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Bir insanýn hakký, diðer bir insan için vazife olur ve yine bir insanýn 

vazifesi de diðer insanýn hakký demektir. Hak, salâhiyet dediðimiz zaman 

hemen ayný þeyleri anladýðýmýz gibi vazife, mecburiyet, yükümlülük, 

vecibe, borç da birbirinden ayrýlmayan þeylerdir. Anlýyoruz ki, hakkýn 

bulunduðu yerde vazife ve vazifenin bulunduðu yerde hak vardýr. Yani 

her insan ayný zamanda hem kendine ait birtakým haklara sahiptir, hem 

de baþkalarýna ait haklarýn kendine yüklediði birtakým vazifelere sahiptir.





Abdullah GÜL

T. C. Cumhurbaþkaný





Recep Tayyip ERDOÐAN

T.C. Baþbakaný





M. Süleyman SELMANOÐLU

Elazýð Ýli Belediye Baþkaný
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Meclis Üyelerimiz

Abdulhamit KAYA
AKP

Atik BÝRÝCÝ
AKP

Ender ESER
AKP

Fýrat ATAÞSALAR
AKP

Fikriye GÜLER
AKP

Hikmet METÝN
AKP

Hüsniye SERTKAYA
AKP

Ý. Murat ÜNAL
AKP

Kazým SANAÇ
AKP

Kutmettin YEÞÝLKAYA
AKP

Mehmet ÞAÐBANÞUA
AKP

Mehmet TÜGEN
AKP

Mehmet GÖKÇEER
AKP

Mehmet KUTLU
AKP

Mehtap Nazime ÇÝZMECÝ
AKP

Mustafa Ümit ÖZTÜRK
AKP
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Naciye Gülsen ÖZÜKAN
AKP

Nurettin KARATAÞ
AKP

Orhan AKYEL
AKP

Ömer Faruk BUDAK
AKP

Ramazan KARABULUT
AKP

Remziye CAN
AKP

Þükrü KÖSE
AKP

Taþkýn Kadir METÝN
AKP

Tuba DEMÝRKIRAN
AKP

Yavuz GÖKTÜRK
AKP

Yusuf GÜRBÜZ
AKP

Akýn ÇULHA
MHP

Fahri ÇINAR
MHP

Ýbrahim ÇELÝK
MHP

Mehmet Selami YAÞA
MHP

Mustafa GÜLYAÐI
MHP
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Meclis Üyelerimiz

Reþit EFLATUN
MHP

Sevim DEMÝRBAÞ
MHP

Süleyman TÜRK
MHP

Ayþe SARI
SP

Haluk ARSLAN
SP
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SUNUÞ. 

Saygýdeðer Meclis Üyeleri;
Hazýrladýðýmýz 2009 mali yýlýna ait faaliyet kitabý 

çalýþmamýz,17.03.2006 tarih ve 26111 sayýlý resmi gazetede 
yayýnlanan, Kamu idarelerince hazýrlanacak faaliyet raporlarý 
hakkýndaki yönetmelik de belirtilen esas ve usullere uygun 
olarak hazýrlanmýþtýr.

Hýzla kalkýnan Ülkemizde, AB üyeliði doðrultusunda 
Kamu yönetimi anlayýþýndaki geliþmelere paralel olarak, 
Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarý geniþletilmekte 
ve gün geçtikçe de etkinliði artmaktadýr. Belediyemiz her türlü iþ 
ve iþlemlerini denetim altýna almayý amaçlayarak, hesap verme 
sorumluluðu, mali saydamlýk, hizmetlerde etkinlik ve verimlilik, 
doðruluk tarafsýzlýk, tutarlýlýk ilkeleri yönünde çaðdaþ bir 

yönetim anlayýþýnýn benimsenmesini amaçlamýþtýr.
Elazýð Belediyesi olarak, Halkýmýzýn yaþam kalitesinin ve memnuniyetinin artmasýna 

katký saðlamak amacýyla, en iyi þekilde hizmet vermenin mücadelesini baþarýyla 
gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþamaktayýz. Tarihini ve kültürel deðerlerini koruyan, sosyal 
hizmetlere deðer veren ve çevreci bir anlayýþla birçok alanda önemli atýlýmlar gerçekleþtiren, 
þehrimizi çaðýn koþullarýyla donanmýþ modern ve çaðdaþ bir kent yapma arzusuyla, yaþanabilir 
bir kent mücadelesini verirken, geriye dönüp baktýðýmýzda hizmetlerle dolu geçen baþarýlý bir 
çalýþma tablosu görüyoruz. Baþarýnýn verdiði gurur ve mutlulukla geleceðe daha büyük bir 
umutla bakýyoruz.

Göreve geldiðim günden bu yana, Kentimizin çaðdaþ bir þehir olmasýný 
saðlamak,halkýmýzýn yaþam kalitesini yükselterek,sosyal belediyecilik anlayýþýyla hizmetleri en iyi 
þekilde sunmaya devam edeceðim.Geçmiþten gelen deðerleri koruyarak onu yarýnlara taþýmak 
ve gelecek nesillere gururla teslim etmek,bugünü kurtarmaya çalýþan deðil de,geleceði 
düþünerek ayrým yapmadan kapýmýzý herkese ve her yaþta insana açýk tutacaðýz.

Kurum olarak ne yaptýðýný bilen kaynak bulan,kaynaklarý etkin kullanan,her türlü israfýn 
önüne geçen, þehrimizin çehresini deðiþtiren,vizyonunu geliþtiren,Elazýðlý olmanýn gururunu 
hemþerilerimize yeniden yaþatmaya çalýþan bir felsefeyle hareket ederek 2009 yýlýný noktaladýk.

Saygýdeðer Meclis Üyeleri;
2009 yýlý faaliyetlerimizi gerçekleþtirirken, siz deðerli meclis arkadaþlarýmýn görüþ ve 

önerileri, ayrýca verdiðiniz önemli desteklerinizle baþarýlý bir yýlý noktalamýþ bulunmaktayýz. Son 
derece baþarýlý bir yýlý geride býraktýk. Baþlayan ve devam eden birçok proje ile yolumuza devam 
ediyoruz. Verdiðimiz hizmeti baþarýya ulaþtýran yolda bizimle hareket eden siz deðerli meclis 
üyelerimize,birim müdürlerimize ve tüm çalýþmalarýmýzda her türlü desteði esirgemeyen saygý 
deðer halkýmýzla,büyük bir özveri ile çalýþan belediye personelimize sonsuz teþekkür ediyorum.

Saygýlarýmla
M.Süleyman SELMANOÐLU
     Elazýð Belediye Baþkaný
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Genel Bilgiler

. 

I-GENEL BÝLGÝLER

A-Misyonumuz 

Tarihi ve kültürel deðerleri koruyarak, yaþanabilir bir çevre, planlý bir yerleþim, kendi 
deðerlerini bilen ve onlarla gurur duyan,geleceðe umutla bakan,duyarlý kentsel dönüþüm 
hareketi ile kentlik bilincini oluþturmuþ,insani merkezli bir yönetim anlayýþý ile hareket 
ederek,çaðdaþ bir belediyecilik hizmeti sunmak.

Vizyonumuz
Çok iyi yetiþmiþ personelle kurumsallaþmamýzý tamamlayýp,bilgiyi esas alan yönetim 

anlayýþýyla teknolojik kullanýma öncelik tanýyýp, þeffaflýk ve katýlýmcýlýðý ön planda 
tutarak,hizmette daha ileri seviyelere ulaþýp vatandaþýmýzýn memnuniyetini ve beðenisini 
saðlamak Belediyemiz vizyonudur.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
MADDE 14.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla;
a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; 
þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, 
turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri 
kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir 
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir 
veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her 
türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla 
bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden 
inþa edebilir. Gerektiðinde öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 
desteði saðlar; her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý 
müsabakalarda üstün basarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla 
ödül verebilir. Yurt dýþý kardeþ þehir iliþkileri kurar. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Belediye, 
kanunlarla baþka bir kamu kurum ve kurulusuna verilmeyen mahallî müþterek nitelikteki 
diðer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptýrýr. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 
sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir. Belediye 
hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
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sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýr. 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar.Belediye meclisinin 
kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayýlý Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý þunlardýr:
a) Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her 

türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak.
b) Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye 

yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatý vermek.
d) Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma 

paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk 
hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini 
yapmak veya yaptýrmak.

e) Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk 
su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, isletmek ve islettirmek; kaynak sularýný isletmek veya islettirmek.

f ) Toplu tasýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý 
sistem dâhil her türlü toplu tasýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, isletmek ve islettirmek.

g) Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan 
kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak.

h) Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve 
mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya 
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, baðýþ kabul etmek.
j) Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, isletmek, islettirmek veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla 
tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini 
ruhsatlandýrmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz 

Genel Bilgiler
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satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda 
maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý 
mallarý yoksullara vermek.

n) Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer 

iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný, 
sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný,inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda 
depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði 
oluþmamasý için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde isletilen her türlü servis ve toplu tasýma 
araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 
tespit etmek ve isletmek, islettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdigi trafik 
düzenlemesinin gerektirdigi bütün iþleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn 
ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyük þehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il 
özel idaresi tarafýndan yapýlýr.

Belediye, (e), (f ) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danýstay'ýn görüþü ve Ýçiþleri 
Bakanlýðýnýn kararýyla süresi kýrkdokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taþýma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluþturmayacak sekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebileceði gibi toplu taþýma hatlarýný kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara 
göre hizmet satýn alma yoluyla yerine getirebilir.

Ýl sýnýrlarý içinde büyük þehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve 
ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve 
aydýnlatma gibi alt yapý çalýsmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karsýlýgýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, 
eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn onayý ile ücretsiz 
veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit 
etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilir.

Belediye mallarýna karsý suç isleyenler devlet malýna karsý suç islemiþ sayýlýr. 2886 sayýlý 
Devlet Ýhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taþýnmazlarý hakkýnda da 
uygulanýr.

Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve 

Genel Bilgiler
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kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim 
ve harç gelirleri haczedilemez.

C-Ýdareye Ýliþkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapýsý
Elazýð belediyesi sýnýrlarý içerisinde;
a)Merkez hizmet binasý
b)Temizlik garajý ve binasý
c)Ýtfaiye müdürlüðü binasý ve garajý
d)Makine ikmal bakým ve onarým müdürlüðü binasý ve atölyesi
e)Kýzýlay Mahallesi ve asfalt þantiyesi
f )Asri mezarlýk kömür deposu ve kantar binasý
g)Beton ve tratuvar döküm atölyesi
h)Molla Kendi beldesi pis su arýtma tesisleri
ý)Ýþletme ve iþtirakler müdürlüðü hizmet binasý
j)Han pýnarý asfalt þantiyesi
k)Kanalizasyon þantiyesi
l)Park ve bahçeler müdürlüðü serasý
m)Zabýta Binasý
Elazýð halkýna hizmet vermektedir.

2-Örgüt yapýsý
Belediyemiz 2009 mali yýlýna 24 müdürlükle girmiþ, daha sonra mayýs 2009 itibarýyla 

Belediyemiz meclisinin almýþ olduðu 15/05/2009 tarih ve M.2009/85 sayýlý kararýyla 4 
müdürlük(Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü,Strateji Geliþtirme Müdürlüðü,Dýþ iliþkiler Müdürlüðü 
ve Sosyal Yardým Ýþler Müdürlüðü ) iptal edilerek birime dönüþtürülmüþ, belediyemiz 
müdürlülük sayýsý 20 ye düþürülmüþtür.

Genel Bilgiler

Belediye meclisi  37

Belediye Encümeni
 

3

Belediye Baþkaný

 

1

Belediye Baþkan Yardýmcýlarý 6

Müdürlükler 20
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Elazýð Belediyesi, biliþim sistemleri bilgi toplumuna dönüþümde;Bilgiye dayalý olarak 
ü r e t i l e n  h i z m e t l e r d e  d a h a  e t k i n  v e  v e r i m l i  o l a b i l m e k  i ç i n  b i l g i n i n  
üretilmesi,iþlenmesi,eriþilmesi,paylaþýlmasý,doðru ve hýzlý kullanýlmasýnýn saðlanarak kentin 
sayýsal yaþama dahil edilmesini saðlamak üzere,bilim ve teknolojideki geliþmelere paralel 
olarak,sürekli bir geliþim içindedir.Belediyemiz kent bilgi sistemi kurmasý ve elektronik 
belediyecilik uygulamalarýna geçmesi açýsýndan ülkemizde önde gelen belediyelerden birisi 
olmuþtur. Su anda sistem için yetiþtirdiði kadroyla sistemi güncel bir þekilde iþletmektedir. 
Bunun yanýnda yeni belediye yasasýnýn esaslarýndan birisi de þeffaflýðýn saðlanmasýdýr. 
Oluþturduðumuz web sayfamýzla birçok belediye islerini ve bilgilerini internet aracýlýðýyla 
halkýmýza sunmaktayýz. Ayrýca belediyemizin sahip olduðu atýk su arýtma tesisi tekniðine uygun 
olarak belediye personelleri tarafýndan iþletilmektedir. Kurumumuzda birimler arasý iletiþim 
isleri tamamen otomasyona geçmiþ durumdadýr. 

Personellerimize de gerekli bilgisayar eðitimi verilmiþtir. Kýsacasý bilgi çaðýnýn 
nimetlerinden gerek teknolojik alt yapýmýzla gerek eðittiðimiz elemanlarýmýzla 
yararlanmaktayýz.. Yine belediyemiz sahip olduðu is makineleri ve asfaltlama araçlarýyla, yeni 
yollar açmakta ve asfaltlama çalýþmalarýný kendi imkanlarý çerçevesinde yapmaktadýr.

4-Ýnsan Kaynaklarý

Elazýð Belediyesi 241 memur,19 sözleþmeli personel,514 iþçi olmak üzere toplam 774 
personelle halkýmýza hizmet vermektedir.
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5-Sunulan Hizmetler

Belediyemiz hizmetlerini iki baþlýk altýnda toplamak mümkündür.Bunlardan birincisi,ana 

hizmet alanýnda sunduðumuz hizmetler,diðeri ise ana müdürlüklerimize baðlý olarak çalýþan 

birimlerimizin sunduðu dolaylý hizmetlerdir.

Ana hizmet alanýnda sunulan hizmetler;Ýmar,Yapým,ulaþým,çevre saðlýðý,Park ve 

bahçe,Kültür ,Ýtfaiye,zabýta,Basýn ve halkla iliþkiler,Özel kalem hizmetleri,Ýtfaiye,Su,temizlik ve 

Veteriner hizmetlerini ana hizmet alanýnda sayabiliriz.

Yukarýda saydýðýmýz ana hizmet alanlarýný þöyle açabiliriz.

Ýmar Hizmetleri :Ýmar yönetmeliði çýkarmak,imar planlarý yapmak,yapý 

denetimi(kaçak yapýlan ve imar planýnýn uygulanmasý),kamulaþtýrma,kamulaþtýrma,arsa üretimi 

yapmak,halihazýr harita yapmak ve yaptýrmaktýr.

Yapým Hizmetleri:Yapým iþlerinin projelendirilmesi,yol yapýmý(cadde,bulvar ve 

kaldýrýmlarý),yollarýn ve caddelerin asfaltlanmasý,açýk ve kapalý oto park yapýmý,kavþak,alt ve üst 

geçit yapýmý,restorasyon hizmetleri,park bahçe,mesire ve çocuk oyun alanlarý yapýmý,sosyal 

kültürel ve eðitim amaçlý bina ve tesis yapýmý.

Ulaþým Hizmetleri:Þehir içi otobüs ve toplu taþýma iþletmeciliði,toplu taþýma araçlarý ve 

taksilerin koordinasyonu ve denetimi,trafik iþaret ve levhalarýnýn yerleþtirilmesi ve sinyalizasyon 

hizmetleri,otopark ve otogar hizmetleri.

Çevre saðlýðý:Katý ve sývý atýklarýn kontrolü,hava kalitesinin korunmasý ve gürültü kontrolü 

denetlemesi.

Kültür Hizmetleri:Þehrimizin tanýtýmýnýn ulusal gazete ve televizyonlarda yapýlmasýnýn 

yanýnda,Kitap yayýnlarý,mehter takýmý,folklör ve belediye korosu hizmetleri

Park ve Bahçe Hizmetleri: Çevre düzenlemesi,park bahçe,çocuk oyun alanlarýnýn yapýmý 

ve bakýmý,þehir içi peyzaj çalýþmalarý gibi hizmetleri sayabiliriz.

Ýtfaiye Hizmetleri:Yangýna müdahale ve söndürme,su baskýnýna müdahale etmek,yangýn 

ve kurtarma konulu eðitim ve seminer hizmetleri,baca temizliði,kaza ve afetlere müdahale 

hizmetleridir.

Zabýta Hizmetleri:Belediye suçlarýnýn iþlenmemesi için gerekli tedbirleri almak.seyyar 

satýcýlarý denetim altýnda tutarak vatandaþýn rahatsýz olmamasýný saðlamak,iþyeri açma ruhsatý 

verilmesi,Zabýta trafik olarak da þehrimizin trafik alanýnda akýcýlýðýn saðlanmasý hizmetleridir.

Basýn ve Halkla iliþkiler Hizmetleri:Ýmaj tanýtým ve bilgilendirme çalýþmalarý,anket 

çalýþmalarý ve medya ile iliþkilerin saðlanmasý hizmetleri.

Özel kalem Hizmetleri:Tören temsil aðýrlama protokol ve benzeri hizmetlerdir.

Su hizmetleri: Mevcut içme suyu þebekesi bakým ve onarýmý, yeni su depolarýnýn yapýmý, 

üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyonlarýn yapýlmasý, saðlýklý içme suyunun temini 
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Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan su kuyularýnýn temizlenmesi,su þebeke borularýnýn 

yenilenmesi gibi hizmetler.

6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi

Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþikliklerle son halini almýþtýr. Bunun 

yanýnda13 Temmuz 2005 tarihli  Resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 5393 sayýlý Belediye 

Kanunu'nda da 5018 sayýlý Kanun'a paralel düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu çerçevede kamuda, bütçe, 

muhasebe, yetki-sorumluluk ve belge düzeni baþtan aþaðý belirtilmiþtir.

1. Üst Yönetici :

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayýlý 

Kanunla deðiþik “Üst yöneticiler” baþlýklý 11 inci maddesinin birinci fýkrasýnda da belirtildiði üzere;

Belediyelerde belediye baþkaný üst yöneticidir.

?Üst yöneticiler,Ýdarelerinin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun 

olarak hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, 

ekonomik ve verimli þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye 

kullanýmýnýn önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, 

izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesinden 

Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karþý sorumludurlar.

?Bu sorumluluðun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, iç denetçiler ve 

muhasebe yetkilisi aracýlýðýyla yerine getirirler.

2. Harcama Yetkilisi :

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.maddesinde; 

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 

yetkilisidir. ( Belediyelerde bütçeyle ödenek verilen her bir müdürlük harcama birimi, her bir müdür 

de harcama yetkilisidir.)

