özlük ve Eğitim İşleri Birimi

l)Belediyemiz tüım birimlerinden talep toplanarak birimlerin ihtiyacı oları
nitelikli personel ğnsan Kaynakları Yönetimi mezunu, Sosyal hizmet mezunu,

Turizm Rehberliği mezunu, Hatkla İlişkiler mezunu, Radyo Televizyon ve

^Reklamcılık mezunu, muhasebe, maliye, işletme, iktisat ve ekonomi mezunu,

Kamu Yönetimi mezunu, çevre sağlığı mezunu ve Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler programları mezunu) alımı için ilana

çıkılmış ve ilana toplam 667 başvuru yapılmış, 514 başvuru kabul edilmiş, 153

başvuru- başvuru şartlarını taşımadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.
* Başvurusu kabul edilenlerin kpss puanları sıralanmış ve bunlardan 72 adedi

sınava girmeye hak kazanm§ ve smava toplam 60 aday katılmış 12 aday sınava
katılmamıştır. Sınava girmeye hak kazananların sözlü mülakat ve uygulamalı
sınavları Başkanlık Makamınca oluşturuları 5 kişilik sınav kurulu üyesi
'huzurunda 2l ve 23 Aralık 202l taıihlerinde yapılmış ve bunlardan 16 aday
sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanmışlar, kazananlar web sitemizde ilan
edilmiştir. Evrak teslimi ve arşiv araştırması sonuçlarına göre atamaları
yapılacaktır.

2)Belediyemizde çalışan işçiler adına l 5.0 1 .2020 -l 4,0l .2022 tarih|erini
kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanarak yetkili işçi
sendikası ile belediyemiz arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme

ile işçilerin günlİ.ik yevmiyesi l.yıl l53,50 TL.2.yı| l65,00 Tl.olarak belirlen,
aynca sosyal haklarda da iyileştirmeler yapılmıştır.

3)Belediyemiz "kamu İstihdamı cetveli" üç ayhk periyodlar halinde Çevre

şehircilik ve İklim Değişikliği İl ır,ıtıdtirltıgtıne gönderilmektedir.
4\202l Yılı içerisinde belediyemizde kadrolu işçi olarak çalışan personelden

3 adedi işlemleri yapılarak kendi isteği ile emekliye sevk edilmiş ve 430.978,22-

TL. kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır.
5\202l yılı içerisinde 3 adet memur personelimiz kendi isteği ile 2 adet

personelimiz de vefat nedeniyle emekliliğe sevk edilmiş ve 651.379,90-TL.
emekli ikramiyesi ödemesi yapılmıştır.

6)Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Belediye Başkanı Maaş ve ücret

bordroları her ay düzenlenmiş, Dffiş ödeme bilgisi İnternet üzerinden ilgili
bankaya gönderilerek maaş ödemelerinin zamanında yapılması sağlanmıştır.

1.880 470Park sk
23.972I28.29l
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_ 7)Belediyemiz işçilerine 6772 Sayılı Kanun'a göre yılda 4 defa 52 yevmiye
ol_arak ödenen yasal ikramiye bordroları zamanında düzenleneret itramiye
ödemesi yapılmıştır.

8)Belediyemizde 202l yılı içerisinde l adet sosyolog, l adet Ziraat
Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet Şehir Plancı, ı'İdet Veteriner, 1
adet Teknisyen, l adet Eğitmen, l adet Mimar olmak tır".. to|ıu. 8 adet tam
1=,manlı sözleşmeli personel istihdam edilmiş olup giriş işlemleri yapılmıştır.
Toplam Sözleşmeli Personel sayımz 2|'e aitrİrşrnİştİ. '

9)Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında yönetmelik gereğince genel ve
ek beYan veren memur personelin mal bildirimleri bir öncek-i mal beyanları ile
komisyonca karşılaştırılarak futanak düzenlenmiştir.

10) 3308 SaYılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun l8.maddesine istinaden
belediyemizde 2020-202l eğitim-öğetim yıhnda beceri eğitimine (Staj) tabi
tufulan mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerinin stİj ticreti bordroları
Kanunun 2S.maddesinde belirtilen oranlar dikkate alınarak uyİ, uyrrotızenıenmiş ^
ve öğrencilere ödenmiştir.