Muhasebat Genel Müdürlüðü'nün yukarýda bahsi  geçen yazýsýnda, harcama biriminde 

harcama yetkilisi tarafýndan bir gerçekleþtirme görevlisi belirlenmesi  gerekmektedir. Bu görevli 

tarafýndan düzenlenen ödeme emri belgesi, kendisi ve harcama yetkilisi tarafýndan imzalandýktan 

sonra ödenmek üzere muhasebe birimine gönderilmesi gerektiði belirtilmiþtir.

Kanunun 32. Maddesine göre; Bütçelerden harcama yapýlabilmesi, harcama yetkilisinin 

harcama talimatý vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarýnda hizmet gerekçesi, yapýlacak iþin 

konusu ve tutarý, süresi, kullanýlabilir ödeneði, gerçekleþtirme usulü ile gerçekleþtirmeyle görevli 

olanlara iliþkin bilgiler yer alýr.
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Harcama yetkilileri, harcama talimatlarýnýn bütçe ilke ve esaslarýna, kanun, tüzük ve 

yönetmelikler ile diðer mevzuata uygun olmasýndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 

kullanýlmasýndan ve bu Kanun çerçevesinde yapmalarý gereken diðer iþlemlerden sorumludur.  

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapýlýr. Süreç kontrolünde, her bir iþlem daha önceki 

iþlemlerin kontrolünü içerecek þekilde tasarlanýr ve uygulanýr. Malî iþlemlerin yürütülmesinde görev 

alanlar, yapacaklarý iþlemden önceki iþlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü saðlamak 

amacýyla malî iþlemlerin süreç akýþ þemasý hazýrlanýr ve üst yöneticinin (Belediye Baþkaný) onayý ile 

yürürlüðe konulur.

3. Muhasebe Yetkilisi :

Kanunun 61. Maddesine göre; Muhasebe hizmeti, gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin 

hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, 

saklanmasý, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diðer tüm malî iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve 

raporlanmasý iþlemleridir. Bu iþlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.

Memuriyet kadro ve unvanlarýnýn muhasebe yetkilisi niteliðine etkisi yoktur. 

31.12.2005 tarihi itibariyle kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derecede 

sorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulunduklarý kamu idarelerinin muhasebe yetkililiði görevini 

01.01.2006 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar yürütmeye devam edeceklerdir. Bu 

tarihten sonra sertifikalý muhasebe yetkililerinin göreve getirilmeleri ya da bu görevi yürütenlerin 

sertifika almalarý zorunlu hale gelmiþtir.

Muhasebe yetkilileri ödeme aþamasýnda, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasýný,  

b) Ödemeye iliþkin ilgili mevzuatýnda sayýlan belgelerin tamam olmasýný,

c) Maddi hata bulunup bulunmadýðýný,

d) Hak sahibinin kimliðine iliþkin bilgileri,

Kontrol etmekle yükümlüdür. 

 4. Mali Hizmetler Birimi :

 5018 sayýlý kanunda yapýlan son deðiþikliklerden sonra mali iþ ve iþlemlerin yerine 

getirilmesine iliþkin yetki ve sorumluluk bu birimde toplanmýþtýr. Bunlar; stratejik plan ve 

performans planý, bütçe ve kesin hesap, gelir ve harcamalar, muhasebe, faaliyet raporu, taþýnýr ve 

taþýnmazlarýn izlenmesi, yatýrým programý, iç ve ön mali kontrol iþlemleridir. 

Kanunun 60. maddesinin 2. fýkrasý; “Alým, satým, yapým, kiralama, kiraya verme, bakým-

onarým ve benzeri malî iþlemlerden; idarenin tamamýný ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten 

birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafýndan gerçekleþtirilir. 

Ancak, harcama yetkililiði görevi uhdesinde kalmak þartýyla, harcama birimlerinin talebi ve üst 

yöneticinin onayýyla bu iþlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafýndan yapýlabilir” 
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düzenlemesini getirmiþtir.

Bu düzenleme, sayýlan bu iþlerin bir müdürlüðün uhdesinde toplanmasý olmayýp, bu iþleri 

yürüten birimler arasýnda iyi bir koordinasyon saðlanmasýný öngörmektedir. Bu iþ ve iþlemler 

bugüne kadar yürütülen birimler tarafýndan yerine getirilmeye devam edilecek, hizmetlerde bir 

aksamaya meydan vermemek için mali hizmetler tarafýndan iyi bir koordinasyon saðlanacaktýr.

Bunun yanýnda Ön Mali Kontrol iþlemlerine özel önem verilmiþtir. Kanun'un 58. Maddesi  

“Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iþlemlerin hazýrlanmasý, yüklenmeye giriþilmesi, iþ ve 

iþlemlerin gerçekleþtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluþur.” düzenlemesini,  buna paralel olarak,      

31.12.2005 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayýnlanan Yönetmelik ile de: 'Ön malî kontrol, 

harcama birimlerinde iþlemlerin gerçekleþtirilmesi aþamasýnda yapýlan kontroller ile malî hizmetler 

birimi tarafýndan yapýlan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iþlemlerin 

hazýrlanmasý, yüklenmeye giriþilmesi, iþ ve iþlemlerin gerçekleþtirilmesi ve belgelendirilmesinden 

oluþur.” düzenlemesini yapmýþtýr.

Bu düzenlemeler harcama birimleri ile mali hizmetler arasýnda iyi bir koordinasyon 

saðlanmasý gereðini ortaya koymaktadýr.

    5. Ýç Denetim ve Ýç Denetçi :

      5018 sayýlý Kanun'un 63, 64 ve 65. maddeleri  iç denetim ve Ýç Denetçi düzenlemesini 

yapmýþtýr. 'Ýç denetim, kamu idaresinin çalýþmalarýna deðer katmak ve geliþtirmek için kaynaklarýn 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarýna göre yönetilip yönetilmediðini deðerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacýyla yapýlan baðýmsýz nesnel güvence saðlama ve danýþmanlýk faaliyetidir 'Ýç 

denetim, iç denetçiler tarafýndan yapýlýr. Kamu idarelerinin yapýsý ve personel sayýsý dikkate alýnmak 

suretiyle, Ýç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüþü üzerine, doðrudan üst yöneticiye 

baðlý iç denetim birimi baþkanlýklarý kurulabilir.

       Ýþlem hacimleri ve personel sayýlarý dikkate alýnmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde 

belediyeleri için iç denetçi atanýp atanmayacaðýna karar vermek. Ýç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun görevleri arasýnda yer almaktadýr.

Bu yasalarý destekleyen yönetmelik ve tebliðlerle iþlemler devam etmektedir. Bu açýdan 

yerel yönetimler Ýçiþleri Bakanlýðý ve Sayýþtay denetiminden baþka iç denetim müesseselerini 

faaliyete geçirmektedir. Bunlara binaen Belediyemiz iç denetimle ilgili gerekli çalýþmalarý yapmýþ ve 

gerekli denetimler için kadrosunu kurarak, kurum içi yapýlan evraklar titizlikle yasal çerçeve ve 

kanunlara göre incelenip,Sayýþtay denetimi için hazýr hale getirilmiþtir.
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II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-Ýdarenin Amaç ve Hedefleri

AMAÇLAR

a) Mali kaynaklarýn verimli kullanýmýný saðlamak, mali yapýyý güçlendirici çalýþmalar 

yapmak, iyi bir bütçe yapmak, mevzuata uygun hýzlý etkin harcama yönetimini kurmak, ön mali 

kontrol süreçlerini kurarak mali karar ve iþlemleri, kaynaklarýn etkin ekonomik ve verimli bir þekilde 

kullanýlmasýna yönelik birimlere danýþmanlýk hizmeti vermek.

b) Gelirlerin tahsil ve takibi hýzlý ve sonuca yönelik, tahsilatý artýrmak, mükelleflerin 

ödemelerini kolaylaþtýrmak, mümkün olan optimum mali sosyal faydayý saðlamak.

c) Ýlimizde, çevresel kirliliði önleyerek, doðal varlýklarý korumak, geliþtirmek, gelecek 

kuþaklara çevre kalitesi yüksek, yaþanabilir bir kent býrakmak

d)Þeffaf yönetim anlayýþý ile meclis ve encümen çalýþmalarýnýn içeriðini halkýn, kurum, 

kuruluþlarýn, eriþimini saðlamak. Bilgi, belge akýþ hýzýný artýrmak. 

e) Basýn yayýn çalýþmalarýnýn, etkili, verimli olmasýný saðlayarak yapýlan faaliyet ve 

hizmetlerin hýzlý ve etkin bir þekilde, kamuya sunularak, halkýný yeterli ölçüde bilgilendirmek.

f)Mezarlýk dokusunu koruyarak, geliþtirmek. En iyi hizmeti sunarak, modern anlayýþla 

yeniden yapýlanmak.

g) Çaðýn bilgi teknolojisini kullanarak, halkýmýza daha hýzlý ve doðru hizmet sunulmasý.

h) Belediyemizde hizmet gören, araç ve iþ makinelerinin bakým ve onarýmlarý, verimli, 

asgari fire ile ömrünü uzatmak.

I) Yasa ile verilen sorumluluk alanýnda vatandaþýmýzýn, can ve mal güvenliðini saðlamak 

amacý ile itfaiye acil yardým hizmetlerini, etkin þekilde yürütmek.

i) Çaðdaþ bir kentsel tasarým anlayýþýyla mimarlýk ilkeleri doðrultusunda yeþil alan tasarým 

uygulamalarý yapýlarak yaþanabilir yeþil bir kent oluþturmak

j)Sürücü ve yayalar için, trafik ve yol güvenliðini artýrmak, trafik yol iþaretlemesi,çizgi ve 

levha sistemleri,sinyalizasyon þebekesini geliþtirmek.Trafik merkezli görüntülü mobil kameralarý ve 

akýllý ulaþým sistemleri geliþtirmek.

k) Ýnsan saðlýðýný ön planda tutan saðlýklý gýda, saðlýklý çevre, sokak hayvanlarýný kontrol 

altýna alma, baþta hayvansal gýdalar olmak üzere tüm gýdalarýn bunlarla ilgili iþ yerlerinin, teknik ve 

saðlýklý þartlara sahip olup olmadýðýnýn kontrolünü yapmak.

l)Þehrin alt yapýsýný iyileþtirmek, yapýlmakta olan Belediye hizmet binasýný bitirmek.

m) Belediyemiz hizmet sýnýrlarý içerisinde,üretilen katý atýklarý,ambalaj atýklarý,atýk 

sular,mezbahana atýklarý,saðlýk kuruluþlarýndaki týbbi atýklarýn toplanmasý ve bertaraf edilmesinde 

,geçen süre içerisinde insan saðlýðýný korumak ve çevre kirliliðinin önlenmesi.
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n) Halkýn yaþam kalitesini yükseltmek için hýzlý,güvenilir,temiz,konforlu,ucuz,zaman 

tasarruflu bir toplu taþýma sistemi kurmak.

o)Kaliteli mimari yapýlar,depreme dayanýklý modern binalar kazandýrmak,alt yapýsý 

tamamlanmýþ,çarpýk yapýlanmayý önlemek ve yaþanýlýr mekanlar oluþturmak.

ö)Özel mülkiyete saygý ilkelerini göz önünde bulundurarak, hukukun verdiði yetkiye 

dayanarak, gayrimenkullerin en kýsa zamanda kamulaþtýrmalarýný gerçekleþtirmek.

p)Kaybolmaya yüz tutmuþ, kültürel deðerlerimizi kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði ile kültürel 

deðerlerimize sahip çýkmak.

HEDEFLER

a)Bütçenin gerçekleþtirme oranýnýn % 100  e yakýn gerçekleþmesini saðlamak . açýk 

,anlaþabilir raporlama sistemini kurmak , iç dýþ borçlanma planý hazýrlamak, ön mali kontrol 

yapýlanmayý tamamlamak . 

b)Belediye gelirlerinin tahsilat oranýný % 100  oranýna çýkarmak

c)Mezarlýk alanlarýnýn geniþletilmesi defin iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasý tüm iþlemlerin 

elektronik ortamda gerçekleþtirmek

d)Mücavir alan içinde denetim yaparak kaçak kalitesiz yakýtlarý imha etmek, hava ve gürültü 

kirliliðini tespiti kirliliði önlemeye yönelik halký bilinçlendirmek.

e)Meclis ve encümen kararlarýný elektronik ortama aktarmak, geçmiþe yönelik belgelerin 

tasnif ve düzenlemelerini yaparak internet üzerinden paylaþýmý saðlamak 

f)Vatandaþýn ihtiyacýna en kýsa zamanda ulaþmak.

g)Ýþ görenlerin performansýný maxsimum seviyeye çýkarmak

h)Kimsesiz, hasta, bakýma muhtaç insanlara þefkatle yaklaþarak ihtiyaçlarýný modern 

tekniklerle yardýmcý olmak.

ý)Þehrimizi tarihi ve doðal güzellikleri ile birlikte proje üretmek, “ örnek þehir “ olmasý 

yolunda yeniliðe açýk geçmiþ ve geleceði bugünde birleþtirmek.  

i)Belediye ye ait tüm basýlý gazete, broþür, bilgilendirici afiþler, fotoðraflar vb. çalýþmalarýn 

yayýnlanarak hizmetin eksiksiz olarak yürütülmesi 

j)Zabýta hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için telsiz aðýný geliþtirmek, tören bandosu 

kurmak, personel sayýsýný artýrmak, görüntülü kamera sistemine geçmek, uluslararasý 

standartlarýna ulaþmak 

k)Hastalýk taþýyan hayvanlarla mücadele ederek sokak hayvanlarýnýn rehabilitasyonunu 

saðlamak. Güvenli gýdanýn tüketiciye ulaþmasýný saðlamak. Halkýn hayvan sevgisini gidermek için 

doðal yaþam þartlarýnda hayvanat bahçesi oluþturmak.. 

l)Cadde ve sokaklarýnýn gece yýkanmasý, çöplerin en kýsa zamanda toplanmasý
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m)Araçlarýn ömrünü uzatmak için kullanýlan oto yedek parçalarýn kalitesine dikkat 

edilmelidir.

n)Kamulaþtýrmalarda hukuki sürecin uzamamasý için uzlaþma ile sonuçlandýrmak. 

o)Yangýn, doðal afet olmadan önce önlem almak, olduktan sonra iyileþtirme faaliyetlerinin 

yapýlmasý.  

ö)Yeþil alan ve parklarýn oluþturulmasý bakým ve onarýmlarýn yapýlmasý.

p)Toplu taþýma araçlarýnýn takip ve izleme sistemini kurmak .

r) Yaya ve araç trafiðinin emniyeti için kýþ aylarýnda kar ve buzlanmaya karþý tedbirler almak. 

s)Yaðmur suyu ve kanalizasyon hattý döþenmesi 

þ)Müzik, folklor, giyim, yazýlý eserler vb. belediye çatýsý altýnda toplayarak kayýt altýna alýp 

halkýn beðenisine sunmak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Temel politika etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanýmý ile kamu hizmetinin 

yürütülmesidir. Kurumsal ve yapýsal düzenlemeleri ön plana çýkaran, temel amaç ve önceliklere 

daha fazla yoðunlaþan yaklaþýmlar tercih edilerek stratejik amaç ve hedefleri netleþtiren ve 

finansman boyutunu da içerecek somut eylem programlarý ile hayata geçirilerek daha iyi bir þekilde 

hesap verebilirlik zemini oluþturmak.

Doðal gazýn yaygýnlaþmasý çalýþmalarýna hýz vermek, sosyal projeler üreterek yardýmlara 

öncülük etmek

Temel prensiplere uygun biçimde katýlýmcý, saydam, adil, güvenilir, verimli ve kaliteli 

biçimde hizmet sunarak, doðal kaynaklarýn kullanýmýnda gelecek nesiller adýna koruma ve kullanma 

dengesini gözetmek.  

Kentsel dönüþüm projeleri uygulanarak kent dokusu içerisinde yer alan, saðlýksýz, 

ruhsatsýz, güvensiz ve çirkin yapýlaþma alanlarýnýn iyileþtirilmesini saðlamak.

Kaynaklarýn etkin, verimli, rasyonel kaynak kullanýmý, kent ihtiyaçlarýna uygun yeni tasarým 

projelerinin hazýrlanmasý, yeþil alanlarýn artýrýlmasý, içme suyu ihtiyacýnýn çözümlenmesi, yardýma 

muhtaçlarýn desteklenmesi, biliþim alt yapýnýn geliþtirilmesi, proje ekipleri oluþturulmasý, hizmet içi 

eðitimlerin verilmesi,
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2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Belediyemiz 2009  faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl Bütçe ödeneði olarak 

172.869.731,00 TL ödenek konulmuþ olup,yýl içerisinde 126.148.109,00 TL'si 
harcanmýþ,geri kalan 46.721.622.00 TL'lik ödenek imha edilmiþtir.Faaliyet dönemi 
içinde belediye gelirimiz 92.244.750,07 TL.dir. 

ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2009 MALÝ YILI GELÝR BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 

ÝDARE ADI ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

EKONOMÝK KODLAR 2009 TAHMÝNÝ

GELÝR BÜTÇESÝ

2009 GELÝR

KESÝN HESABI(1.DÜZEY)

01-VERGÝ GELÝRLERÝ 14,721,000.00 TL 8.703.878,50 TL

03-TEÞEBBÜS VE 
26,562,000.00 TL 25.134.765,77 TLMÜLKÝYET GELÝRLERÝ

04-ALINAN BAÐIÞ VE
10,550,000.00 TL 41.236,00 TLYARDIMLAR ÝLE ÖZEL

GELÝRLER
05-DÝÐER GELÝRLER

68,154,000.00 TL 53.601.038,30 TL

06-SERMAYE GELÝRLERÝ
52,929,000.00 TL 4.956.909,45 TL

09-RED VE ÝADELER
-46.269,00 TL -193.077,95 TL

GENEL TOPLAM
172,869,731.00 TL 92.244.750,07 TL

BÜTÇE GÝDER 
TOPLAM; 

126.148.109,00; 
73%

ÝMHA EDÝLEN 
TUTAR; 

46.721.622,00; 27%

ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 2009
MALÝ YILI GÝDER BÜTÇE UYGULAMA SONUCU

92.244.750,07 80.624.980,93

2009 MALÝ YILI TAHMÝNÝ
BÜTÇE GERÇEKLEÞMEYEN KISIM 

2009 MALÝ YILI GELÝR KESÝN HESABI

Faaliyetlere Iliskin Bilgi ve Degerlendirmeler



3-Mali Denetim Sonuçlarý

5393 sayýlý Belediye kanununun 25.maddesinde ( Ýl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 
10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayý toplantýsýnda belediyenin 
bir önceki yýl gelir ve giderleri ile bunlara iliþkin hesap kayýt ve iþlemlerinin denetimi için kendi 
üyeleri arasýndan gizli oyla ve üye sayýsý üçten az beþten çok olmamak üzere bir denetim 
komisyonu oluþturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve baðýmsýz üyelerin meclisteki üye 
sayýsýnýn meclis üye tam sayýsýna oranlanmasý suretiyle oluþur.

Komisyon, belediye baþkaný tarafýndan belediye binasý içinde belirlenen yerde çalýþýr 
ve çalýþmalarýnda kamu personelinden ve gerektiðinde diðer uzman kiþilerden yararlanabilir.

Denetim komisyonu toplantýlarýna, belediye ve baðlý kuruluþlarý dýþýndaki kamu 
kurum ve kuruluþlarýndan görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dýþýndaki diðer uzman 
kiþilere büyükþehir belediyelerinde (3.000), diðer belediyelerde (2.000) gösterge rakamýnýn 
Devlet memurlarýna uygulanan aylýk katsayýyla çarpýmý sonucu bulunacak miktarý geçmemek 
üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapýlýr. Denetim 
komisyonunun emrinde görevlendirilecek kiþi ve gün sayýsý belediye meclisince belirlenir. 
Uzman kiþilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalýþmasýna dair yönetmelikte 
düzenlenir.

Komisyon belediye birimleri ve baðlý kuruluþlarýndan her türlü bilgi ve belgeyi 
isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Komisyon, çalýþmasýný kýrkbeþ iþgünü içinde tamamlar ve buna iliþkin raporunu mart 
ayýnýn sonuna kadar meclis baþkanlýðýna sunar.

Konusu suç teþkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baþkanlýðý tarafýndan yetkili 
mercilere suç duyurusunda bulunulur.)
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B-Performans Bilgileri:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Elazýð Belediye Baþkanlýðý 2009 Yýlý faaliyetlerini, planlandýðý þekil ve þartlarda ilgili 

birimler tarafýndan gerçekleþtirmiþtir. Elazýð Belediye Baþkanlýðý Birimleri; tüm faaliyet ve 
proje organizasyonlarýnda etkinliðe, verimliliðe, ihtiyaç durumuna, öncelikliðe, maliyete, 
ekonomikliðe büyük önem vererek çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Kurumumuz her faaliyetin faaliyet planý birimleri tarafýndan yapýlmýþtýr. Faaliyet 
Planlarýnda her faaliyetin kim tarafýndan, nasýl, ne kadar sürede ve hangi bütçe kaleminden 
karþýlanacaðý ayrýntýlý bir biçimde incelenerek ortaya çýkan sonuç doðrultusunda karar 
verilmiþtir..

Kurumumuz tarafýndan yapýlan faaliyetlerin bir kýsmý aþðýda belirtilmiþ olup daha 
detaylý faaliyetler müdürlüklerin faaliyet ve proje kýsmýnda ele alýnmýþtýr

?Harput Eski Belediye Hizmet Binasý Restorasyon yapým iþi: Toplam 231 m² bina alaný 
içinde yenileme yapýmý ve çevre taþ duvar yapýlmýþtýr

?Küçük Efendi (Sunguroðlu Konaðý)  Restorasyon yapým iþi: Toplam 509, 4 m² bina 
oturum alaný içinde restorasyon ve bina dýþ bahçe düzenlemesi ile taþ duvar 
yapýlmýþtýr.

?Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Hali yapýmý iþi: Toplam 62.000 m²  alan üzerinde;  9.485 m² 
inþaat alaný olan 83 adet iþyeri, idari bina ve sosyal tesislerden teþkil edilmiþtir. 

?Elazýð Belediye Sarayý inþaatý yapýmý iþi: Toplam 3.650 m² alan üzerinde; 20.624 m² 
inþaat alaný ve tüm bloklarýn kaba inþaatý bitmiþtir. Dýþ cephe kaplamasýnda son 
aþamaya gelinmiþ ve tesisat iþleri de devam etmektedir.

?Müdürlüðümüz emrinde çalýþtýrýlmak üzere 5 adet kamyon, 4 adet traktör ve 1 adet 
4x4 kazýcý kepçe kiralama hizmet alýmý iþi: 5 adet kamyon, 4 adet traktör, 1 adet 4x4 
kazýcý kepçe 2009 yýlý içerisinde yol yapýmý, asfalt yapýmý – onarýmý ve alt yapý 
çalýþmalarýnda kullanýlmýþtýr

Faaliyetlere Iliskin Bilgi ve Degerlendirmeler
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?Mülkiyeti Belediyemize ait  “Ýzzetpaþa Mahallesi pafta 48 ada 120'de kayýtlý 16 nolu 
parsel üzerine intifa hakký karþýlýðý zemin altý otoparký ve iþ yeri inþaatý yaptýrýlmasý  
Toplam 3.166 m² alan üzerinde; zemin altýnda 3 kat otopark, 1 kat alýþveriþ merkezi ve 
zemin üstü % 15 taks kullanýlanýlacaktýr. Geriye kalan 2.700 m² alan ise meydan olarak 
teþkil edilecektir. fore kazýk ve yanal ankraj çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, kademeli 
olarak temel çalýþmasý devam etmektedir.

?120 Öðrenci Kapasiteli Anaokulu yapýmý iþi: Toplam 600 m²  oturum alaný üzerine 
bodrum + 2 kat olarak 1800 m² anaokulu yapýlmýþtýr.

?Sürsürü Mahallesi Yaðmur Þebekesi yapýmý iþi: 376, 50 mt Ø1000 mm yaðmur suyu 
þebekesi yaptýrýlmýþtýr

?Þehrimizin muhtelif mahallelerinde Kaldýrýmlar yapýlarak( 21.600 mt. Bordür,64.200  
m² parke 6 cm lýk)halkýmýzýn daha rahat bir ortamda yaþamlarýný sürdürmeleri 
saðlanmýþtýr.

?Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Haline kasa depolama yeri yapýlmasý iþi: 83 adet 6,50x5,00 
mt boyutunda üstü kapalý kasa depolama yerleri yapýlmýþtýr.

?Þehrimizin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve Yaðmur suyu þebekesi döþenmesi iþi: 
Ø 200 mm bet. boru kanal: 4.100 mt, Ø 500 mm bet. boru yaðmur: 750 mt, Ø 400 mm 
hdpe boru yaðmur.: 2.700 mt, Ø 500 mm hdpe boru yaðmur.:   1800mt, Ø 600 mm 
hdpe boru yaðmur.: 2.750 mt olacak þekilde kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi 
döþenmiþtir. 

?Þehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanýlmak Üzere Prefabrike Beton Çit Duvar 
Malzemesi alýmý iþi: Þehrin muhtelif yerlerindeki görüntü kirliliðini önlemek üzere 
(120 cm yüksekliðinde prefabrike beton çit: 500 mt lik, 160 cm yüksekliðinde 
prefabrike beton çit: 1.000 mt lik) malzeme alýmý yapýlmýþtýr.

?PTT Meydaný Yeraltý Çarþýsý, Zemin Altý Otopark ve Meydan Düzenlemesi 2009 yýlý 
içerisinde,  avam projeler hazýrlanmýþ olup Milli Emlak Müdürlüðü ile müþterek olarak 
2010 yýlýnda ihalesi yapýlacaktýr.

Faaliyetlere Iliskin Bilgi ve Degerlendirmeler



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

21

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

?Esentepe mahallesi Bakü Caddesi bahar sokak da istinat duvarý yapýmý iþi: 78 m3 ocak 
taþý ile kabartma derzli istinat duvarý yapýldý

        ?Muhtelif yerlerdeki havuzlarýn onarýlmasý iþi: 6 Adet havuz onarýmý yapýldý

?Elazýð merkez muhtelif mahallelerde kullanýlmak üzere 4 sýra çevirme çiti hazýr 
prefabrik beton duvar yapýlmasý iþi: 370 mt prefabrik çit duvar yapýldý

?Batmandan Elazýð Belediyesi Han pýnarý asfalt þantiyesine asfalt nakli hizmet alým iþi: 
267,92 ton asfalt nakli yaptýrýlmýþtýr

?Kesrik Þantiyesinde parke ve bordür paletlerinin yaptýrýlmasý iþi: 1150 adet palet 
yaptýrýldý

?Harput Eski Müze onarýmý iþi yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur

?Þehrimizin mahallelerinde yapýlan muhtar ofislerine yenileri eklenerek 
muhtarlarýmýzýn rahat bir ortamda çalýþmalarý saðlandý.

?Belediyemiz mali yýl içerisinde Yeni Mahalle Kanal üstü Mevkiinde ve þehrin muhtelif 
bölgelerinde yapýlacak olan Kentsel Dönüþüm Projeleri için çalýþmalarýna devam 
etmektedir. Bu projeler ile uydu kent kurularak geniþ ve modern yollar, parklar, 
otoparklar ve her türlü sosyal donatýyla birlikte çaðdaþ ve depreme dayanýklý kent 
mekânlarý oluþturulmasý hedeflenerek, çalýþmalarýmýz bu doðrultuda devam 
etmektedir. 

?Sektörel bazda ise, bazý meslek gruplarýný sitelerde bir araya toplayarak bu 
esnaflarýmýzý þehir dýþýna yapýlacak olan yerlere taþýma çalýþmalarýna galericiler sitesi 
projesi ile baþlanmýþtýr.

?Ýlimizin doðu giriþinde bulunan ve çirkin bir görünüm arz eden Asri mezarlýðýn 
bitiþiðindeki odun kömür ambarlarýnýn, El-kas ve El-et entegre tesislerinin doðusunda 
bulunan alana aktarýlmasý için hazýrlanan plan Belediye meclisinde onaylanmýþ olup 
arazide gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
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?Harput Jandarma Komutanlýðýnýn yanýnda bulunan, eski Belediye Baþkanlýðý 
binasýnýn Kültür Evi olarak yapýlmasý için röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat 
projeleri ihalesi yapýlmýþtýr. 

?Harput giriþindeki Saðýr Müftü Konaðý ve Dönerler (Küçük Efendi) Konaklarýnýn röleve, 
restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri yapýlarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu 
tarafýndan onaylanmýþtýr.

?Yine Harput giriþinde Saðýr Müftü Konaðýnýn karþýsýnda bulunan harabe evlerinin de 
kültürümüze kazandýrýlmasý amacýyla, tarihe sahip çýkmak bilinciyle röleve, 
restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri yapýlarak, 2010 yýlý Mart ayýnda ihalesi 
yapýlacaktýr.

?Vatandaþlarýn arsalarýndaki sýkýntýlarýný ortadan kaldýrmak için þehrin muhtelif 
yerlerinde þuyulandýrma çalýþmalarý yapýlmýþtýr.

?Zemin Etüt Servisinde, þehrimizde yapýlan inþaatlarýn jeolojik etüt raporlarý, sondajlý 
ve gözlemsel çalýþmalar mahallinde sürekli denetlenmektedir. Yapýlan çalýþmalar 
neticesinde; verilen 350 adet imar çapýnýn ön jeolojik etüt raporlarý kontrol edilmiþtir. 
Yine ayný tarihlerde 500 adet zemin etüdü sondajlý çalýþmalar yerinde denetlenmiþ ve 
bu çalýþmalara baðlý olarak hazýrlanan raporlar incelenmiþtir.

?Belediye Meclis toplantýlarýnda Ýmar Komisyonu tarafýndan, itirazlar ile birlikte 103 
adet dosya görüþülerek karara baðlanmýþtýr

?Belediyemiz vatandaþlara Ýmar Planlarý hakkýnda bilgi vermek, imar çapý tanzim 
etmek, ifraz-tevhit dosyalarýný düzenlemek ve arazileri inþaat yapýmýna elveriþli hale 
getirmek için þuyulandýrma yapmakla görevlidir.Bu çalýþmalar çerçevesinde, yaklaþýk 
3500 vatandaþýn imar durumu ile ilgili taleplerine cevap verilerek, 450 adet imar çapý 
tanzim edilmiþtir.Yaklaþýk 20 hektar þuyulandýrma iþlemi yapýlmýþtýr. 

?Müdürlüðümüze intikal eden 659 adet proje (mimari, statik, tesisat yönünden) 
incelenip eksiklikleri varsa giderildikten sonra imzalanarak tasdik edilmiþ ve yapý 
ruhsatý verilmek üzere ilgili servise gönderilmiþtir.
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?Proje Kontrol servisi tarafýndan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak incelenerek 
tasdik edilen projelere 3194 sayýlý Ýmar kanununa göre Yapý Ruhsatý verilmiþtir.

?Ýlgili odalar tarafýndan verilen Sicil Durum Belgesi ile birlikte Belediyemiz teknik 
elemanlarý ve Ýmar Müdürü tarafýndan onaylanan 659 adet inþaata Yapý Ruhsatý 
düzenlenerek verilmiþtir.

?Belediyemiz Park ve Bahçeler müdürlüðümüz tarafýndan.;
· 24.000 m3 dolgu yapýldý.
· 85.000 m2 tesviye yapýldý.
· 65.000 m3 hafriyat alýndý.
· Mevcut yeþil alanlarýmýzda 5 tur çim biçimi yapýldý.
· Þehir geneli parklarýmýz ve tüm yeþil alanlarýmýzdaki aðaç ve çalý gurubu süs 

bitkilerimizin rutin olarak þekil ve normal budamalarý yapýlarak ,bu yýl 
Hydroseeding çim ekim makinesi ile; 65.000 m2 çim ekimi yapýlmýþtýr..

· Toplam; 91.000 adet aðaç, çalý gurubu ve süs bitkisi dikimi yapýldý.
· Þehir geneli ve parklarýmýzda bulunan tüm aðaç ve bitkilerin 3 tur ilaçlamasý 

yapýlmýþtýr.
· Yaðmurlama ve Damlama Sulama Sistemi 9 bölgemize çekilmiþtir; Yaþar 

Doðu Cad. Muhsin YAZICIOÐLU Bulvarý, Doðukent Mustafa TEMÝZER Cad., 
Doðukent 75.Yýl Lisesi Yaný Vedat Dalokay Cad., A.Rýza SEPTÝOÐLU Bulvarý, 
Vali Fahri BEY Cad., Kültür Mah.,M.YAZICIOÐLU Bulvarý

· Þehir geneli park ve yeþil alanlarýmýza, 27 adet oyun gurubu, 103 adet 
fitness spor aletleri kurulmuþtur.

· Þehir geneli yapýmý tamamlanan park sayýsý: 16 adet
· Aðaç sökme makinesý kullanýlarak 125 adet aðaç ve süs bitkisinin dikimi 

gerçekleþtirilmiþtir.
· Belediyemiz elemanlarý 10.000 m2 parke taþý ve 5.500 mt bordür taþý 

kullanarak tadilat çalýþmasý yapmýþtýr.
· Yeni sera alanýmýz içerisinde 20.000 m2 lik alanda replikaj çalýþmasý yapýldý.
· 16- Þehrimizin muhtelif yerlerinde toplam 85.000 m2 alan yeþillendirildi.

?Þehrimizin doðusundan baþlayýp batýsýna doðru sabah gün doðumu ve gün batýmý 
saatlerine isabet eden süre içerisinde mahalle muhtarlarýmýz nezaretinde 37 
mahallemizde ilaçlama çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
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?Müdürlüðümüzce, haþerelere karþý ilaçlama çalýþmalarýnda Dünya Saðlýk Örgütü 
(WHO) nün belirlediði standartlara uygun,  çevre ve insan saðlýðýna etkisi en az olan, 
uygulanabilirlik ve ekonomik açýdan en son yöntemler uygulanmaktadýr.

?Elazýð Belediyesi hizmet alanýndan günde ortalama 370 ton çöp çýkmaktadýr. Çýkan bu 
çöpler katý atýk düzenli depolama sahasýnda düzenli depolanmýþtýr.

?Týbbi toplama çalýþmalarýmýz düzenli olarak devam etmekte olup 9 Hastane, Ýl Saðlýk 
Müdürlüðüne baðlý Aile Saðlýk Merkezleri, 94 Özel Saðlýk Kuruluþu (Poliklinik, Saðlýk 
Kabinleri, Týbbi Tahlil laboratuarlarý ve klinikler ) den 1.550 kg/gün týbbi atýk alýnmýþtýr.

?Kentimizin merkezi ve yaya hareketinin yoðun olduðu bölgelerde saat 02:00-11:00 
arasý süpürme hizmetini yerine getiren temizlik elemanlarý görev yapmaktadýr. Hafta 
boyunca her gün, kirlenen yol ve kaldýrýmlar ekibimiz tarafýndan sabah erkenden 
göreve baþlanarak temizlenmekte ve sürekli temiz kalmasýna çalýþýlmaktadýr. Takviye 
olarak ara vardiyamýz ve gece ekiplerimiz düzenli olarak hizmet vermektedir.

?Ana caddelerdeki yoðun trafik, cadde sayýsýnýn ve uzunluklarýnýn fazla olmasý 
kirlenmeyi arttýrmakla birlikte 2 adet Süpürge Makinesi ile yoðun ve verimli çalýþarak 
bu caddelerin temizliði korunmaktadýr. Yol Süpürme makineleri haftada 6 gün 
kendilerine verilen program çerçevesinde cadde ve kaldýrýmlarda temizlik 
çalýþmalarýný yürütmekte, mahalle içi sokaklarý da belirli periyotlarla 
süpürmektedirler.

?Mahallerimizde temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere; korozyona dayanýklý 400 lt' 
lik galvanizli çöp konteynerleri toplam 550 adet satýn alýnarak kullanýma sunulmuþtur. 

?2009 yýlý içinde Müdürlüðümüz bünyesinde hizmetlerde kullanýlan vidanjörümüz ile 
toplam 359 adet Fosseptik Kuyusu temizliði talebi deðerlendirilmiþtir.

?Belediyemiz ambalaj atýklarý yönetim planý doðrultusunda Elazýð ilindeki ambalaj 
atýklarýnýn ayrýþtýrýlmasý için ülkemiz þartlarýna uygun  bir ambalaj atýklarý ayýrma tesisi 
yapýlmýþtýr. Bu tesisin ana hatlarýný atýk bunkeri, konveyörler , demir , kaðýt ve plastik 
balya ve  presleri , magnetik seperatörü, çelik konstrüksüyon yapý ve konteynýrlar 
oluþturmaktadýr.  2009 yýlýnda yürütülen çalýþmalarýmýz neticesinde toplam 240 ton 
kg ambalaj atýðý geri kazanýlarak ülke ekonomimize katký saðlanmýþtýr.
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?Belediyemiz tarafýndan 2008 yýlýnda uygulamaya geçirilen “Atýk Pil ve Batarya 
Toplama Kampanyasý” na 2009 yýlýnda da devam edilerek þehrimizdeki Ilköðretim ve 
Ortaöðretim Okullarý, Hastaneler, Fotoðrafçýlar, Alýþveriþ Merkezleri, Elektrik-
elektronik eþya maðazalarý ile diðer atýk pil üreten iþyerlerinden toplam 540 kg atýk pil 
ve batarya toplanarak Taþýnabilir Pil Üreticileri Ve Ýthalatçýlarý Derneðine teslim 
edilmiþtir.

3?Atýksu Arýtma Tesisinde arýtýlan ortalama Atýksu Debisi 2500 m /saat olup 9 ton/gün 
çamur oluþmaktadýr. Ayrýca tesisimizde Biyolojik Oksijen Ýhtiyacý (BOÝ ), Askýdaki Katý 5

Madde (AKM), Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý (KOÝ), pH, Oksijen Ýhtiyacý (OÝ), Sýcaklýk, Çamur 
Yaþý ve Atýlmasý Gereken Çamur Miktarý deneyleri düzenli olarak yapýlmaktadýr.