1ı) sosyal Güvenlik kurumuna Memur personel emekli kesenekleri,
işçi personel SGK kesintileri (E Bildirge), İşkui'a Aylık İşgücü Çizelgesİ
internet üzerinden her ay düzenli olarak gönderilmiştir.

12) "5510 Saylı Kanunun 4'iiırcü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kaPsamında sigortalı sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik ortamda
aktarılması hakkında tebliğ" gereğince belediyemiide çalışan tiim memurların
hizmet bilgileri ve bu bilgilerde oluşan değişiklikler gtıncel olarak sosyal
Güvenlik kurumunca hazırlanan web tabanlı Hizmet Takip progr.ımına Qıitap)
internet üzerinden düzenli olarak yapılmıştır.

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

14) İş sağlığı Güvenliği kurulu toplantıları yapılarak karar defterine
alınan kararlar yazılmış olup kararlar ilgili birimlere gcındeiilmiştir.

15) Memur personele 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
kanununun 32 maddesi gereğince imzalanan sosyal Denge sözleşmesi
gereğince sosyal denge tazminatı her ay maaşlarla birlikte <ıdenmektedir.16) İçişleri Bakanlığı tarafindan yiirütiilmekte olan E-Belediye Bilgi
sistemi projesi kapsamında düzenlenen yeni Gelir Modülü ve Emlak Envanter
Eğitimi uzaktan eğitim şeklinde ilgili personele verilmiştir.

17> Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
çalışan Memur personele 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 Maddesinin son
fikrası gereğince 202l yılı içerisinde 4 adet memur personele il«amiye
verilmiştir.

l49



18) 02.07.2020 Tarih ve 3ll73 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Personelinin Görevde Yükselme ve Unvun Değişikliği Esaslarıng Dgir
Yönetmelik" gereğince; belediyemizce 202l yılı Görevde Yükselme ve Unvan
değişikliği sınavı için 4 adet kadro (Fen İşleri Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü,
Mali Hizmtler Müdürü ve Mühendis) ilan edilmiş ve müracaatta bulunarak
yapılan sınavlarda başarı gösteren 4 memur personelin belirtilen kadrolara
atamaları yapılarak görevlerine başlamışlardır.

19) 202| yılında l işçiye yevmiye kesimi cezası verilmiş, l işçinin
disiplin soruşturması sonucunda disiplin kurulu kararı ile iş akdi fesih edilerek
işine son verilmiştir.

20) Memur ve Sözleşmeli personel için Performans Değerlendirme
formlarının doldurulması sağlanmıştır.

2l) Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin l8/l.maddesi gereğince

_ belediyemiz zabıta personeline yönelik olarak Görevde Yükselme Eğitimi ve

Sınavı açılması planlanmıştır.
22) İçişleri Bakanlığı tarafindan geliştirilen E-Belediye Bilgi Sistemi

geçiş aşamaları tamamlandığından son kullanıcı eğitimlerini ilgili personellerin

alması sağlanmıştır.
23) Tarihi Kentler Birliğinin belediyelerin koruma ve denetim

birimlerinde çalışan personellerin bilgi, tecrübe ve niteliklerinin artırılması
amacıyla düzenlediği eğitimlere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri

Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü personelinin katılımı sağlanmıştır.
24\ Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Belediyeler Birliği

işbirliğinde düzenlenen "Yerel Yönetimlere Yönelik Fon Kaynaklan Eğitimine"
Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin katılımı sağlanmıştır.

2-Bilgi İşlem Birimi

1)Belediyemiz bilgisayar otomasyonu içerisindeki kayıtlı verilerin güvenliği

ve korunması amacıyla yüksek kapasiteli yedekleme (Backup) cihazı ile güvenli
yedeklenme işlemi günlük olarak yapılmıştır.

2)Belediyemiz bilgisayar otomasyonu ile kimlik paylaşım sistemi

entegrasyonu yapılarak mükelleflere ait kimlik ve adres bilgilerinin Kimlik
Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden alınarak doğru bilgiye ulaşılması

sağlanmıştır.
3)yasal mevzuat günlük takip edilerek bilgisayar sistemi kesintisiz

çalıştırılmıştır.
4\70gg Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyeler tarafindan kullanılması
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Zorunlu hale gelen E-belediye Bilgi Sisteminde yeni versiyon olan canlı belediye
ortamına geçişler tamam lanmıştır.

5)E-Belediye Rilgi sistemi projesi için envanter çalışması yapılması
amacıyla l5 kişilik Envanter ekibi mülakat yöntemi iıe seçlıerek oluşıurulmuş,
kullanıcı eğitimleri ve tanımlamaları yapılmıştır.

6)Envanter ekibimiz tarafından tapu kayıtları saha çalışması ve maks
kaYıtları ile en doğru bilgilere erişerek şehrimİzin sorumluİuk alanındaki tüm
bağımsız birim arsa arazikayıtları sisteme işlenmiştir.

7)Envanter ekibimiz emlak ilan reklam çevre temizlik vergilerinin düa net
olması için yerinde veri kaydı ve görselleme çalışmaları yapılmıştır.

8)Temmuz ayı itibari ile E-Belediye Bilgi Sistemin iurn ğeçiş çalışmaları
baŞlamıŞ data testleri yapılmış aktarımr a biİ sorun gtırtılmedTğİ unİuş,İd,ktrn
sonra aktarım işlemi gerçekleşmiştir. - 

,

9)Online tahsilat ödeme yöntemi E-devlet üzerine aktarılmış tahsilat için ^BKM (Banka Kartları Merkezi ) ile ödeme protokolü imzalanmış ve ödeme
sistemi devreye alınmıştır.

10) BelediYemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan vatandaşlarımıza
dahahızlı, kaliteli, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla E-imar
ile imar durum belgelerine ulaşabileceği ve yapılaşma durumunu g6rebileceği
uygulamamı z tamamlanma aşamasma gelinmiştir.

1ı) E-Belediye Bilgi Sistemin yeni versiyonda Analitik Bütçe, Analitik
Muhasebe, Doğrudan Temin Modülü, Taşınır Mal Modülü, Taşınmaz Ma|
Modülü, kimlik paylaşım sistemi Tapu paylaşım sistemi, karar organları
Modülü (Encümen ve Meclis), Sosyal Yardım Evlendirme Modülü, nuıısat niıgi
Sistemi (Rubis) Gelir Modülü ve Emlak Envanter Modülleri geçiş çalışmalaİı
tamamlanmış ve kullanıcı eğitimleri verilmiştir.

12) vatandaşlarımız|n ve müteahhitlerin ruhsatlandırma süresinin -
hızlandırılması ve kağıt israfının önüne geçilmesi amacıyla Ruhsatlandırma
sürecinin E-imza ile imzalanması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

l3) BelediYe sorumluluk alanı içerisinde bulunan vatandaşlarımıza daha
hızlı kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla 7l24 online istek şikayetve görüşlerini çek gönder özelliği ile bildirebilecekleri güncel duyuru 

-ve

haberleri okuYabilecekleri etkinlik ve şehrimizi tanıtan Nasreddin Hocamızr ve
diğer önemli şahsiyet ve yerleri anlatan bir mobil uygulama geliştirilmeye
başlanmıştır.

14\ cumhuriyet Meydanı'nda belediyeye ait toplu kullanım alanlarında
kablosuz internet hizmeti verilmeye başlanılmıştır.

ı5) Fen İşleri Müdürlüğü tarafında verilen kazı ruhsatları için Alt yapı
koordinasyon Merkezi (Aykome) uygulamasının hayata geçiiilmesi içın
çalışmalara başlanı lmıştır.
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16) Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yönetmelikleri gereğince
gerekli kurum verbis sorumlusu belirlenmiş verbis kayıtları yapılmış ve
personellerimiz için gerekli eğitimler 2022 yılı için planlanmıştır

17) Belediyemiz ana hizmet binasının deprem yönetmeliğine uygun
olmaması sebebiyle yıkım kararı alınmış olup mevcut hizmet birimlerinin üç ayrı
lokasyon da hizmet vermesi kararlaştırılmış ve bu 3 ayrı nokta için network

.hatları elektrik ve güç kaynağı tesisatları yapılmış olup hizmetlerimiz kesintisiz

şekilde çalışması sağlanmıştır.
13) Network ve sunucu kabinlerimiz sorunsuz şekilde l.Nolu Hizmet

Binasına taşınmış ana merkez olarak burası belirlenmiş ve diğer iki hizmet
binamıza da 1.Nolu Hizmet Binamızdan intemet ve data bağlantısı kablosuz
olarak Radio Link ile aklarımı sağlanmış ve birimlerimizi ayrı lokasyonda
olmasına rağmen güvenli şekilde çalıştırılması sağlanmıştır.