?Elazýð Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi olarak seçilen saha yaklaþýk 130 ha 
büyüklüðündedir. Tahsis edilen alan içerisinde 80 ha büyüklüðündeki alan Elazýð Katý 
Atýk Düzenli Depolama Tesisi olarak planlanmýþtýr. Ýlk Etap 7  yýllýk alan için evsel  fiili 

2depolama gövdesi yaklaþýk  64.677 m  olmak üzere yaklaþýk 20 ha bir alan 
projelendirilmiþ olup 2009 yýlýnda tamamlanarak iþletmeye hazýr hale getirilmiþtir.

3?Katý atýk lotu 1.789.013 m  düzeyindeki net katý atýk depolama kapasitesine sahip olup 
ilimizin 7 yýllýk ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeydedir. 7 yýl sonunda depolanacak katý 

3 atýk hacmi 1.783.933 m olarak öngörülmektedir. .

?Geçirimsizlik tabakasý olarak Elazýð Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi'nde sýkýþtýrýlmýþ 
kil tabakasý kullanýlmýþtýr. 60 cm kalýnlýðýnda kil tabakasý maksimum 30 'ar cm lik 
tabakalar halinde %98 sýkýþma elde edilinceye kadar sýkýþtýrýlarak serilmiþtir.

?Katý atýk lotlarýnda oluþan süzüntü sularýnýn toplanmasý amacýyla yine sýzdýrmazlýk 
sistemine sahip çöp suyu toplama havuzunun inþaatý tamamlanmýþ ve gerekli 
baðlantýlar tamamlanmýþtýr.

?Meryemdaðý mevkiindeki çöp döküm alaný rehabilite çalýþmalarýna devam edilmiþtir.

?Þehrimizin muhtelif yerlerine ayaklý veya duvara monte edilebilen uyarý levhalarý 
konularak muhtelif iþyerlerine el broþürleri daðýtýlmýþtýr. Ýhtiyaç halinde görsel yayýn 
aracýlýðýyla halkýmýz bilgilendirilmiþtir.
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?Belediyemiz  Marangozhane ve Metal Ýþleri Bölümleri olarak þehrimizin muhtelif 
yerlerinde yapýlan; park ve yeþil alanlara, eðitim veren okullarýmýza ve camilerimize v.s. 
toplam 1500 adet oturma banklarý yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur.

?Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan bazý köprü ve korkuluklarý yenilenerek 
halkýmýzýn hayatýný kolaylaþtýracak þekilde güvenlikleri saðlanmýþtýr. Otobüs 
duraklarýnýn yenileme çalýþmalarý yapýlarak modern bir görünüm kazandýrýlmýþtýr.

?Belediyemiz halkýmýzýn yaþamsal alanlarýnýn yenilenmesi projelerine þehrimizin 
muhtelif yerlerindeki 52 (elli iki) adet Otobüs Duraklarýný halkýmýz hizmetine 
sunmuþtur.

?Belediyemize 2009  yýlý içinde, 1 adet Çok Maksatlý Arama ve Kurtarma aracý ve  su 
baskýnlarýna acil müdahale etmek için 7 adet dalgýç pompasý alarak halkýmýzýn 
hizmetine sunmuþtur.

?  16/01/2009 Tarihinde  hizmete sunulan yeni Belediye Halk Otobüslerinin açýlýþý 
yapýlarak vatandaþlarýmýzýn daha rahat bir ortamda ulaþým yapmalarý saðlanmýþtýr.

?12-15/02/2009 Tarihleri arasý Harput Musiki Korosu ve Halk Oyunlarý Ekibi'nin Ýstanbul 
Beylikdüzü'nde EMÝTT (Doðu Akdeniz Uluslar arasý Seyahat ve Turizm) fuarýna 
katýlýmlarý saðlanarak þehrimizin tanýtýlmasý saðlanmýþtýr

?Belediyemiz 2009 yýlýnda da hemþerilerimizin yanýnda olmuþ yardýma muhtaç olan 
vatandaþlarýmýzýn gerekli ihtiyaçlarýný karþýlamýþ ,þehrimizde güzel bir gelenek haline 
getirdiði ramazan iftar çadýrýný kurarak vatandaþýmýza hizmete devam etmiþ;Yapýlan 
yardýmlar aþaðýda belirtilmiþtir.

· Akülü Özürlü Aracý :02.06.2009 -17 kiþi
· Ýftar  Çadýrý (30 gün) :28.07.2009 – 135.000 kiþi
· Bebek Yürüteci :27.08.2009 - 20 kiþi
· Protez Bacak :01.09.2009 – 1 kiþi
· Kýrtasiye :15.10.2009 – 1500 kiþi
· Ayakkabý :870 kiþi
· Kýyafet :13.10.2009 -780 kiþi
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· Tente (camilere) :20 Adet
· Sünnet Þöleni :08.09.2009 – 300 kiþi
· Kömür- 895.000.00 TL    :12000 kiþi 

   
     TOPLAM: 20.488 kiþi yardýmlardan faydalanmýþtýr.

2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi:
Yeni bir yüzyýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve yenileþme Kamu birimlerini de 

deðiþim ve geliþmeye zorlamaktadýr. Türkiye de kamu kurumlarýnýn hantal yapýlarý, aþýrý 
istihdamý, görev ve yetki karmaþasý, vb. nedenler ile geliþmelere açýk olmadýklarý 
görülmektedir. Ancak artan ve deðiþen toplumsal ihtiyaçlar, bilim ve teknolojilerdeki 
ilerlemeler, geliþmeler Kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmelerinde 
deðiþimi zorunlu kýlmaktadýr.

Özel sektör için geliþtirilen bir takým yönetim teknik ve metotlarýnýn (stratejik 
planlama, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynaklarý yönetimi 
vb.)Kamuda da uygulanmasýna yönelik çalýþmalar sürdürülmektedir. Buradan hareketle; 
Kamu yönetimlerinin ve dolayýsý ile Belediyelerimizin etkin, verimli, kaliteli, katýlýmcý ve þeffaf 
bir yapýlanmaya gitmeleri kaçýnýlmaz görünmektedir.

Bu amaçla Elazýð belediyesi kapsamýnda 2007 yýlýnda baþlatýlan stratejik planlama 
ardýndan performans planlama çalýþmalarý yeni yapýlanmalara ihtiyaç göstermiþtir.Geçmiþte 
proje ve performans yönetimine iliþkin bir sistemin eksikliði,saðlýklý bir veri yapýsýnýn yer 
almamasý,performansa dayalý ölçme,analiz ve deðerlendirme olmamasý vb. nedenler yeni bir 
bilgi sistemini gerekli  k ý lmýþtýr. .Kurumumuzda hem proje ve faaliyetlerin 
deðerlendirilmesi,hemde performans ve faaliyet raporlarýnýn hazýrlanmasýnda kolaylýk 
saðlayacak bu sistemin kurulmasý ile ilgili olarak çalýþmalar 2007 yýlýnda baþlamýþ olup,2009 
yýlýnda da devam etmiþtir.Performansa dayalý karar alma süreçlerinde kullanýlmak üzere 
gereken bilgilerin toplanýp,analiz edilip,deðerlendirilerek raporlanabilmesine olanak 
saðlayan bir program oluþturulmuþtur.2009 yýlýnda gerekli düzenlemeler yapýlmýþ olup 2010 
yýlýnda daha kaliteli ve verimli bir yapý oluþturmak için çalýþmalar devam edecektir.

Faaliyetlere Iliskin Bilgi ve Degerlendirmeler
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Degerlendirilmesi

IV-KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A-Üstünlükler
1-Þeffalýk ve katýlýmcýlýða önem veren,güler yüzlü hizmet anlayýþýnýn kurumca 

benimsenmiþ olmasý
2-Kaynak ve yatýrým planlama yaklaþým ve tecrübesine sahip olmamýz.
3-Ulaþým sorununun asgari düzeyde olmasý. Çalýþanlar ile vatandaþlar arasýnda sevgi 

ve saygýya dayalý bir iletiþim olmasý.
4-Sosyal kültürel alanda bilgiye dayalý projeleri ile diðer kamu kuruluþlarý ile iletiþim ve 

koordinasyonu yüksek seviyede tutmak.
5-Kentsel yatýrýmlarýnýn büyük ölçüde gerçekleþtirilmiþ olmasý.
6-Belediyemiz bünyesinde hizmet içi eðitimlere ve seminerler aðýrlýk veriyor olmamýz.
7-Sosyal Belediyecilik anlayýþýný ön planda tutarak, þehrimize hitap eden iç pazara 

yönelik modern sebze halinin yenilenmesi.
8-Hýzlý doðru ve güvenilir bilgiyi resmi ve özel kurum ve kuruluþlar ve vatandaþlara 

kanun ve yönetmelikler dâhilinde güler yüzlü hizmet anlayýþýyla sunulmasý.
9-Kaynaklarý verimli kullanan, esnek, yenilikçi kurumsal bir yapýya sahip olmak.
10- Modern bir itfaiye ve teþkilatýna sahip olunmasý.
11- Eðitimli, nitelikli ve deneyimli personele sahip olunmasý.
12- Kent Bilgi Sisteminin var olmasý.
13- Uyumlu çalýþma ortamýnýn olmasý.
14-Hizmet araç,gereç ekipmanýnýn yeterli olmasý.
15- Yönetim ve hizmet kalitesinin iyi olmasý.

Zayýflýklar
1-Araþtýrma ve Geliþtirme çalýþmalarýna daha fazla önem verilmesi.
2-Biliþim Teknolojilerinden daha etkili olarak yararlanýlmasý gerektiði.
3-Yeterli mali kaynaklara sahip olunmamasý.
4-Modern arþiv yeri eksikliði
5-Personele yönelik sosyal amaçlý tesis eksikliði(kreþ,misafir hane, tiyatro, kütüphane, 

spor salonu v.b)
6-Tanitim ve çalismalarin yetersiz olmasi.

C-Deðerlendirme
Belediyemizin misyonu ve vizyonu doðrultusunda tespit ettiðimiz üstün ve zayýf 
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Degerlendirilmesi

yönler göz önünde bulundurulacak, hedef ve faaliyetlerimiz bunlara odaklý olarak 
yönlendirilecektir. Geçtiðimiz dönemde baþarýlý birçok proje ve faaliyetlere imza atmýþ olsak 
da elbette zayýf yönlerimiz mevcuttur. Üstünlüklerimizin vermiþ olduðu güç ve birikim ile 
planlý çalýþmalarýmýz sayesinde zayýf yönlerimiz azalacaktýr.

Ýl sýnýrlarýmýzýn geniþlemiþ olmasý, hizmetlerin bütünlüðü, kaynaklarýn etkin ve 
ekonomik kullanýmý açýsýndan önem taþýmaktadýr. Gelirlerimizin artýþ hýzýnýn düþük 
olmasýndan dolayý maliyetlerinde göz önünde tutulmasý gerekmektedir. Hedeflerimize 
ulaþtýkça dahada güçleneceðimiz düþünülmektedir.

Hazýrlanmýþ olan faaliyet raporu saðlýklý bir kentleþme, toplumun yaþam seviyesini ve 
belediye hizmet kalitesini arttýrmak için, yapýlacak olan çalýþmalara ýþýk tutacaktýr. Amaç ve 
hedeflere ulaþmak için tutarlý ve iddialý bir yapýya sahip olmanýn gururu içindeyiz.

V-ÖNERÝ VE TEDBÝRLER
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu 

idarelerinin Stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürütülen faaliyetleri, 
belirlenmiþ Performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana 
gelen Sapmalarýn nedenlerini açýklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarýný gösterecek þekilde 
“faaliyet raporu” hazýrlamalarý hükme baðlanmýþtýr. Bu yüzden, mali saydamlýk ve hesap 
verme sorumluluðunun en önemli unsurlarýndan biri olan “faaliyet raporlarý”nýn hazýrlanmasý, 
kurumlar için hayati bir önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda kanun; Ýdare tarafýndan bir malî yýl 
içerisinde gerçekleþtirilen faaliyetlerin raporlanmasýný,kamu oyuna açýklanmasýný ve yasama 
organýna sunulmasýný öngörmekte ve böylece, Kamu kaynaklarýný kullananlarýn daha fazla 
sorumluluk üstlenmeleri, Kamu idarelerinin performanslarýnýn artmasý,Yasama denetiminin 
daha etkin yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Yukarýda deðinilen madde gereðince,hedeflere ulaþmada ve performans kriterlerini 
yakalamada birimlerin koordinasyonu önemlidir. Birimler arasý koordinasyon seviyesi 
arttýrýlmalý Hizmet kalitesinin yükselmesi,verimlilik artýþý saðlanmalý,ayrýca bilgi ve iletiþim 
teknolojilerine iliþkin geliþmeler takip edilerek gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr.
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Ekler

EKLER :
MALÝ HÝZMETLER BÝRÝM YÖNETÝCÝSÝNÝN BEYANI

   Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
   Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatý ile diðer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüðünü, kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde 
kullanýlmasýný temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iþletildiðini, izlendiðini ve gerekli 
tedbirlerin alýnmasý için düþünce ve önerilerimin zamanýnda üst yöneticiye raporlandýðýný 
beyan ederim.
   Ýdaremizin 2009 yýlý Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu teyit ederim. (Elazýð/Mart 2010)

 Namýk ÖCALAN
           Mali Hizmetler Müd.V.

   Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiþ kaynaklarýn, planlanmýþ 

amaçlar doðrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanýldýðýný ve iç kontrol 
sisteminin iþlemlerin yasallýk ve düzenliliðine iliþkin yeterli güvenceyi saðladýðýný bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadýr. 
   Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. (Elazýð/Mart 2010) 

 M.Süleyman SELMANOÐLU
     Elazýð Belediye Baþkaný

   ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
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Özel Kalem Müdürlügü

T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ :
Elazýð Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü olarak tüm personelimizle birlikte 

Belediyemizin katýlýmcý, þeffaf, halkla bütünleþen yönetim anlayýþý içinde hizmet 
verilen çalýþmalara katkýda bulunmak, kamu yararýný her þeyin üstünde tutan bir 
anlayýþla hizmet etmeyi kendimize görev bilerek hizmet vermeye çalýþtýk.

Sayýn Baþkanýmýzýn “Ýlimizde yaþayan bütün insanlarýmýz için çalýþmak en 
temel hedeflerimizden biridir” ifadesiyle þimdiye kadar halkýmýza güler yüzlü, þefkati 
esirgemeyen bir tutum içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar bundan sonrada halkýmýz için 
ayný þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz.

1.GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:

 Misyonumuz; halkýn memnuniyetine odaklý, katýlýmcý, þeffaf bir yönetim 
anlayýþýyla sürdürülebilir, kentsel geliþmeyi saðlamak ve hizmet kalitesini arttýrmaktýr.

Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve 
verimli bir þekilde sunmak, kentin deðiþimine yön vererek halkýn yaþam standardýný 
arttýrmaktýr.

Katýlýmcý, þeffaf, sonuç odaklý ve çevreci bir yönetim anlayýþýyla sürdürülebilir 
kentsel geliþmeye birlikte hizmet kalitesini arttýrarak halkýn hayat standardýný 
yükseltmektir.

Misyonumuz; vizyonumuzu gerçeðe dönüþtürmektir.

Vizyon :
Halka hizmet hakka hizmet amacýmýz olup, özellikle iþ ve iþlemlerimizde 

adalet, eþitlik, þeffaflýk ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalý bir anlayýþla, etik ilkelere 
baðlý,kamu yararýný her þeyin üstünde tutarak vatandaþlarýmýzýn iþ ve iþlemlerini en 
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süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti 
içinde hareket ederek,bizlerden hizmet alma noktasýnda bulunan halkýmýza;hizmeti 
en kolay ve en iyi þekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal 
bürokrasinin insanlara sunduðu tembellik ve býkkýnlýðý tüm çalýþan personelimiz ile 
birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanýn azmi içersinde bulunmak.

B- YETKÝ GÖREV ve SORUMLUKLAR
a) Müdürlük yazýþmalarýný, büro hizmetlerini ve personelin özlük haklarý ile ilgili 
çalýþmalarý yürütmek.
b) Özel Kalem organlarýna ve mensuplarýna ait isim ve adres listelerini 
düzenlemek deðiþiklikleri takip etmek.
c) Çalýþma verimini arttýrmak amacýyla kanunlarý, idari ve genel yargý kararlarýný 
ve bunlarla ilgili yayýnlarý satýn almak, abone olmak, bunlardan personelin 
yararlanmasýný saðlamak.
d) Müdürlüðün çalýþmalarýný mevzuat esaslarýna göre düzenlemek amacýyla her 
yýl çalýþma programý hazýrlamak, baþkanlýðýn onayýna sunmak.
e) Baþkanlýk tarafýndan onaylanan çalýþma programýnýn gerçekleþmesi için 
gereken malzemeyi temin etmek.
f) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son geliþmeleri takip ederek tedbirler almak, 
gerekli malzeme ve cihazlarý temin etmek.

            C- MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1-Fiziksel Yapý
Belediye hizmet binasýnýn 3üncü katýnda Baþkan odasý, Özel Kalem Müdürlüðü 

odasý, Halkla görüþme odasý,1 memur odasý ve santral odasý olarak hizmet 
vermektedir
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2-Örgüt Yapýsý

3- BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR :
Müdürlüðümüz hizmetlerini yürütürken iletiþim teknikleri ile bu alanda kullanýlan 8 

adet bilgisayar ve 3 adet yazýcý olmak üzere en son teknolojik cihazlar kullanýlmaktadýr.
          1  Adet Kiralýk  araç ve Bir makam aracý bulunmaktadýr. 

4- ÝNSAN KAYNAKLARI :
Müdürlüðümüzde 1 Müdür, 5 Memur ve 9  Ýþçi olmak üzere toplam 15 personel görev 

yapmaktadýr.

1- Müdürlüðümüzde 5 memur ve 9 kadrolu iþçi bulunmaktadýr.