19) Yeni gelen personeller için E imza alımları yapılmaya devam

- edilmiştir.
20) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Genç Akses

birimi için gerekli yüksek seviye gaming bilgisayar alımları yapılmış ve ilgili
birime teslim edilmiştir.

2|) Mevcut yedekleme ünitesi haricinde ikinci ve üçüncü bir yedekleme

ünitesi kurulup her ihtimal düşünülerek veri güvenliğinin üst düzeyde tutulması

sağlanmıştır.
22\ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinin saklanması ve kullanıcılara

paylaştırılmasını sağlayan Qnap Veri Depolama cihazında oluşan disk hataları

dikkatlice çözülüp sistemin çalıştırılması ve güvenli şekilde depolanması

sağlanmıştır.
23\ Belediyemiz bilgisayar sistemi yerel ağının ve internetten gelen

tehlikeler karşısında korunması amacıyla kullanılmakta olan mevcut Güvenlik
* duvarı (Firewall) cihazının ve Log Tutma uygulamasmın üçer yıllık lisanslarının

alımı yapılmıştır.
z+\ Belediyemiz tüm birimlerinin gerekli bilgisayar ya^q ve sarf

malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır.
25\ Hukuk İşleri Müdürlüğünde kullanılan mevzuat ve icra takip

programlarının bir yıllık lisans sözleşmesi yapılarak lisans bedeli ödenmiŞtir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüzce aşağıdaki çalışma gerçekleştiri|miştir:
ı Belediyemize ait araç Ve iş makinesinin bakım ve onarımları

zamanında yap ılarak kullanıma hazır halde tutulmu ş lardır.
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o Mevcut ve yeni kurulan ses yaym sistemlerinin bakım ve onarımları
düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

. ilçe Merkezi ve Mahallelerimizdeki elektrik aboneliklerin tamamı
kontrol edilerek oluşturulan veri envanteri sayesinde sağlıklı bir
şekilde takibi sağlanmıştır.

ı 6360 Sayılı Kanun kapsamında KOSKİ. ye devredilen su
aboneliklerinin takibi yapılmaktadır.

ı Belediyemiz Müdürlükleri ve çalışanlarımız arasındaki iletişimin
sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için dAhili santral ve kurumsal
hatların bakım ve onarımları sürekli takip edilerek kesintisiz iletişim
sağlanmaktadır.

ı Belediyemiz Müdürlüklerince ortak ihtiyaç olan sarf malzemelerinin 
^temini 4734 sayı|ı kamu ihale kanununun uygun maddelerince

yapılmaktadır.
. Belediyemiz hizmet binalarının temizliklerinin yapılması ve diğer

Müdürlük hizmetlerinin yürütüle bilmesi için 3734 sayılı kamu ihale
Kanunu kapsamında personel alımı yapılmıştır.

. İlçemiz genelinde kullanılmak üzere 50 adet Hoparlör kılıfi, l lo 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:

l - Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esaslarr, çalışanların görev
ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, uüu.ukıun meslek
içi eğitim, görevde yükselme, meslekien çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve
savunma ataçları olarak kullanacakları aletler ile zabıta mtldtıritıgtınde
hizmet gereklerine göre oluşfuracakları birimleri İçişleri Bakanlğınca
çıkarılan veya çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerini göre düzenlemek,
2 - Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak, bu amaçla belediye
meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken
emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzıattaöngörülen ceza
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ve diğer yaptırımlan uygulamak,
3 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin

çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
belirlenen çahşma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,
4 - Vatandaşlardan ve belediye sınırları içindeki işyerlerinden gelen