2009
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BAÞKAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

ÖZEL KALEM SERVÝSÝ
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5-SUNULAN HÝZMETLER :
Belediyenin, katýlýmcý,þeffaf,halkla bütünleþen yönetim anlayýþý içinde üretmesine 

katkýda bulunmak.
a- Baþkanlýk Makamýnýn halka açýk olmasýný saðlamak.
b- Halkýn, istek, ihtiyaç ve sorunlarý konusunda Belediye Baþkanýyla görüþmesine 

ortam ve imkan saðlamak.
c- Vatandaþlarýn katýlýmýný saðlamak üzere, mahalle sorunlarýný tespiti ve 

çözümlenmesi konusunda mahalle halkýyla iletiþimi saðlamak.
d- Vatandaþlarýn,Belediye Baþkanlýðý'nýn tutum ve tavrýyla ilgili görüþ ve düþüncelerini 

tespit  amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapmak, yaptýrmak.
e- Demokratik yönetim anlayýþý çerçevesinde Baþkanlýk Makamý ile personel arasýnda 

iletiþimi saðlamak üzere kurum içi toplantýlar organize etmek.
f- Baþkanlýðýn, kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve 

sosyal yardým kuruluþlarý gibi örgütlerle diyalogunu saðlamak
g- Baþkanlýðýn çalýþma gündemini oluþturmak.
h- Baþkanlýðýn kitle iletiþim araçlarýyla iletiþimini saðlamak, Belediye hizmetlerinin 

yansýtýlmasýna, halka duyurulmasýna iliþkin beyanatlarý hazýrlamak.
i- Baþkanlýk Makamýnýn yapýlan ve yapýlacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak 

amacýyla belediyenin ilgili diðer birimleriyle diyalog kurmak
j- Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayýnlarý izlemek, gerekli 

görünenleri Baþkanlýk Makamýna sunmak.
k- Resmi ve özel günlerde, ve yörenin örf-adet,gelenek-göreneklerini yaþatmak 

amacýyla Belediye Baþkaný ile halkýn bütünleþmesini saðlamak.
l- Belediye Baþkanýnýn, kentte halký ilgilendiren sosyal,kültürel ve ekonomik 
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toplantýlara katýlýmý konusunda gerekli özeni göstermek.
m- Þikayet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini saðlamak.
n- Halkýn Belediye çalýþmalarýna katýlýmý için yeni yöntemler geliþtirmek ve baþkanlýða 

sunmak.
o- Basýn sözcülüðü ünitesinin oluþumunu saðlamak ve yönlendirmek.
p- Mahalle ve gençlik konseyleri oluþumuna, konseylerin etkinliðine Baþkanlýkla 

diyaloguna katkýda bulunmak.
q- Meslek edindirme kurslarý açarak ekonomik kalkýnmaya katký saðlanmýþtýr.
r- 153 Sizin Sesiniz Servisimizde Telefonla ve internet üzerinden mail olarak gelen istek 

ve þikayetler ile kumumuza ulaþan vatandaþlarýmýzýn istek ve þikayetleri yazý olarak kayýt altýna 
alýnarak bu gelen sorun veya þikayetler ilgili birimlere hem amil yoluyla hem de üst yazý 
marifeti ile birlikte bildirilmiþtir. 

6-:YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ
Özel Kalem Müdürlüðü, 5393 sayýlý Belediye Yasasýnýn 48. maddesi ve 2006/9809 

sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna dayanýlarak kurulmuþ ve Belediye Baþkanýna baðlý olarak 
çalýþan bir birimdir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefler 

Önce insan temel ilkemiz doðrultusunda baþkanlýk makamý ve vatandaþ arasýnda 
saðlýklý iletiþim kurulmasý saðlanacaktýr.

 Yýl içinde baþkanlýk makamýna gelen ve yanýtlanmasý gereken sözlü yada yazýlý tüm 
istek, dilek ve þikayetlere bir hafta içinde geri dönülerek bilgi verilecektir.

Önce insan temel ilkemiz doðrultusunda baþkanlýk makamý ve vatandaþ arasýnda 
saðlýklý iletiþim kurulmasý saðlanacaktýr.

Yýl içinde baþkanlýk makamýna telefon, yazýlý, sözlü, mail, faks vb. yollarla gelen dilek, 
þikayet, talep, randevu taleplerinin tamamý sistemli ve yazýlý bir þekilde dosyalanacak; geri 
dönüþleri ve takipleri yapýlacaktýr.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel politikamýz “Önce Ýnsan” felsefesiyle halkýn memnuniyetine odaklý, katýlýmcý, 

þeffaf bir yönetim anlayýþýyla sürdürülebilir hizmet vermek. Tüm yazýþmalarýn kayda alýndýðý 
Kamu Kurumlarý, Kuruluþlar ve vatandaþ dilekçelerini posta veya elden ilgili kurum veya kiþiye 
en hýzlý þekilde ulaþtýrmak. Genel olarak haftada iki gün yapýlan encümen toplantýlarý, 
belediye meclis toplantýlarýnýn gündemlerinin hazýrlanmasýný ve tutanaklarýnýn yazýlmasýný ve 
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alýnan kararlarýn metne dönüþtürülerek ilgili birimlere en hýzlý þekilde ulaþtýrmak. Bunu yaný 
sýra Belediyeye ait tüm hizmet binalarýnýn bakým, onarým ve temizliðinin yapýlmasýný 
saðlamamak.

Temel Önceliðimiz ise Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla 
hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, belediyemiz standardýný arttýrmaktýr.

        I I I – FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A- Mali Bilgiler;
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI  

HarcamaBirimi Adi  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ  

Ekonomik 
Kodlar

 

Bütçe
 

Ile Verilen 
Ödenek

 

Aktarma Ile 
Eklenen Ödeme

 

Aktarma Ile 
Düsülen 
Ödenek

 

Net Bütçe Ödenegi 
Toplami

 

2009 Mali yili 
Bütçe Giderleri

Gerçeklesme 
Orani %

01-

 

Personel 
Giderleri

 

663,600.00

  

TL

 

116,465.77

 

TL

 

56,465.77

 

TL

 

723,600.00

 

TL 589,009.89 TL 0.81

02-

 

SGK 
Giderleri

 

51,000.00

 

TL

 

11,130.31

 

TL

 

9,130.31

 

TL

 

53,000.00

 

TL 29,482.29 TL 0.56

 

03-

 

Mal ve 
Hizmet Alimi 
Giderleri

 

3,098,000.00 TL

 

513,019.77 TL

 

573,019.77 TL

 

3,038,000.00 TL 1,289,762.67TL 0.42

05-

 

Cari 
ransferler

151,000.00 TLL 59,086.92 TL 59,086.92 TL 151,000.00 TL 78,756.57 TL 0.52

06- Sermaye 
Giderleri 21,000.00 TL 6,000.00 TL 6,000.00 TL 21,000.00 TL 2,348.20 TL 0.11

TOPLAM 3,984,600.00 TL 705,702.77 TL 703,702.77 TL 3,986,600.00 TL 1,989,359.62TL 0.50

Özel Kalem Müdürlügü
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2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

3,986,600.00- TL. ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 1,989.359,62- TL. si harcanmýþ geri 
kalan 1,997,240.38- TL. lik ödenek iptal edilmiþtir. 

3-Mali Denetim Sonuçlarý
Müdürlüðümüzün amaçlarýna ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik 

ve verimli bir þekilde yürütülmesini muhasebe kayýtlarýnýn doðru ve tam olarak tutulmasýný 
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanýnda ve güvenilir olarak üretilmesini saðlamaktýr.

B- Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve proje bilgileri
Belediyemizin stratejik planýnda Özel kalem Müdürlüðü için mali yýlý hedef ve 

faaliyetleri ile müdürlük tarafýndan tespit edilen performans hedef programý için birçok hedef 
ve hedef adýmý belirtilmiþtir. Ayrýca 437 adet ödeme emri evraký gerçekleþtirilmiþtir. ve 2010 
performans programý hazýrlanmýþtýr. 

2- Performans sonuçlarýn deðerlendirilmesi 
Belediyenin Stratejik plan ve performans programý izleme ve deðerlendirme 

komisyonu tarafýndan müdürlüðümüzün bir yýl boyunca yapmýþ olduðu faaliyetleri izlenmiþ, 
faaliyetler ve faaliyet adýmlarý ile performans kriterleri ayrý ayrý raporlanarak 
deðerlendirilmiþtir. 

Buna göre Özel Kalem Müdürlüðünün yýl içerisinde baþarý oraný % 95 olarak tespit 
edilmiþtir. 

IV KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A- Üstünlükler

· Ýlimizde imar sorunun tamamýna yakýnýn çözülmüþ olmasý,
· Araç gereç ve donanýmýn sayýsal olarak yeterli olmasý,
· Belediyemizin halkla iliþkiler sisteminin son derecede iyi olmasý,
· Mevzuat deðiþikliklerinin anýnda izlenebilmesi olanaklarýnýn varlýðý,
· Eðitim Kültür ve Spor altyapýsýnýn yeterliliði.

B- Zayýflýklar
· Ýnisiyatif ve yetki kullanýmýnda sorunlarýn varlýðý,
· Finansal kaynak imkanlarýndan yeterince faydalanýlamamasý,
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ÝÇ KONTROL GÜVENLÝK BEYANI :
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiþ 
kaynaklarýn etkili,ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný görev ve yetki alaný 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile buna iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünü etkin olarak bildiririm.
Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler iç kontroller, iç 
denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgi dahilindeki hususlara dayanmaktadýr.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim 
olmadýðýmý beyan ederim.

          Akýn ÞATIROÐLU 
          Kimya Mühendisi
       Özel kalem Müdürü
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T.C 
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

S U N U Þ
Günümüzde toplumsal yapý ve iliþkileri derinden etkileyen, hýzlý bir deðiþim ve 

dönüþüm yaþanmaktadýr. Bu hýzlý deðiþmeler, tüm kurum ve kuruluþlarý etkili önlemler almaya 
zorlamaktadýr. Çaðdaþ kamu yönetimi anlayýþý; stratejik planlama, performans ve kalite 
yönetimi gibi tekniklerin bir arada ve tutarlý bir þekilde uygulanmasýný gerektirmektedir. 
Baþarýyý arttýrmanýn ve sürekli kýlmanýn yolu, etkili ve kalýcý çözümler üretmekten geçer.

Yazý Ýþleri Müdürlüðü olarak, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin iki önemli 
adýmýnýn stratejik yönetim ve performans yönetimi olduðu görüþündeyiz. Bu nedenle; 
Belediyemiz performans programý, yasalarýn getirdiði bir zorunluluk olmaktan çok, halkýmýza 
daha iyi ve verimli hizmet üretmek amacýyla yapýlmýþtýr. 

Belediyemizde 657 sayýlý devlet memurlarý kanunu ile 4857 sayýlý iþ kanununa tabi 
olarak görev yapmakta olan personelin özlük haklarýný kanun, kanun hükmündeki kararname 
ve yönetmelikler doðrultusunda iþ ve iþlemler yürütülmektedir.

5393 sayýlý Belediye Kanunu, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereði 
Yazý Ýþleri Müdürlüðü olarak, þartlarýn gerektirdiði nitelikte hizmet sunmak için misyonumuz, 
vizyonumuz, hizmet ilkelerimiz, stratejik amaç ve hedeflerimizi belirdik. 2009 yýlý performans 
programlarý ile tüm faaliyetler ve projelerin ölçülebilir, akýlcý, verimli þekilde uygulamayý 
hedefledik. Mali ve idari saydamlýk ve hesap verilebilirliði saðlamak üzere hazýrlanan 2009 yýlý 
performans programýnýn birimimize hizmet ve diðer birimler arasý koordineyi de saðlayarak 
tüm proje faaliyetlerini etkili, verimli, kaliteli, hýzlý ve amacýna ulaþmayý hedeflemekteyiz. 

5393 sayýlý Belediye Kanunu ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nda 
Stratejik Planlama ve performans esaslý bütçelemeye iliþkin esaslar düzenlenmiþ olup, 2010 
yýlý bütçesine esas olmak üzere 2010 Mali Yýlý performans programý hazýrlanmýþtýr.

Dünya ve ülkemiz deðiþirken, Elazýð onurlu ve saygýn yerini, çaðdaþ kent bilinci ile 
koruyacak ve geliþtirecektir. Amacýmýz, hepimize yaþamaktan mutluluk duyacaðýmýz bir kenti 
armaðan etmektir. Biz, bu kararlýlýkla ve bilinçle çalýþýyoruz.  Çünkü kentler onlara sahip 
çýkanlarýndýr. Bu programýn yapýlacak çalýþmalara ýþýk tutmasý, bilgi birikimi ve 
deneyimlerimize katký saðlamasýný diler, emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür 
ederim.

       A.Gadri GÜNER
      Yazý Ýþleri Müdürü
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I-GENEL BÝLGÝLER
A-Misyonumuz 
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araþtýrmacý, katýlýmcý, paylaþýmcý olmak, 

özgün ve estetik deðerlere, deðiþen yasalar ve mevzuatlarý takip etmek ve uygulamak, 
kurumumuz ve çalýþanlarýnýn en verimli yöntemlerle korumak ve en iyi hizmeti vermektir. 
Birimler arasý diyalogu etkin hale getirip sorunlarý birlikte çözme ve kaliteyi yükseltmek, 
hukukun üstünlük ilkesiyle yasal düzenlemelerin vermiþ olduðu görevi yetki ve sorumluluk 
bilinciyle katýlýmcý, þeffaf, çaðdaþ, birim hizmetiyle hýzlý, güvenilir, planlý çalýþmayla hizmet 
vermek olacaktýr.  

Halkýn memnuniyetine odaklý, katýlýmcý, þeffaf bir yönetim anlayýþýyla sürdürülebilir, 
kentsel geliþmeyi saðlamak ve hizmet kalitesini arttýrmaktýr. Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve 
adil bir yönetim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, kentin deðiþimine 
yön vererek halkýn yaþam standardýný arttýrmaktýr. Sonuç odaklý ve çevreci bir yönetim 
anlayýþýyla sürdürülebilir kentsel geliþmeye birlikte hizmet kalitesini arttýrarak halkýn hayat 
standardýný yükseltmektir.

Vizyonumuz :
Hýzla deðiþen dünyada bireylerin, organizasyonlarýn ve kurumlarýn ayakta 

kalabilmeleri için stratejik düþünmeye ve stratejik karar almayý benimsemek, bugüne hazýr 
olmayan yarýna hazýr olmasý daha güç olacaktýr düþüncesini kabullenerek geleceðe 
hazýrlanmak için büyük çabalar sarf etmek, geleceðe yönelik gerçekleþtirilebilir amaç ve 
hedefleri belirtmek, çaðdaþ yöntem ve tekniklerle hizmetin kalitesini ve hýzýný artýrmak, 
öðrenerek, öðreterek, gerekli koordineyi saðlayarak çözümcü, yapýcý anlayýþla öncü birim 
olarak ekip çalýþmasý, takým ruhu ile yaratýcýlýk, esnek, planlý çalýþmalarýyla geleceðe dönük 
görevini en iyi þekilde yerine getirmek olacaktýr.  

Halka hizmet hakka hizmet amacýmýz olup, özellikle iþ ve iþlemlerimizde adalet, eþitlik, 
þeffaflýk ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalý bir anlayýþla, etik ilkelere baðlý,kamu yararýný her 
þeyin üstünde tutarak vatandaþlarýmýzýn iþ ve iþlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi 
bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek,bizlerden hizmet 
alma noktasýnda bulunan halkýmýza;hizmeti en kolay ve en iyi þekilde vermenin gayreti 
içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduðu tembellik ve býkkýnlýðý tüm 
çalýþan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanýn azmi içersinde 
bulunmak.
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B- Yetki görev ve sorumluluklar:
Müdürlüðümüz belediye ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde norm kadro 

uygulamasýna esas teþkil etmek üzere hazýrlanan “Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile Mahalli 
Ýdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarýna Ýliþkin Esaslar”, Bakanlar Kurulu'nun 22 Þubat 
2007 tarih ve 26442 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak kabul edilmiþtir. 

Belediyenin çalýþma düzeni içerisinde gerek halkýn isteklerini üst makamlarýnýn 
emirlerini yerine getirmek üzere diðer birimlere ileten, ayrýca belediyenin genel evrak ve 
iletiþim hizmetlerini yürüten bir birimdir. Kýsaca hizmet çarkýnýn dönüþ hýzýný ayarlamada 
büyük payý olan bir görev üstlenmektedir.

Belediye baþkanlýðýnýn çeþitli nedenlerle gerek duyduðu doküman ve bilgilerin ilgili 
müdürlükten toplanmasý veya müdürlüklere iletilmesi, baþkanlýðýn diðer kamu kuruluþlarý ile 
yazýþmalarýn yapýlmasý Yazý Ýþleri Müdürlüðünün görevleridir.

Bu çerçevede öncelikle halka hizmet hakka hizmet amacýmýz olup, özellikle iþ ve 
iþlemlerimizde adalet, eþitlik, þeffaflýk ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalý bir anlayýþla, etik 
ilkelere baðlý, kamu yararýný her þeyin üstünde tutarak vatandaþlarýmýzýn iþ ve iþlemlerini en 
süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde 
hareket ederek, bizlerden hizmet alma noktasýnda bulunan halkýmýza hizmeti en kolay ve en 
iyi þekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara 
sunduðu tembellik ve býkkýnlýðý tüm çalýþan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve 
hizmette öncü olmanýn azmi içersinde bulunmaktayýz.

1- Müdürlüðü Baþkanlýða karþý temsil eder.
2- Müdürlüðün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kiþidir.
3- Çalýþmalarý yasal olmak kaydýyla yazýlý ve sözlü emirlerle yürütür.
4- Müdürlüðün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5- Personel arasýnda yazýlý görev daðýlýmý yapar.
6- Personel Müdürlüðünün Tahakkuk amiri ve Müdürlükte çalýþan personelin birinci 

sicil amiridir.
7- Müdürlüðün çalýþma usul ve esaslarýný belirleyip, programlayarak çalýþmalarýn bu 

programlar uyarýnca yürütülmesini saðlar.
8- Müdürlük Bünyesinde görev yapan þefliðin tüm iþ ve iþlemlerinin zamanýnda ve 

doðru olarak yerine getirilmesini kurumda çalýþan Memur, iþçi, Muvakkat iþçi ve Sözleþmeli 
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personelin özlük iþlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini saðlar.
9- Yazý Ýþleri Müdürlüðü ile diðer Müdürlükler arasýnda koordinasyonu saðlar.
10- Þeflikteki iþlerin zamanýnda ve en iyi þekilde yapýlmasýndan, þefliðin görevlerini 

takip, kontrol ve denetlemesinden sorumludur.
Gerek birimler arasýndaki diyaloglarýmýz gerekse Müdürlüðümüze iþlerini takip etmek 

üzere gelen vatandaþlarýmýza bütün çalýþan personelimiz ile güler yüzlü davranarak bugün git 
yarýn gel ilkesi yerine insaný yaþat ki Devlet yaþasýn düsturunu esas alan hizmet yarýþý ile sevgi 
ve saygý çerçevesinde en güzel bir þekilde uðurlamak olmuþ olup ve bundan böylede ayný 
prensiplerimiz devam edecektir.  

Müdürlüðümüzde 1 müdür,5 Servis Sorumlusu ve 47 çalýþan personel olmak üzere 
toplam 51 personel görev yapmaktadýr.

C-Müdürlüðümüze Ýliþkin Bilgiler

1.Fiziksel yapýsý
Yazý Ýþleri Müdürlüðü, belediyemiz hizmet binasýnýn 2 nci katýnda 1 müdür odasý ve 

8 adet servis personellerin bulunduðu oda olmak üzere toplam 9 odada hizmet 
vermektedir. 

2.Örgüt Yapýsý
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BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCISI

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

YAZI ÝÞLERÝ KALEMÝ PERSONEL ENCÜMEN KALEM

EVLENDÝRME 

MEMURLUÐU

EVRAK KAYIT 

SERVÝSÝ

MERKEZ BÝNA 

SANTRALÝ

MERKEZ BÝNA 

DANIÞMANI

MAAÞ TAHAKKUK

BELEDÝYE BAÞKANI

                 Ýþleri Müdürlüðü, Belediye Baþkan Yardýmcýsýna baðlý 1 Müdür ve Müdüre baðlý 8
servisten oluþmaktadýr. 
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3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar 

4- Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðümüzde 1 Müdür 5 memur ve 11 kadrolu iþçi bulunmaktadýr.