şikayetleri hızlı bir şekilde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ve
sonuçlandırmak.
5 - 3308 sayılı yasa kapsamına alınan iş kollarının ustalık belgelerinin
takibini yapmak,
6 - Gıda maddeleri ile iştigal eden halk ve sağlığı açısından önem taşıyan
esnafin muayene ve tedavilerini periyodik olarak yaptırmak, ayrrca akciğer,
TBC. veya portör muayenesi yaptnp yaptırmadığını kontrol etmek, hasta
olanların tedavi olup, iyileşene kadar çalışmalarına engel olmak,
7 - Hayvansal ürünleri işleyen, üreten ve satan yerleri denetlemek,
8 - Bir plan düilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına
uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.
9 - Yüzme havuzlarının yönetmelik ve emirler gereğince her türlü sağlık
koşullarına uygunluğunu sağlamak ve denetlemek, aynca havuz sularından
numuneler alarak analiz yaptırmak; zararh 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.
l l - Belediye hizmet sınırları içerisinde gürültü ile mücadele hizmetleri
kapsamında her türlü şikayeti değerlendirmek, Gürültü kontrol
ölçümlemelerini gerektiğ\ zamanlarda yaptırmak, bunlarla ilgili iş ve

işlemleri yürütmek,
l2 - Belediye sınırları içerisinde kalan bölgede görüntü ve çevre kirliliği
oluşturan vatandaşlara gerekli yasal işlemleri yapmak.
l3 - Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevre denetlemesi yapmak için

çev r e zabıtas ı o luşturm ak.
14 - 5393 sayılı kanunun l5.maddesinin (m) fıkrası gereği, ilçemizde
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla \zinsiz
satış yapan se}yar satıcıları faaliyetten men etmek.
15 - 5393 sayılı kanunun lS.maddesinin (n) fikrası gereği, reklam panoları

ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
|6 - 5393 sayılı kanunun lS.maddesinin (o) fıkrası gereği, Gayri Sıhhi
işyerlerini eğlence yerlerini, halk sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat ve moloz dökİi



alanlarını sıvılaştırılmış petrol gazı (LpG) depolama sahalarını inşaat
malzemelerini odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
meclis'e sunmak, bu a|an ve yerler ile taşımalarda çevrı kirliliği
oIuşmaması için gerekli tedbirleri alınmasından sonraki denetimleıi
yapmak.
17 - 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 ruhs'atlandırılması
ve denetimini yapmak.
18 - Başkanlık Makamı tarafından verilecek, benzeri diğer görevleri
yapmak veya yaptırmak. Kanun ve yönetmeliklerde y.. uİun htıkti.ı.,
gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde cadde, meydan, park ve yaya
yollarında faaliyet gösteren dilencileri men etek.
l9 - Bayramlarda, devlet büyüklerinin belediyemizi ziyaretleri esnasında -başkanlık binasına ve şehrimizin gerekli yerlerine ve diğer hizmet
binalarına görevlilerce bayrak, makam forsu çektirmek ve yine ğörevlilerce
süre bitiminde indirmek muhafazasını sağlamak,
20- Belirli gün ve bayramlarda ses sisteminin kurulmasını sağlamak ve
protokol düzeni ile belediyemiz çelengini hazır bulundurmak,
2l - iş yeri açma veya çalışma ruhsatı olmadan açılan yerıerin takibi ile
tespiti halinde faaliyetlerine son verilmesi için gerekli kararları almak ve
uygulamak.
22,Burada yazı|mayan ancak zabıta yönetmeliğinde bulunan görevleri
yerine getirmek,

b) karakolların görevleri

l -Bölgesi içerisinde, bölgenin özelliğine göre
yasalara uygun zamanında verimli düzenli ve
sağlamak.
2-Denetimleri üst makamın emirleri doğrultusunda belirli bir program
içerisinde yaptırmak.
3-karakol Amiri karakolun iç düzeninden ve kendisine bağlı personelin
kılık kıyafeti ile her türlü davranışından, yazı işleri, kayıt ve İvrakların
takibi ile yerine getirilmesinden sorumludur. vatandaşın dilek ve
şikayetlerini dinleyip kayıt edilerek süratli bir şekilde yasalaru uygun
olarak yerine getirmek veya ilgili yere bildirmek.
4-Mıntıkasında, belediye suçlarını önleyici tedbirleri almak ve suçun
işlenmesi halinde yasal işlem yapmak, yaptırmak ve suçun ortadan
kaldırılmasını sağlamak.
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S-Karakol mıntıkasında tespit edilen eksikliler ve yapılması gereken işlerle
ilgili zabıta amirine öneride bulunmak.
6-Karakol mıntıkası içerisinde bulunan pazaryerlerinin tahsis evraklarını
düzenlemek, pazarlar ın tertip ve düzenini sağlamak.
7-Yukarıda sayılan görevlerle birlikte aynca çevre denetim ve Belediye
sınırları içerisinde seyyar ve çevre düzenlenmesinden sorumludur.