Þekil 1: Çalýþan Personellerin Daðýlýmý

Yazý Ýþleri Müdürlüðünde çalýþan personellerimizin eðitim durumlarý; 4 Adet 
Ýlköðretim, 12 Adet Lise, 1 Üniversite Mezunlarýndan oluþmaktadýr.

 

Araç - Gereç Adet 
Bilgisayar 24 
Yazýcý 12 
Santral  1 
Araç 1 Kiralýk 
Fotokopi Makinesi 2 

ÇALIªANLARIN KADROLARINA GÖRE DAÐILIMI 
STATÜ  
MÜDÜR 1 
MEMUR 5 
DAÝMÝ ÝÞÇÝ 11 
TOPLAM 17 
 

ÝÞÇÝ
65%

MEMUR
35% ÝÞÇÝ

MEMUR
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5-SUNULAN HÝZMETLER

ENCÜMEN  VE MECLÝS ÝÞLERÝ: 
Genel olarak haftada iki gün yapýlan encümen toplantýlarý ile her ayýn ilk haftasý 

yapýlan belediye meclis toplantýlarýnýn gündemlerinin hazýrlanmasý, tutanaklarýn yazýlmasý ve 
alýnan kararlarýn metne dönüþtürülerek ilgili birimlere gönderilmesi saðlanmaktadýr. 

ENCÜMEN ÝÞLERÝ :
1- Encümende görüþülmek üzere müdürlüklerce gönderilen dosyalarý teslim 
almak,
2- Encümen gündeminin hazýrlýðýný yapmak,
3- Encümen gündeminin çýktýlarýný encümen üyelerine ulaþtýrmak,
4- Encümen kararlarýný yazmak
5- 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre yapýlacak ihaleleri yapmak,
6- Encümen kararlarýnýn yazýmý tamamlandýktan sonra imzalanmalarýný 

saðlamak,
7- Encümen kararlarýnýn ayrýþtýrýlmasý ve arþivlenmesini yapmak,
8- Encümen kararlarýnýn ve dosyalarýnýn ilgili müdürlüklerine zimmetle kurye 

aracýlýðýyla teslimini saðlamak,
9- Encümen iþlemleri ile ilgili yazýþmalarý yapmak,
10- Encümen üyelerinin oturum sayýlarýný bildirerek huzur haklarýnýn verilmesini 

saðlamak.
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MECLÝS ÇALIÞMALARI:

1- Mecliste görüþülmek üzere, müdürlüklerce gönderilen dosyalarý teslim almak
2- Meclis gündeminin hazýrlýðýný yapmak,
3- Meclis gündemini yasal süresi içerisinde meclis üyelerine ulaþtýrýlmasýný 

saðlamak,
4- Meclis gündemini belediye hoparlörü ile halka duyurulmasýný saðlamak,
5- Meclis tutanaklarýnýn çözümünü ve tutanaklarýn özetini yazmak,
6- Meclis kararlarýný yazmak,
7- Meclis kararlarýnýn imza takibini yapmak,
8- Meclis kararlarýnýn ayrýþtýrýlmasýný ve arþivlenmesini yapmak,
9- Meclis kararlarýn birer örneðini yasal süresi içerisinde vilayet makamýna 

gönderilmesini aðlamak,
10- Meclis kararlarýnýn ve dosyalarýnýn ilgili müdürlüklere zimmetle kurye aracýlýðý ile 

teslimini  yapmak,
11- Meclis oturumlarýnda verilen önergelerin ilgili birimlere gönderilmesini ve 

cevaplarýnýn temin edilmesini saðlamak,,
12- Meclis üyelerinin ve komisyon üyelerinin oturum sayýmlarýný bildirerek huzur 

haklarýnýn verilmesini saðlamak,
13- Meclis iþlemleri ile ilgili yazýþmalarý yapmak.

Tüzel kiþiliðe sahip olan belediyenin organlarý üç adet olup, bunlar;
a) Belediye Meclis 
b) Belediye Encümeni
c) Belediye Baþkaný

Belediyemizin karar organý olan Belediye Meclis ve Encümeninin yapýlan tüm 
toplantýlarýnýn saðlýklý bir þekilde yapýlmasýnýn saðlanmasý ve toplantýlarda alýnan karar ve 
zabýtlarýn yazýmý müdürlüðümüzce yürütülmekte olup,yapýlan iþ ve iþlemler aþaðýya 
çýkartýlmýþtýr. 

Müdürlüðümüz Encümen servisi ile ilgili iþ ve iþlemler 1 servis sorumlusu, 2 personel, 
ve 1 hizmetli olmak üzere 4 personel tarafýndan yürütülmektedir.
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Müdürlüðümüz encümen servisi, Belediye Meclisinin ve Belediye encümeninin almýþ 
olduðu kararlarý yazar. ilgili müdürlüklere daðýtýmýný saðlar, karar defterlerine tescillerini 
yapar,belediye meclisi toplantýlarýna ait iþlemleri takip ederek komisyon çalýþmalarýndaki 
koordineyi yaparak devamý olan yazýþmalarý da tamamlar.

1- 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 20.maddesi uyarýnca; Belediye Meclisinin 
belirleyeceði bir ay meclisin tatil edilmesi, Belediye meclisi bütçenin görüþüldüðü 
ayda 20 gün, diðer aylarda ise her ayýn ilk haftasýnda 5 iþ gününü geçmemek üzere 
meclis toplantýlarýnýn yapýlmasý saðlanmýþtýr.

2- 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 21.maddesi uyarýnca; Belediye Baþkaný tarafýndan 
belirlenen gündem en az 3 gün önceden meclis üyelerine ulaþtýrýlmasý saðlanmýþ, 
Belediye hoparlörü ve internet ortamýnda ayrýca ilan panosuna asýlmak suretiyle 
halka duyurulmasý saðlanmýþtýr.

3- 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 23.maddesi uyarýnca; görüþülerek kesinleþen 
meclis kararlarý belediye hoparlörü ve internet ortamýnda ayrýca ilan panosuna 
asýlarak halka duyurulmasý saðlanmýþtýr.

4- 5393 Sayýlý Belediye Kanunun 35.maddesi uyarýnca; birim müdürlüklerinden 
gelen tekliflere istinaden gündem hazýrlanarak encümene sunulmuþ olup, 
gündemdeki maddeler görüþülerek karara baðlanmýþtýr.

5- 01/01/2009 -31/12/2009 tarihleri arasýnda alýnan  meclis ve encümen kararlarýnýn 
yazýmý gerçekleþtirilerek örnekleri çoðaltýlarak ilgili kurum ve birimlerimizce 
gereðinin yapýlmasý için zimmet karþýlýðý kurye aracýlý ile gönderilmesi 
saðlanmýþtýr.
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A) MECLÝS MUAMELATI
Meclisimiz 01/01/2009 ile 31/12/2009 tarihler arasýnda 41 birleþimde 232 karar 
alýnmýþtýr.

A) BELEDÝYE ENCÜMENÝNÝN ÇALIÞMALARI

Belediyemiz Encümeni 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasýnda yapýlan 83 
toplantýda 1299 karar almýþ olup, alýnan bu kararlar hakkýnda gereðinin yapýlmasý için karar 
örnekleri çoðaltýlarak ilgili birimlere zimmet karþýlýðý teslim edilmiþtir.
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SIRA NO: 
OTURUM 

BAªLANGIÇ 
TARÝHÝ 

OTURUM 
BÝTÝM TARÝHÝ  

BÝRLEÞÝM 
SAYISI  

ALINAN 
KARAR SAYISI 

1 02/01/2009 07/01/2009 
 4 26  

2 02/02/2009 04/02/2009 
 3 15  

3
 

02/03/2009
  

03/03/2009
 2

 
2

 

4
 

06/04/2009
  

09/04/2009
 4

 
25

 

5
 

04/05/2009
  

07/05/2009
 4

 
32

 

6
 

01/06/2009
  

04/06/2009
 

4
 

23
 

7
 

01/07/2009
  

06/07/2009
 

4
 

31
 

8

 

03/08/2009

  

06/08/2009

 
4

 

18

 

9

 

01/10/2009

  

15/10/2009

 
5

 

26

 

10

 

02/11/2009

  

17/11/2009

 
5

 

26

 

11

 

01/12/2009

  

02/12/2009

 

2

 

8

 

TOPLAM

 

41

 

232
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Alýnan Encümen Kararlarýnýn daðýlýmý aþaðýya çýkartýlmýþtýr.
ENCÜMEN FAALÝYETLERÝ

MÜDÜRLÜKLERE  DAÐILIMI

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

DÖNEM OTURUM SAYISI  ALINAN KARAR SAYISI  

OCAK 2009 7 82  

ªUBAT 2009 7 96  

MART 2009
 

4
 

64
 

NÝSAN 2009
 

6
 

78
 

MAYIS 2009
 

8
 

117
 

HAZÝRAN  2009
 

9
 

163
 

TEMMUZ 2009
 

6
 

123
 

AÐUSTOS 2009

 

8

 

155

 

EYLÜL 2009

 

7

 

99

 

EKÝM 2009

 

7

 

107

 

KASIM 2009

 

5

 

89

 

ARALIK 2009

 

9

 

126

 

TOLAM

 

83

 

1299

 
 

MÜDÜRLÜK ADI

 

ALINAN 
KARAR SAYISI

 

MÜDÜRLÜK ADI

 

ALINAN 
KARAR SAYISI

ÖZEL KALEM MD.

 

20

 

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MD.

 

10
ULAÞIM HÝZMETLERÝ MD.

 

23

 

YAZI

 

ÝÞLERÝ MD.

 

15
PARK VE BAHÇELER MD.

 

15

 

ZABITA MD.

 

413
ETÜD PROJE MD.

 

110

 

YAPI KONTROL

 

MD.

 

10
FEN ÝÞLERÝ MD.

 

22

 

ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MD.

 

510
KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MD.

 

10

 

ÝTFAÝYE MD.

 

3
HUKUK ÝÞLERÝ MD.

 

8

 

ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MD.

 

90
MALÝ HÝZMETLER MD.

 
 

15

 

YAZI ÝÞLERÝ MÜD.

 

25

TOPLAM ALINAN KARAR SAYISI
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YAZI ÝÞLERÝ KALEMÝ
Bu birimimiz 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda ilgili makam ve birimlere 282 

adet yazýþma gerçekleþtirilmiþtir. 
Yazýþmalarla birlikte müdürlüðümüz emrinde görev yapan memur ve iþçilerin izne 

ayrýlma, göreve baþlama ve diðer sosyal aktiviteleri ile ilgili iþ ve iþlemler yapýlmýþtýr. 

EVRAK KAYIT KALEMÝ
Bu birimimiz belediye baþkanlýðýna gelen tüm resmi evrak ile vatandaþlarýn istek ve 

þikayetlerini içeren dilekçeleri kabul eder, kaydýný müteakip konularýna göre ilgili yerlere 
zimmet karþýlýðýnda teslimini yapar. Belediyemiz birimlerinden belediyemiz dýþýna giden tüm 
yazý ve tebligat gibi evraký ilgili yerlere kurye aracýlýðý ile zimmetle teslimini yapar 
01/01/2009/-31/12/2009 tarihleri arasýnda 1653 adet dilekçe, 7011 adet giden evrak, 6290 
adet gelen evrak, olmak üzere toplam 14954 adet iþlem yapýlmýþ olup, ilgili yerlere 
ulaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca 705 adet APS kargo gönderisi de gerçekleþtirilmiþtir.   

MERKEZ SANTRAL
Birimlerin birbirleri ile ve ayný zamanda belediyenin dýþarýyla iletiþimini saðlayan 

gerek telefon gerekse teslis hizmeti vermektedir. Ayrýca ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 
hoparlör sistemiyle acil durumlarda anons hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler günün 24 
saatinde devam etmektedir. 

MERKEZ BÝNA GÜVENLÝK HÝZMETÝ
Merkez binamýzýn güvenliði için gece 3 bekçimiz gündüz 2 bekçimiz olmak üzere 

toplam 5 bekçimiz hizmet vermektedir. Ayrýca belediye binamýzýn ýsýnmasýný saðlamak üzere 
kalorifer kazan dairesinde görevli 1 personelimiz bulunmaktadýr. 

EVLENDÝRME MEMURLUÐU
Evlendirme memurluðunda 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasýnda 1704 adet çiftin 

nikahý kýyýlmýþ olup, kendilerine 1704 adet uluslar arasý evlenme cüzdaný verilmiþtir. 
Nikah akdi yapýlmýþ olan evlenme bildirimleri (Mernis) haftalýk periyotlarla merkez ilçe 

nüfus müdürlüðüne bildirilmiþtir. 
Ayrýca nikah akitleri yapýlmýþ olan her çiftte istatistik formlarý aylýk halinde Devlet 

Ýstatistik Enstitüsüne gönderilmiþ diðer taraftan Uluslar arasý Aile cüzdanýnýn kullanýldýðýna 
dair bilgi formlarý Elazýð Merkez Ýlçe Nüfus müdürlüðüne gönderilmiþtir.   
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PERSONEL SERVÝSÝ
01.01.2009- 31.12.2009 TARÝHLERÝ ARASINDA YAPILAN HÝZMETLER 

1- 9 memur, 16 daimi iþçi  olmak üzere toplam 25 personelimizin emeklilik sevk 
iþlemleri yapýlmýþ, iþçilerimizin kýdem tazminatýna esas hizmet süreleri çýkartýlarak ödenmek 
üzere; ilgili Müdürlüklere gönderilmiþtir.

2- Askere giden 2 personelle ile ilgili iþ ve iþlemler yapýlmýþtýr.
3-  Memur ve iþçilerimizin hizmet borçlanmasý ve hizmet birleþtirilmesi ile ilgili iþ ve 

iþlemler yapýlmýþtýr.
4-  Memur ve iþçi personelimizin izin, sevk ve raporlarý ile ilgili iþlemler yapýlmýþtýr.
5- Her yýl olduðu gibi bu yýlda da terfi ayý gelen memur personelimizin derece ve 

kademe terfileri yapýlmýþtýr.
6- Bütçe Uygulama Talimatý esaslarý uyarýnca her üç ayda bir istenilen tablolar tanzim 

edilerek gereði için Ýl Mahalli Ýdare Müdürlüðüne gönderilmiþtir.
7- Kamu görevlilerin sayýsý ile sendika üyesi kamu görevlilerin listesi tanzim edilerek    

Çalýþma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna gönderilmiþtir.
8- Hususi Damgalý Pasaport sürelerini uzatan 4 memur personelimiz ile ilgili iþ ve 

iþlemleri ve 2 memur personelimizin Hususi Damgalý Pasaport talebine iliþkin yazýþmalar 
yapýlmýþtýr. 

9- Belediyemizdeki memur kadrolarýnýn dolu-boþ durumunu gösterir form tanzim 
edilerek her üç ayda bir Ýl Mahalli Ýdare Müdürlüðüne bildirilmiþtir.

10-  Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðüne her ay iþçi personel durumu Ýnter net ortamýnda  
bildirilmiþtir.

11- Belediyemiz Meclis üyelerinden iki kiþinin 5393 sayýlý Belediye Kanunun 49. 
maddesinin 7. paragrafý uyarýnca Belediye Baþkan Yardýmcýsý olarak görevlendirilenler emekli 
sandýðý ile iliþkilendirilmeleri ile ilgili iþ ve iþlemler yapýlmýþtýr.

12- Baþka Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapmakta iken Belediyemize naklen 
geçmek isteyen 4 memurun baðlý olduðu kurum ile yazýþmalar yapýlmýþ ve sonucunda 
Belediyemize naklen geçerek göreve baþlamýþlardýr.  

15- 20/01/2006 tarihli ve 26055 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 20006/4 sayýlý 
Baþbakanlýk Genelgesi uyarýnca; Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðünün baþlatmýþ olduðu On-
Line Kesenek ve Emeklilik Projesi kapsamýnda kurumumuz memur personelin veri giriþlerinin 
internet ortamýnda yapýlabilmesi için 3 personelimize kullanýcý adý ve þifre istenmiþ olup, konu 
ile ilgili çalýþmalar yapýlmaktadýr.
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16- 31 Mayýs 2009 tarihli ve 27244 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye ve Baðlý 
Kuruluþlarý Ýle Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro Ýlke ve Standartlarýna Dair Yönetmelikte 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik uyarýnca; Belediyemiz B7 grubundan, B8 ( nüfusu 
350.000 ve üzeri ) grubuna alýndýðýndan 607 memur, 304 adet sürekli iþçi kadrosu yeniden 
tahsis edildiðinden, Belediye Meclisine sunularak Memur kadro sayýsý 559 dan 607 ye,  sürekli 
iþçi  kadro sayýsý 278 den 304 e çýkarýlmasý ile ilgi kararýn alýnarak son norma uygunluðu 
saðlanmýþtýr. 

17- 18 Aralýk 2009 tarihli ve 27436 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlana Kamu 
Personelinin Genel Saðlýk Sigortasý Kapsamýna Alýnmasý Hakkýnda Tebliði uyarýnca 
Belediyemizde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak görev yapan 261 personelin 
ve Bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin Saðlýk Aktivasyon programýnda tescilleri yapýlmýþtýr.

18- 36 memur personelimizin sigortalý hizmetlerinin emekli müktesebine 
sayýlabilmesi için gerekli Ýntibak iþlemleri yapýlarak Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýna 
bildirilmiþtir.

19- Emekli Sandýðý, Bölge Çalýþma  Müdürlüðü, S.S.K,  Ýþ Kurumu, Çalýþma ve Sosyal  
Güvenlik  Bakanlýðý, kurum içi, kurum dýþý v.b. yerlerle ilgili olarak 1444 adet yazýþma 
yapýlmýþtýr. 

01/01/2009-31/12/2009 MAAÞ TAHAKKUK SERVÝSÝ 
FAALÝYET RAPORU

1-   Belediyemiz iþçi ve memur personelimizin her ay yapýlan maaþ iþlemleri düzenli bir 
þekilde hazýrlanmýþ servislerden gelen iþçi puantajlarý ilgili mesai ve Pazar olurlarý ile beraber 
kontrol edilerek bilgisayar programýnda iþlendikten sonra tahakkuku yapýlmýþtýr.

2- Ýþçi ve memur personelimizin maaþýndan kesilmesi gereken kesintilerle ilgili 
servislerden gelen listeler dahilinde ( memur yemek fiþlerinden doðan yemek katký paylarý, 
icra, lojman, sendika, spor, telefon vb.) kesilip. Personelimizden yapýlan resmi ve özel kesintiler 
maaþ iþlemleri bitiminde ilgili servislere listeler halinde gönderilmiþtir.

3- Ýþçi personelimizin her ay hazýrlanan ikramiye listeleri servislere gönderilerek 
personellerimizin bilgilendirmesi saðlanmýþtýr.

4- Memur ve iþçi personelimizin maaþ bordolarý her ay servislere gönderilerek 
personelimize daðýtýmý saðlanmýþtýr.

5- Ýþçi personellerimizin öðrenim gören çocuklarý için ödenmesi gereken kýrtasiye 
yardýmlarý, servisimize gelen öðrenci belgelerinin kontrolü yapýlarak maaþlarýna iþlenerek 
ödenmesi saðlanmýþtýr.

6-  Ýþçi personellerimizin yapýlan sözleþme gereði deðiþen yevmiye ve sosyal haklarý 
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iþlenerek tahakkuku yapýlmýþtýr.
7-  Memur personellerimizin yýl içerisinde yapýlan katsayý deðiþiklikleri takip edilerek 

oluþan farklarýn maaþlara iþlenmesi saðlanmýþtýr.
8-  Aile ve çocuk yardýmý için 2010 yýlý bütçe kanununda düþünülen deðiþikliðe hazýrlýk 

gereði memur ve iþçi personelimizin Aile nüfus kayýtlarý çýkarýlarak güncelleme iþlemi 
yapýlmýþtýr.

9- Memur personellerimizin aylýk emekli kesenekleri iþlenerek yýl içerisinde takibi 
yapýlmýþtýr.

10-  Sözleþmeli personellerimizin maaþlarý düzenli bir þekilde hazýrlanarak tahakkuku 
yapýldýktan sonra ilgili servislere bordolarla birlikte gönderilerek ilgili personellerin 
bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr.

11- Servisimizde dosyalama iþlemleri düzenli bir þekilde yapýlmýþ olup ilgili maaþ 
evraklarýnýn dýþýnda açýlan kiþisel dosyalarda her ay kiþiye ait yapýlan iþlemlerin evraklarý 
dosyalanarak iþlemlerin düzenli bir þekilde yürütülmesine imkan saðlanmýþtýr.

ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM BÝRÝMÝ
1. Elazýð Belediyesi'nde bulunan 20 Birim Müdürlüðündeki Kalite Yönetim 

Sorumlularýna; TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi eðitimi verildi. 

2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü bünyesinde Çevre Yönetim Temsilcisi 
kontrolünde sürdürülen kuruluþumuzun çevresel faaliyetlerinin incelenmesi ve 
denetim öncesinde yeterlilik düzeyine ulaþýlmasý için bir dizi inceleme ve araþtýrma 
yapýldý. Elazýð Belediyesinin hizmet binalarýnýn baca gazý emisyonlarýnýn yapýlmasý, 
kullanýlan ýsýnma amaçlý enerjinin tespit edilmesi, kullanýlan araçlarýn egzoz 
emisyonlarýnýn yapýlmasý, ilgili müdürlüklerde yürütülen çevresel faaliyetlerin 
incelenmesi bu kapsamda deðerlendirilmiþtir. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý 
olarak faaliyet gösteren, Katý Atýk Geri Dönüþüm Tesisi, Katý Atýk Ara Transfer 
Ýstasyonu, Týbbý Atýk ve Atýk Su Arýtma Tesislerinde teknik ve yapýsal inceleme 
yapýlarak rapor haline dönüþtürülmüþtür.

3. Ýtfaiye Müdürlüðü bünyesine OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði çalýþmalarý 
yapýlarak yapýlacak gözetim denetimine kuruluþun doküman altyapýsý ve genel 
durumu hazýr hale getirildi. Ýlgili serviste sistem danýþmanlarýnca iþ güvenliði eksikliði 
noktalarý tespit edilerek giderilmesi amacýyla bir rapor tanzim edilerek birim 
müdürüne sunuldu.

4. Kurumsal kimlik çalýþmalarý kapsamýnda bir dizi faaliyet ve öneri hazýrlandý. Kurum 
içerisinde ve diðer kiþi ve kuruluþlarla yapýlan yazýþmalarýn sistemli ve düzenli bir 
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þekilde yapýlmasý amacýyla þablon dokümanlar hazýrlanarak tüm müdürlüklere 
daðýtýmý yapýldý. Ýlgili personellere üst yazý ile birlikte ilgili dokümanlarý nasýl 
kullanacaklar ve hangi kurallara dikkat etmelerine dair Kalite Yönetim Birimi 
tarafýndan birebir eðitim verildi.

5. Elazýð Belediyesi personeline yönelik olarak, çalýþmalarý sýrasýnda kullandýklarý kurum 
içi telefon ve telsizlerle yapýlan görüþmelere iliþkin, tüm personelin telefon ve telsiz 
kullanýrken uymak zorunda olduðu teknik ve görgü kurallarý yapýlan eðitimler ve 
yayýnlanan talimatlarla anlatýldý.

6. Elazýð Belediyesi Kalite Yönetim Birimi tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda 
sýralý bir þekilde tüm müdürlüklerde ve baðlý bulunduðu alt servislerde uluslar arasý 
kalite yönetim sistemine entegrasyon çalýþmalarý yapýlmýþ olup þu anda da devam 
etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi'nin 2008 versiyonunun akredite olarak 
yürürlüðe girmesi ile kalite yönetim birimi tarafýndan çalýþmalar yeni versiyon 
düzeyinde yapýlmaktadýr. Müdürlüklerde öncelikle Organizasyon Þemasý ve bu þema 
üzerinden tüm çalýþanlarýn görev tanýmlarý belirlenmektedir. Baþka servislerden 
görev deðiþikliði ile gelen çalýþanlarýn süreçleri daha rahat kavraya bilmesi, baðýmsýz 
denetçilerin ilgili birimlerde gözetim yaparken yapýlan iþler hakkýnda bilgi sahibi 
olabilmesi adýna Ýþ Akýþ Þemasý teknik adý ile Proses (süreç) þemalarý hazýrlanmaktadýr. 
Ayrýca birimlerde kullanýlan tüm dokümanlar incelenerek hem Kalite Yönetim Sistemi 
içerisinde numaralandýrýlmakta hem de gerekliliði hallerinde modernize 
edilmektedir. Her müdürlük için kalite konusunda faaliyetlerin yürütülmesinde ekip 
oluþturma amaçlý olarak 1 adet asil ve 1 adet yedek olmak üzere Kalite Yönetim 
Sorumlusu tayin edilerek müdürlüklerimizle yapýlacak kalite çalýþmalarýnda çalýþma 
yapýlacak personelimiz belirlenmiþtir. Bu personellerimize geçtiðimiz dönemde 
Kalite Yönetim Sistemi ve  Çevre Yönetim Sistemi konusunda seminer düzenlenmiþtir.

7. Elazýð Belediyesi Kalite Yönetim Birimi olarak tüm hizmet binalarýmýzda halkýn daha 
rahat ve huzurlu bir þekilde hizmet almasý, iþlemleri sýrasýnda olasý sorunlarla 
karþýlaþmalarý, yapýlan faaliyetlere katký saðlamak adýna önerilerde bulunmak 
istemeleri düþünülerek Vatandaþ Ýstek Þikayet Kutularý 5 ayrý noktada 7 adet 
olmak üzere býrakýlmýþtýr. Ayrýca halkýn gelen þikayetlerine gerek e-posta ve gerekse 
yazýlý olarak cevap verilmektedir.

8. Kalite Yönetim Sistemi'nin en temel öngörülerinden birisi olan Müþteri 
Memnuniyeti kavramý kurumumuz için önemli olduðu düþüncesiyle önemli 
birimlerimizden 153 Sizin Sesiniz servisi ile ortak çalýþmalar yürütülmekte olup ve bu 
servisimizin çalýþma koþullarýnda iyileþtirilmeler için öneriler ve kullanmýþ olduðu 
dokümanlar revize edilerek uygun hale getirilmiþtir.
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9. Uluslar arasý bir yönetim sistemi olan TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi'nin istemiþ olduðu önemli unsurlardan bir tanesi de çalýþanlarýn yönetime 
etkin bir þekilde katýlmasýdýr. Bu baðlamda Belediyemizde çalýþan tüm personele 
yönelik olarak Anket çalýþmasý yapýlmýþtýr. Bu çalýþma sonrasýnda 45 sayfalýk raporda 
verilen bilgiler þunlardýr.

9.1. Elazýð Belediyesi'nde çalýþan personelin, eðitim ve sosyal durumunun 
incelenmesi. Personelin sosyalleþmesi ve dolayýsýyla yapýlmasýnda fayda görülen 
bir dizi sosyal faaliyet anket sonrasýnda öneriler içerisinde yer almýþtýr. Bunlar 
özetle, personelin tarihi ve turistik yerlere günübirlik kültür gezilerine 
götürülmesi, dönemsel anlamda organize edilebilecek sosyal günlerin 
düzenlenmesidir.

9.2.  Kurum içerisinde mevcut iç iletiþimin saðlanmasýnda yaþanan olumlu ve olumsuz 
noktalarýn tespit edilmesi. Anketler sonucu tespit edilen iletiþim eksikliklerinin 
önüne geçilmesi için önerilerin sunumu.

9.3. Eðitim ihtiyaçlarýnýn tespit edildiði bu anket içerisinde alýnan eðitim ve seminerler 
gözden geçirilmiþtir. Alýnmasýnda fayda olacaðý düþünülen Kiþisel Geliþim ve 
Mesleki Geliþim seminerleri de yine öneriler içerisinde yer almýþtýr. Bu baðlamda 
geçtiðimiz aylarda tüm çalýþanlara yönelik “Halkla Ýliþkiler” semineri 
düzenlendi.

9.4. Personel arasýndaki mesleki iliþkilerin dýþýndan sosyal iletiþimin artmasý, günlük 
çalýþma hayatýnýn dýþýnda da iþ arkadaþlarýnýn bir arada güzel vakit geçirmesi ve 
iþlerine olan motivasyonlarýnýn artmasý amacýyla bir dizi sportif faaliyetin 
yapýlmasý da öneriler arasýnda yer almýþtýr.

10. Elazýð Belediyesi'nin yeniden hayata geçirmek için yoðun bir emek sarf ettiði tarihi 
beldemiz Harput'ta yapýlmasý için bir dizi öneri Kalite Yönetim Birimi tarafýndan 
hazýrlanmýþtýr. Bu öneriler içerisinde, Harput'ta özellikle yaz dönemlerinde mistik bir 
hava oluþturulmasý bakýmýndan Faytonlarýn hizmete koyulmasý, Harput içerisinde 
bulunan bir tarihi Hamam'ýn canlandýrýlarak tüm dünya tarafýndan bilinen Türk 
Hamam'ýnýn burada yaþatýlmasý gibi konular yer almýþtýr. Tarihi ve kültürel mirasýmýz 
olan Harput ile ilgili yeni öneriler ve yapýlabilir uygulamalar hakkýnda yeni bir rapor 
hazýrlanarak üst yönetime sunumu gerçekleþtirilecektir.

11. Elazýð Belediyesi'nin geçmiþte hazýrlamýþ olduðu AB Projelerinin bir yenisi Kalite 
Yönetim Birimi tarafýndan hazýrlandý. Okul öncesi eðitimin güçlendirilmesi baþlýklý 
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Avrupa Birliði Hibe Programlarý kapsamýnda hazýrlanan, ana temasý okul öncesi 
yaþta çocuklarý bulunan ailelerin bilinçlendirilmesi, ilköðretim öncesinde alýnacak 
okul öncesi eðitimin faydalarýnýn iþlendiði “Bilinçli Toplum Ýçin 7 Çok Geç” baþlýklý 
proje hazýrlanmýþtýr. 

12. Kalite Yönetim Birimi tarafýndan sosyal sorumluluk kapsamýnda deðerlendirilerek, 
þehrimize iliþkin birçok kültürel deðer bulunduðunun, bu deðerlerin koruma altýna 
alýnmasý gerektiðinin önemi ilgili raporda vurgulanmýþtýr. Ýlimize ait kültürel 
deðerlerin tespit edilmesi ve Türk Patent Enstitüsü'nden tescil edilmesi önemli bir 
faaliyet olacaðý, örnek verecek olursak; Çayda Çýra, Kürsü Baþý, Sekiz Köþe Þapka, Sýrýn, 
Ýçli Köfte, Harput Köfte, Iþkýnlý Yumurta, Gah (Kurutulmuþ Mevye), Öküzgözü Üzüm, 
Gýrnata, Bað Bastuðu, Dut Bastuðu, Eþgili Bastuk, Ceviz Ýçi, Badem Ýçi, Orcik, Eriþte 
Çorbasý, Tandur Ekmeði, Kelecoþ, Lobik Çorbasý, Kofik Dolmasý (kurutulmuþ biber 
dolmasý) gibi isimlerin ve bilinen kültürel deðerlerin kazandýrýlmasý çalýþmalar 
arasýnda yer almýþtýr.

13. Elazýð Belediyesi'nin TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi çalýþmalarý 
kapsamýnda deðerlendirilen, geçmiþ dönemlerde yapmýþ olduðu ancak istenilen 
ilgiyi alamayan geri dönüþüm çalýþmalarýna iliþkin bir dizi çalýþma yapýlarak 
raporlanmýþtýr. Belediyemiz öncülüðünde "GERÝ KAZANIYORUM" kampanyasý 
baþlatýlmasý gerekliliðinin altý çizilmiþtir. Belediyemizin ilgili birimleri (Çevre Koruma 
Kontrol Md., Temizlik Ýþleri Md.) ortak yürütecekleri toplantýlar ile projeyi 
detaylandýrarak son haline getirip halka duyurmalarý planlanmýþtýr. 

Ana Baþlýklar altýnda Kampanya Ýçeriði þu þekilde önerilmektedir;
13.1. Kaðýt / Plastik / Pil & Manyetik atýklarýn doðayý kirletmesini önlemek için ve geri 

dönüþüme katký saðlayabilmek için 3 Bölümlü Mukavvadan mamul çöp toplama 
kutularý oluþturulacak. Bu çöp toplama kutularýnýn yapýmý için sponsorlar ile 
görüþülecek. Özellikle ülkemizde bu konuda sosyal sorumluluk projesi yürüten 
kuruluþlar ile görüþülerek kutularýn sponsorluk marifeti ile bu kuruluþlara 
yaptýrýlmasý saðlanabilir.

13.2. Yaptýrýlacak kutularýn tasarýmý özenle yapýlacak, çok fazla amaçsýz objeden 
uzak durularak asýl amacýnýn dýþýna çýkýlmamasý saðlanacak. Dýþ çevresi göz alýcý 
ve özendirici bir tasarýmla insanlarýn görsel olarak dikkatinin çekilerek katýlmasý 
saðlanacak. Böylelikle geri dönüþüm için halkýmýzýn katkýsý saðlanacak.

13.3. Geri dönüþümü saðlanabilir atýklar Belediyenin Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 
içerisinde ayrý bir birim oluþturularak özel olarak toplanmasý saðlanacak. Yani 
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Týbbý Atýk toplama araçlarý gibi özel olarak bu konuda toplama iþlemi görecek 
araçlar ile atýklar toplanacak. Böylelikle yerinde ayrým yapýlan atýklar araç 
içerisinde birbirine karýþmamasý amacýyla harici bir araç ve özel bir birim 
tarafýndan periyodik olarak toplanacaktýr.

13.4. Kampanya öncelikli olarak Okullar, Hastaneler, Fýrat Üniversitesi, Resmi 
Kurum Binalarýnda baþlatýlacaktýr. Bu kuruluþlar içerisinde katýlýmýn resmi yazýlarla 
saðlanabilecek olmasý nedeniyle görüþmeler yapýlarak ihtiyaçlarýna göre geri 
dönüþüm istasyonlarý býrakýlacak.

13.5. Projenin halka indirgenecek kýsmýnda ise uygulamalar daha farklýlaþacak. 
Þehrimizde plastik çöp poþeti imal eden plastik üretici firmalarla görüþülerek 
kampanya hakkýnda desteleri istenecek. Bu destek özellikle üretimini yaptýklarý 
ürünlerin renk ayrýmý konusunda olacak. Evlerde ve ofis ortamýnda insanlarýmýzýn 
kullanmalarý amacýyla belirlenmiþ renklerde üretim yapmalarý istenilecek. 
Öncelikli olarak þehrin genelinde kullanýlmak üzere örnek poþet daðýtýmý 
yapýlacak. Yerel Televizyonlar ve Gazeteler marifetiyle uzun bir zaman diliminde 
Reklam ve Halkla Ýliþkiler faaliyeti ile kullaným özendirilecek. Halkýmýz 
alýþveriþlerinde çöp poþeti olarak bu renklerde poþet kullanýmýna gitmesi teþvik 
edilecek.

14. Belediyemizin telefon santrali için kayýt sistemi oluþturulmalý ve gelen telefonlara 
bakan personelin bu konuda yeterli olup olmadýðý tekrar gözden geçirilmelidir. 
Özellikle kurumsal kültüre sahip kuruluþlarda santral önemli bir nokta olmaktadýr. Zira 
bu birimimiz dýþarýdan gelen tüm telefonlarýn yönlendirmesini yapmasý nedeniyle 
tüm halkýmýz ile iletiþim halindedir. Santralimize bakan personelimizin bayan olarak 
tercih edilmesi, konuþmasýna dikkat eden ve halkla iliþkiler konusunda azda olsa 
eðitim almýþ bir hanýmefendinin halkýmýzla iletiþim kurmasý daha etkili olabilir. Ayrýca 
santralin yönlendirme esnasýndaki durumda revizyona gidilerek kullanýlan sesin hem 
profesyonel seslendirme yapan bir kiþi tarafýndan yeniden düzenlenmesi ve müzik 
konusunda klasik müzik seçiminin olmasý gereklidir.

15. Kurumumuzun halkla iletiþiminin en yoðun olmasý gereken noktalardan birisi 153 
numaralý telefondur. Vatandaþlarýmýzýn þikayetlerini bildirdiði 153 numaralý telefon 
hattý üzerinde bir dizi düzenleme yapýlmasý gereklidir. Belediyemizin web sitesinde 
bu konuda iki farklý isim kullanýlmaktadýr. Sizin Sesiniz – Beyaz Masa þeklinde 
isimlendirmeler kullanýldýðý görülüyor. Bu alanýn tek isim altýnda hizmetlerini 
sürdürmesi ve birimin biraz daha aktifleþtirilmesi gereklidir. Baþkanýmýzýn uygun 
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görmesi halinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte bu birimin çalýþmasý daha uygun 
olarak görülmektedir. 

6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
 Belediye baþkan yardýmcýsý, belediye baþkanýndan aldýðý yetki ile kendisine baðlý 

birimlerde karar alma mekanizmasýnýn en üst yöneticisidir. Yapýlan iþ ve iþlemlerde denetleme 
yetkisine sahiptir.

5018 Sayýlý Kanun 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiþ,  24.12.2003 tarihinde 
Resmi Gazetede yayýmlanmýþ ve 01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüðe 
girmiþtir.

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüðe girmesi ile “ 
Mali Anayasa” olarak kabul edilen 1050 Sayýlý Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile ek ve 
deðiþiklikleri yürürlükten kalkmýþtýr. Müdürlüðümüz iç kontrol sistemine uymaktadýr. 