c) İktisat işleri

l-Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye
yasaklarına uymayan esnaflar hakkında kanuni işlem yaparak encümene

sevk edilmesini sağlamak,
2- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik
hükümleri uyarınca; özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket

standartlarına uygun satılmasını sağlamak, Ilçe Tüketici Sorunları Hakem

Heyetinde belediyeyi temsil etmek,
3_ Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel

araştırma raporları hazır|amak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında

hazırlanan raporların Meclis' e sevk edilmesini sağlamak,

4-Yasaların verdiği yetki düilinde sıhhi ve gayrisıhhi müesseselere ruhsat

vermek,
5- Sıhhi ve gayrisıhhi işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre

sınıf tespitini yapmak,
6- Yasave yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat iptali

ve kapatılması hususunda mevcut mevzuat hükümlerine göre faaliyetten

men etmek üzere gerekli çalışmaları yapmak,

7- 2559 sayılı Polis Yaz\fe ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik yapılması hakkındaki 5259 sayılı kanununa göre umuma açık

istiiahat ve eğience yerlerine ruhsat ve mesul müdürlük belgesi vermek,

8_GSM ve Gida Sicil belgesi verilen iş yerlerinin denetimlerini yapmak.

9-Ruhsata haiz fenni ve sıhhi şartları taşıyıp taşımadıklarırun tespit etmek.

lo-Ruhsat işlemleri ile ilgili bilgi almak için gelen vatandaşlara gerekli

bilgi ve belgeleri vermek.
ll]ilçe sın-rrlarr içerisinde faaliyet göstermek için müracaatta bulunan iş

yerlerİnin talepleri doğrultusundİ; GSM ruhsatı, İş yeri Açma izin Belgesi,

i{afta Tatili Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi vermek.

l2_Ruhsat, iş İeri Açma izin Belgesi verilen iş yerlerinin denetimini



yapmak.

d) Diğer görevler;

1-Araç, gereç ve iş makinelerin destek hizmetlerinin de yardımını alarak
bakım-onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak,
2-Araç ve diğer tüm giderlerin mal, hizmet ve yapım olarak har-camaların
icmalini çıkarmak, şoftirlere araç zimmetlerini yaparak, sigorta ve
vizelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
3-stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak
ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
4-Müdürlük adına faaliyet raporları ve istatistikler düzenlemek,
S-karakol ve faaliyet yürüttüğü binaların bakım-onarım, temizlık ve ısınma
vb. iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır.
6-Ilanların takibini yapmak, Hafta sonlarında ve tatil günlerinde santralci
dışındaki yayınları kontrol etmek ve yapmak,
7-11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan zabıta
yönetmeliği hükümlerince araç, gereç ve kılık kıyafet ilıyazılıgörevler ifa
edilir.
8- Tüm çalışanların mesai, çalışma, kılık-kıyafet ve davranışları hususunda
gerekli hassasiyetin gösterilerek, bunlar için düzenlemeler yapmak,
9- Tüm personelin kanun ve mevzııatlar çerçeresinde hizmet içi
eğitimIerinin yapılarak, aksamaya meydan verilmeden hizmetin
sürekl i liğinin sağlanması,
l0-. kullanılan araç, gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet
tedbirIeri alınarak. trafik başta oImak üzere belirtiıen 

-kurallara 
göre

kullanımının sağlanması,
ll- Bunların dışında 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile
verilen görevleri yanı sıra başkanın emirlerini y..İre getirmek.

ŞEHRi BEYZAİç vr DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

a-) Halk Ekmek Fabrikası

Faaliyetlerimizi yaparken kameralar, bilgisayar, internet gibi teknolojiden
maksimum düzeyde yararlanılmaktadır. kamera sistemi kuıııup ve hizmetkalitesini yükselterek bu sistemleri tamamlayan bilgisayarımızın aksaklık
vermemesi için zamana uygun olarak kapasite u" gtıç artımı ile takviye
edilmektedir. Fırın iş|etmemiz 8 adet kapalı devre kamğra sistemi lle 7l24 saat
kayıt altına alınmaktadır
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Faaliyet göstermekle olduğumuz Fınn hizmet Binası Akşehir belediyesinin
kendi malıdır.

Fırın İşletmemizde 2 adet dönerli ekmek firını, 2 adet hamur karma kazanı,
1 adet kes tart makinesi, 20 adet ekmek pişirme arabası ve 2 adet de servis
ar acımız bulunmaktadır.

Müdürlüğümüz emrinde 2 adet servis aracı bulunmaktadır.
Fırın İşletmemizde 6 adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
l Fırın Yöneticisi,
1 Ön Muhasebe Elemanı
l Hamur Ustası,
3 İşçi istihdam edilmekıedir.

b-) Hıdırlık Sosyal Tesisi (Restoran İşletmesi)

Kıziıca Mahallesi İbre Sokak No:79 AKŞEHİR adresinde 17ll|D0|6
Tarihinde faaliyetine başlayan restoran işletmesi l l Personeliyle Akşehir

- halkının nezih ve çam ağaç|arıyla doğal bir oıtamda aileleriyle birlikte yemek
yeme zevkine varmaları için elinden gelen tüm imkanları sağlamaktadır.20l9
yılı içerinde de geniş menü imkanlarıyla Akşehir halkımızın ve şehrimize gelen

mi safi rlerim izin daha güzel b ir ortamda ağırlanmasını hedefl emektedir.
Hıdırlık Sosyal Tesisinde l l adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
I lzgara Ustası
l Kebap Ustası
l Aşçı Yardımcısı
l Fırın ustası
l Fırın Ust. Yardımcısı
4 Garson
l Bulaşıkçı
1 Bekçi

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

Eski kale Mahallesi Okul Sokak No:26 AKŞEHİR adresinde 1811012016

tarihinde faaliyetine başlamıştır. Şehrimizin eski müallesinde bulunmakta olan

ve tarihi konaklarından biri olan Takkasızlar Konağı 3 Adet Personeli ile gelen

misafirlerime hizmet vermektedir. İç dizaynı ile doğal bir ev ortamı sağlamakta

olup, gelen misafirlerimizin huzur ve güvenle şehrimizden ayrılmalarını
hedeflemektedir.

Takkasızlar Sosyal Tesisinde 3 adet sigortalı işçi çalışmakta olup;

1 pasta ustası
l Garson
1 işçi
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d-) Aqua Park Kapalı Yüzme Havuzu (Sağlıklı Yaşam Merkezi)

Aqua Park Kapalı Yüzme Havuzu'da istasyon Mah. Adnan Menderes Cad.
No:4 AKŞEHİR adresin de 0ll06t20|8 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
Tesisimizde bulunan; Yarı olimpik Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Buhar
odası ve Fitness salonu halkımızın spor yapma alışkanlığı kazanması ve daha
kaliteli zaman geçirmesi için gerekli düzenlemeler yapılaıak uygun fiyatlarla
halkımızın hizmetine sunulmuştur. kalite ve Hijyendin ödün 

"ermeoen 
işletilen

tesisimiz zaman zaman sosyal sorumluluk projelerinde de önemli rol
üstelenmektedir.

Aqua park kapalı yüzme Havuzunda 8 adet sigortalı işçi çalışmakta olup;
l yüzme Havuzu yöneticisi
2 Resepsiyon Görevlisi
l can kurtaran
2 Kısmi sözleşmeli Can Kurtaran
2 işçi

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDiRiLMEsi
A-üsTüNLüxınn

l. Güven veren bir yönetim.

2. Yetişmiş eğitimli personel

3. Bürokrasinin süratli 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

faydalanılması.
yapılarak en kısa zamanda

8 kadrolu işçi sayısının gün geçtikçe azalarakpersonel giderinin düşmesi.
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9.

10.

ll.
12.

l3.

Kalite Yönetim Sistemine uygun belediye yapılanmasının olması.

Yerel yönetimler yasası ve mevzuatlar

Şeffaflık, hesap verilebilirlik ile her zaman denetime hazır olmak

Gelişmiş bir bilgi işlem sisteminin bulunması.

Araç ve İş Makinası ile araç ve gereçler parkına sahip olunması.

B-ZAYIFLIKLAR

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

Uygulanan kanunlarla devredilen yetkilerin kaynaklarının belediyeye
verilmemesi.

Personelin kanunlar ve mevzuatları anlama ve öğrenme konusunda
yeterli gayret içinde bulunmaması.

Memur personel saylsmm azlığı.

C-DEĞERLENDİRNIE
Belediyemiz faaliyetlerin\,2020-2024 yılları stratejik planına dayalı olarak

yürütmüştür. Belediyemiz\n 202| yılı faaliyetleri, Belediye Başkanı tarafindan

izlenmiş ve yıl sonu raporları ile karşılaştırılarak belediyemizin 202| Mali yılı

faaliyetlerine ait gerçekleşme düzeyleri tespit edilerek faaliyet raporu içerisinde

sunulmuşfur.

Rapor incelendiğinde belediyemizin 202l yılında belirlemiş olduğu

faaliyetlerin gerçekleşme düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

l) Birimler tarafindan hazırlanan faaliyet raporları şekil olarak doğru

olsa da içerik olarak daha detaylı yapılmalıdır,

1

2

3

4
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2)

3)

olçme ve sıraya konulması gereken faaliyetlerin yazılmasına daha
fazla özen gösterilmel idir.

Birimler 202l yılı performans proglamında 2021 yılı içerisinde
yapacakları bazı faaliyetlerle faaliyet raporunda yazmş olduğu
faaliyetler tutmamakta, faaliyetlerin örtüşmesine dikkat edilmelidir.

Belediyemiz stratejik planının hazırlık aşamasında genel bir katılımın
sağlanması, stratejik plana göre hazırlanan performans programı ile
faaliyet raporlarında belirtilen faaliyetlerin karşılaştırılmasında
gerçekleşme oran lan arttırılmalıdır.
Faaliyetlerde günü birlik kararlar yerine stratejik plana uygun kararlar
alınarak uygulamaya konulmalı gerekirse stratejik planda revizyona
gidilmelidir.
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vl_iç KoNTRoL GüvENCE BEvANLARI

iç «oNrnoı-, cüvnNCE BEvANI

162

Üst yönetici olarak 50l8 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununun l l. maddesine göre

"Bana verilen görev ve sorumlulukların gereklerini"

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

Bu faaliyet raporunda yer alan bilgiler, ilgili

harcama yetkilileri tarafından ve mali hizmetler birimi

tarafindan hazırlanmı ştır.

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

zurar yeren herhangi bir

olmadığını beyan ederim. 25



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

zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2019 yı|ı Faaliyet Raporunun ''IIIlA-Mali
Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve

doğru olduğunu teyid ederim. 25.03.2022

/,ffiftao*
Mali Hizmetler 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 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 dayanmakiadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus

beyan ederim. 25.03.2022

hakkında bilgim adığını

Özgür O Ş ERCAN
dürüYazı İşlerr Mü
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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
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

hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerin e zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim . 25.03.2022

Yahya D|Z
Sosyal Ya İşleri Müdür V.
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iç xoxrnoı-, cüvrxcE 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, 25.03.2022

YahyaY D|Z
Hukuk Iş Müdür V.
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iç roNrnoı., 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 zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 25.03.2022

C
I eŞ uru
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IÇ KONTROL GUVENCE BEYANI

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. 25.03.2022

Temizlik u rV.
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iç roxrnoı, 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 zatar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 25,03.2022

Ve KÇİÇEK
zabıta Müdürü
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iç roxrnor-, 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. 25.03.2022

Ma YA
insan Ka nakları eE tim Müd.
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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 yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bi ldiririm.

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 zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 25.03.2022

lü viĞir
Park ve Bah eler Müdür V.
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iç roNrnoı 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

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 25.03.2022

ekir AKBULUT
Destek Hizmetleri Müdür V.

1,72



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 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 zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan

ederim. 25,03.2022

Yasin T
Mali Hizmetle gu

Harc tkilisi
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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

kullanıldığmı, 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 etki n olarak uygulandığını bild iririm.

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 . 25.03.2022

İbrah oN
yal Işle Müd.ltür v Sos
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IÇ KONTROL G 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
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 zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim . 25.03.2022

sma CI
Özel üd rüIem
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IÇ KONTROL GUVENCE 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

beyan ederim. 25.03.2022

hakkında im olmadığını

M KüÇüK
leri M ür V.

i
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İÇ 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

hususl ara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

(

\
A

ev üt YİĞİT
Muhtarlık İşleri Müdür V.
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iç roNrnoı, 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 zar ar

veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını

beyan ederim. 25.03.2022

Yahya DlZ
Emlak İsti Müdür V.
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