D- DÝÐER HUSUSLAR 
Müdürlük Ýlke ve Deðerlerimiz ise Aþaðýdaki þekildedir.
1. Görevde bilgilendirme ve eþitlik esastýr.
2. Görev uygulamalarýnda dürüst ve adil olunacaktýr.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktýr.
4. Vatandaþlarýmýza saygý esastýr.
5. Yasalarýn verdiði görevin yerine getirilmesinde eþit ve þeffaf olunacaktýr.
6. Çalýþanlarýn mesleki ve davranýþ eðitimlerine önem verilecektir.
7. Personelimiz takým ruhu ve iþbirliði inancý ile çalýþacaktýr.
8. Mesleði ve kurumu küçük düþürecek davranýþlara fýrsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktýr.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
11.Temel prensibimiz vatandaþ memnuniyeti olacaktýr

II- AMAÇ VE HEDEFLER 
A- Müdürlüðün Amaç ve Hedefleri

•Personel Sayýsýný artýrmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve 
çeþitlendirmek,

•Hizmet üretiminde maksimum randýman saðlamak,

•Hizmet Üretim Kalitesini yükseltmek ve vatandaþlarýn memnuniyetini artýrmak,
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•Belediyemiz çalýþanlarýnýn motivasyonu artýrmak, çalýþanlar arasýnda diyalogu 
geliþtirmek, ziyaretçilerin memnuniyetini arttýrmak,

•Çalýþanlarý motive edecek sosyal hizmetleri temin etmek,

•Þeffaf yönetim sistemi anlayýþý ile meclis ve encümen çalýþmalarýnýn içeriðinin halkýn 
ve diðer ilgililerin eriþimini saðlamak,

•Meclis üyelerine, baþkanlýk üst yönetimine meclis gündemini meclis tutanaklarýný ve 
kararlarýný elektronik ortamda ulaþtýrmak suretiyle zaman ve personel açýsýndan 
tasarruf saðlamak,

•Evrak kayýt sistemine iyileþtirme çalýþmalarý yaparak iþlem hýzýný arttýrmak, vatandaþýn 
memnuniyetini saðlamak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

8- Temel politikamýz “Önce Ýnsan” felsefesiyle halkýn memnuniyetine odaklý, katýlýmcý, 
þeffaf bir yönetim anlayýþýyla sürdürülebilir hizmet vermek. Tüm yazýþmalarýn kayda 
alýndýðý Kamu Kurumlarý, Kuruluþlar ve vatandaþ dilekçelerini posta veya elden ilgili 
kurum veya kiþiye en hýzlý þekilde ulaþtýrmak. Genel olarak haftada iki gün yapýlan 
encümen toplantýlarý, belediye meclis toplantýlarýnýn gündemlerinin hazýrlanmasýný 
ve tutanaklarýnýn yazýlmasýný ve alýnan kararlarýn metne dönüþtürülerek ilgili 
birimlere en hýzlý þekilde ulaþtýrmak. Bunu yaný sýra Belediyeye ait tüm hizmet 
binalarýnýn bakým, onarým ve temizliðinin yapýlmasýný saðlamamak.
Temel Önceliðimiz ise Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla 

hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, belediyemiz standardýný arttýrmaktýr.

Hizmet ihtiyacýnýn gerektirdiði sayýda ve nitelikte personelin, insan kaynaklarý    
yönetimi anlayýþý içinde çalýþmasýný saðlamak amacýyla,

1- Yeniliklere açýk olmak
2- Hesap verebilir anlayýþýný egemen kýlmak.
3- Etkin ve verimli hizmet sunmak için teknolojik geliþmeleri ve yenilikleri birimlere 

yansýtmak.
4- Karar alma ve uygulama süreçlerinde þeffaflýk ve katýlýmcýlýðý vazgeçilmez kýlmak.
5- Hizmet sunumunda kalitenin artýrýlmasý için yöneticiler ve çalýþanlarýn sürekli 

eðitimini saðlamak. Bilgi ve becerilerini çok yönlü artýrmak;
6- Ekip çalýþmasý, takým ruhu, paylaþýmcýlýk, yaratýcýlýk, esneklik ve sahiplik bilinci 

açýsýndan mevzuat deðiþiklikleri ve geliþimleri birim çalýþanlarýna aktarmak.
7- Geliþmeye açýk, öðrenen ve öðreten, çözüm üreten bir birim olmak temel 

politikamýzdýr.
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C- Diðer Hususlar: 
Müdürlük Ýlke ve Deðerlerimiz ise Aþaðýdaki þekildedir.
1. Görevde bilgilendirme ve eþitlik esastýr.
2. Görev uygulamalarýnda dürüst ve adil olunacaktýr.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktýr.
4. Vatandaþlarýmýza saygý esastýr.
5. Yasalarýn verdiði görevin yerine getirilmesinde eþit ve þeffaf olunacaktýr.
6. Çalýþanlarýn mesleki ve davranýþ eðitimlerine önem verilecektir.
7. Personelimiz takým ruhu ve iþbirliði inancý ile çalýþacaktýr.
8. Mesleði ve kurumu küçük düþürecek davranýþlara fýrsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktýr.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
11.Temel prensibimiz vatandaþ memnuniyeti olacaktýr

III FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN  BÝLGÝ  VE DEÐERLENDÝRMELER
A- Mali Bilgiler:
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2009
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Idare Adi                                          ELAZIG BELEDIYESI  
Harcama  Birimi 
Adi

 
                                  YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ  

 Ekonomik 
kodlar

 

Bütçe
 

ile 
Verilen

 Ödenek

 

Aktarma Ile
 Eklenen 

Ödenek

 

Aktarma Ile 
Düsülen 
Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödenegi
Toplami

2009 Mali Yili 
Bütçe 

Giderleri

Gerçeklesme
Orani

%
01-Personel 
Giderleri

 

296,500.00 TL

 

58,287.64TL

 

65,376.57TL

 

289,411.07TL 195,501.43TL 0.68
02-SGK 
Giderleri

 
 

42,600.00 TL

 

23,483.10TL

 

12,339.99TL

 

53,743.11 TL 26,603.16 TL 0.50

03-Mal ve 
Hizmet Alimi 
Giderleri

 

511,500.00 TL

  

194,786.18TL

 

140,786.18TL

 

565,500.00TL 224,834.83TL 0.40

05-Cari 
Transferler 78,000.00 TL 14,328.94 TL 28,328.94TL 64,000.00 TL 27,867.46 TL 0.44
06-Sermaye 
Giderleri 10,000.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 10,000.00 TL 9,816.66 TL 0.98

07-Sermaye 
Transferleri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00

09-Yedek  
Ödenekler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00

T O P L A M 938,600.00 TL 290,885.86TL 246,831.68TL 982,654.18TL 484,623.54TL 0.49
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1- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

982,654.18 TL. ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 484,623.54- TL.' si harcanmýþ, geri kalan 
498,030.64- TL.' lik ödenek iptal edilmiþtir.  

2- Mali Denetim Sonuçlarý
Müdürlüðümüzün amaçlarýna ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir þekilde yürütülmesini varlýk ve kaynaklarýn korunmasýný muhasebe 
kayýtlarýnýn doðru ve tam olarak tutulmasýný mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanýnda ve 
güvenilir olarak üretilmesini saðlamak üzere idare tarafýndan oluþturulan organizasyon 
yönetim süreç ve diðer kontrolleri düzenli þekilde yapmaktýr.

Müdürlüðümüz 2009 Mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr 
mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapmýþ denetlenmek üzere gerekli þekilde dosyalanýp 
arþivlemiþtir.    

B.PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Müdürlüðümüz 2009 yýlý içerisinde görev yetkisi dahilinde belediyemiz memur, iþçi ve 
sözleþmeli personelle ilgili tüm iþ ve iþlemleri kanun, yönetmelik ve mevzuat içerisinde  
faaliyetlerini yürütmüþ ve belirtilen projeler yerine getirilmiþtir.  

Belediyemizin stratejik planýnda Yazý Ýþleri Müdürlüðü yýl içinde hedef ve faaliyetleri ile 
müdürlük tarafýndan tespit edilen performans hedef programý için bir çok hedef ve hedef 
adýmý belirtilmiþtir. Ayrýca 186 adet ödeme emri evraký gerçekleþtirilmiþtir ve 2010 performans 
programý hazýrlanmýþtýr. 

2- Performans Sonuç Tablosu 
2009 yýlý içerisinde belirlediðimiz performans sonuçlarý olumlu olmuþtur. 

2- performans sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi 
Belediyenin “ Stratejik plan ve performans programý izleme ve deðerlendirme 

komisyonu” tarafýndan müdürlüðümüzün bir yýl boyunca yapmýþ olduðu faaliyetleri izlenmiþ, 
faaliyetler ve faaliyet adýmlarý ile performans kriterleri ayrý, ayrý raporlanarak 
deðerlendirilmiþtir. 

Buna göre Yazý Ýþleri Müdürlüðünün yýl içerisinde baþarý oraný % 90 olarak tespit 
edilmiþtir. 
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4- Performans bilgi sisteminin deðerlendirilmesi:
Müdürlüðümüz performansa dayalý karar alma süreçlerinde kullanýlmak üzere 

toplanan, nitel ve nicel her türlü bilgiyi belirlediði stratejik amaç ve hedeflere ulaþmak için 
izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaþmak üzere kullanýlan yöntemler ile yürütülen 
faaliyet ve projelerin ve bunlarýn sonucunda elde edilen çýktý ve sonuçlarýný deðerlendirmiþtir.

IV KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ  
A-Üstünlükler

    - Üst yönetimin ve idare personelinin çalýþma azmi ve gayreti,
    - Deneyimli personelin bulunmasý,
    - Üst yönetimin uyumlu çalýþmasý.
    - Personel maaþ ve ikramiyelerin zamanýnda ödenmesi.
    - Ýþçi giriþ çýkýþlarýnýn fazla olmamasý, optimum çalýþan sayýsýnýn dengede tutulmasý.
    - Hedeflere göre yönetim anlayýþýnýn olmasý.
    - Personel motivasyonunu arttýrmaya yönelik çalýþmalarýn sürekli olarak yapýlmasý, 
çalýþma koþullarýnýn ve teknik altyapýnýn iyileþtirilmesi.
    - Fiziksel çalýþma þartlarý (Bina, yerleþim)
    - Teknolojik kaynaklara eriþme imkaný. 

 B- Zayýflýklar 

• Teknik personel ihtiyacýnýn karþýlanmasýna raðmen, bu personelin geçici olmasý,
   Yapýlan analizlerde birimler arasý iletiþimsizlik ve koordinasyon eksikliðinin sorun
   olarak ortaya çýkmasý  Arþiv ve malzeme odasýnýn yetersizliði,

• Teknolojik olanaklarý daha etkili kullanabiliriz,

• Kurum iþtigal alanýyla ilgili çok sayýda mevzuat olmasý ve sýk mevzuat deðiþiklikleri,

A- Deðerlendirme 
Ýmkânlarýmýzýn doðrultusunda geliþen teknoloji ile birlikte sýk, sýk deðiþen kanun ve 

yönetmelikleri takip ederek faaliyetlerimizi mevzuatlar içerisinde sonuçlandýrmaya çalýþmýþ 
olmakla beraber zayýf yönlerimizi de kontrol ederek bir sonraki yýllarda üstünlüðümüzü daha 
da artýrmak için bir önceki eksikliklerimizi gidermeye çaba göstereceðiz. 
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ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinde harcamama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullandýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim. 

  A.Gadri GÜNERÝ
Yazý Ýþleri Müdürü 
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T.C
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ 
Müdürlüðümüz belediye ve baðlý kuruluþlarý ile mahalli idare birliklerinde norm kadro 

uygulamasýna esas teþkil etmek üzere hazýrlanan “Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile Mahalli 
Ýdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarýna Ýliþkin Esaslar”, Bakanlar Kuruluþu'nun 
29/11/2006 tarihli ve 2006/9809 Sayýlý kararý ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 
tarih ve 26147 sayýlý nüshasýnda yayýnlanan belediyemiz meclisinin 04/10/2006 tarih ve 
2006/172 sayýlý kararý ile oluþturulmuþtur.

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz tarafýndan kiþi ve kuruluþlara karþý açýlan davalar 
ile Belediyemize karþý açýlan davalarý takip etmek, Ýdaremiz alacaklarýnýn tahsilini saðlamak, 
çeþitli hukuki konularda görüþ belirtmek ve Kurumumuzun diðer hukuki çalýþmalarýný 
yürütmektedir.

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemizin yeni kiraladýðý hizmet binasýnýn 2. katýnda 1 
Müdür odasý, 1 servis odasý olmak üzere 2 odada hizmet vermektedir.

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediye Baþkanýna baðlý olup Müdürlüðe baðlý 1 servisten 
oluþmaktadýr.

Hukuk Ýþleri Müdürlüðünde 1 memur ve 1 iþçi olmak üzere toplam 2 personel 
çalýþmaktadýr.
 

A- GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon:

 Misyonumuz; Hukukun üstünlüðünü ilke edinmiþ, araþtýrmacý, güncel ve somut 
bilgilere dayalý kaliteli hizmet sunmak.

Vizyon :
Ýþ ve iþlemlerimizde hukukun üstünlüðünü esas alarak, yasalara uygun, þeffaf bilgilerle 

kamu yararýný gözeterek kurumun menfaatleri doðrultusunda iþ ve iþlemleri personelimizle 
birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir.

B- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Müdürlüðümüz; Belediyemiz leyh ve aleyhine adli veya idari yargý merciilerinde açýlan 

davalarý ve icra takiplerini ilgili yasal düzenlemelere göre yürütülmesi ve sonuçlandýrýlmasý, 
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Belediyemizin tüm birimlerine hitap eden Hukuki mevzuatýn ve yayýnlarýn bulunduðu bir 
kütüphane kurulmasý ile, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararý ile veya Baþkanlýk 
Makamý tarafýndan gönderilen evrakýn incelenerek talep edilen konularda hukuki görüþ 
bildirilmesi, Belediyemizin tüm birimlerinin yapacaðý iþ ve iþlemlerde hukuka uygun 
davranmasý konusunda önceden yönlendirici açýklamalarda bulunulmasý ve Hukuk Ýþleri 
Müdürlüðü Kuruluþ, Görev ve Çalýþma Esaslarý Yönetmeliðinin  4.maddesinde verilen 
görevlerin ilgili mevzuata uygun yerine getirilmesidir.

C- MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1- FÝZÝKSEL YAPI
Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemizin yeni kiraladýðý hizmet binasýnýn 2. katýnda 1 

Müdür odasý, 1 servis odasý olmak üzere 2 odada hizmet vermektedir. 

2- ÖRGÜT YAPISI
                   

                                         
Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediye Baþkanýna baðlý olup Müdürlüðe baðlý 1 servisten  

oluþmaktadýr.                
              
                MÜDÜR
                Hukuk Ýþleri Müdürlüðünün harcama birim yetkilisi olup, Belediye Baþkanýna karþý 
sorumludur. 

 3- BÝLGÝ ve TEKNOLOJÝK KAYNAKLARI
 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü hizmetlerinde 3 adet bilgisayar kullanýlmaktadýr. Ayrýca 

Mevzuat ve Ýçtihat Programý aboneliði ile Ýnternet ortamýnda Müdürlüðümüzün ihtiyaç 
duyduðu dökümanlar temin edilmektedir, ayrýca Adalet Bakanlýðýnýn kurmuþ olduðu UYAP 
programý ile de iþlemler yürütülmektedir.  
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4- ÝNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüðümüzde 1 memur ve 2 iþçi personel çalýþmaktadýr.
Personelimizin eðitim durumu; 2 Lisans ve 1 Lise Mezunundan oluþmaktadýr.

 ÇALIÞANLARIN KADROLARA GÖRE DEÐILIMI

PERSONELÝN EÐÝTÝM DURUMU

  5- SUNULAN HÝZMETLER

üBelediyemizin taraf olduðu davalarda belediyemiz hak ve menfaatlerini korumak,
üBelediyemiz alacaklarýnýn icra yolu ile tahsilini saðlamak,
üBelediyemiz birimlerine hukuki danýþmanlýk hizmeti vermek.

6-YÖNETÝM ve ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ
5393 sayýlý Belediye Kanunu'na göre belediyenin organlarý; Belediye Meclisi, 

Encümeni ve Belediye Baþkanýdýr. Belediye meclisi, ilgili mevzuatta gösterilen esas ve usullere 
göre seçilmiþ üyelerden oluþur ve belediyenin en yüksek karar organýdýr. Belediye encümeni, 
belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði üç üye,mali 
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(01.01.2009-31.12.2009)

LÝSE

LISANS

Hukuk Isleri Müdürlügü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

67

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýn birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði iki üye 
olmak üzere toplam yedi kiþiden oluþur.

Belediye encümeni ilgili kanunlarla kendisine yetki verilen konularda kararlar alýr,üye 
tam sayýsýnýn salt çoðunluðuyla toplanýr ve katýlanlarýn salt çoðunluðuyla karar verir.

Belediye baþkaný, belediye idaresinin baþý ve belediye tüzel kiþiliðinin temsilcisidir. 
Belediye baþkaný, ilgili kanunla gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baþkaný, ilgili 
kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baþkaný ayný zamanda belediye 
meclisinin ve belediye encümeninin de baþkanýdýr.5393 sayýlý Kanunun 25. Maddesine göre 
belediye meclisi içerisinden üç kiþilik denetim komisyonu kurularak, belediyenin mali 
hesaplarý ile ilgili denetim komisyonu kurularak,belediyenin mali hesaplarý ile ilgili denetim 
raporu meclise sunulmaktadýr.

Ayný kanuna göre, birimlerin en üst yöneticileri “harcama yetkilisi” olarak adlandýrýlmýþ 
ve kamu harcamalarýnýn yapýlabilmesi için harcama yetkililerinin,harcama talimatý vermesi 
zorunluluðu getirilmiþtir.Harcama yetkilileri tarafýndan verilen harcama emrini yerine getiren 
tüm görevliler “gerçekleþtirme görevlisi” olarak tanýmlanýr.Gerçekleþtirme görevlileri; 
harcamalarýn mevzuata ve bütçe ödenek sýnýrlarýna uygunluðundan,Harcama yetkilileri ile 
beraber mütesselsilen sorumludurlar.Harcama yetkilileri tarafýndan mevzuata uygun olarak 
verilen ve gerçekleþtirme görevlileri tarafýndan yasal prosedürleri yerine getirilen harcama 
emirleri ödenmek üzere ödeme servisine yollanýr.

D- DÝÐER HUSUSLAR
Hukuk Ýþleri Müdürlüðü adli ve idari mercilerinde, belediyemiz davalý ve davacý 

olduðu hukuksal ihtilaflarda, olumlu sonuç almak için gerekli çalýþmalarýný sürdürmekte, 
ayrýca birimlerimizin iþlem ve uygulamalarýnda hukuksal yorum ve açýklama gerektiren 
tereddütlü durumlarda; “Görüþ” bildirerek yardýmcý olmaya çalýþmaktadýr.

II-AMAÇ ve HEDEFLER 
A-Müdürlüðümüzün amaç ve hedefleri:
Müdürlüðümüzün amacý hukuki iþ ve iþlemlerde belediyemizin hakkýný korumak ve 

belediyemizi savunmaktýr.
1-Çaðýmýzýn gereklerine uymak, bilgilere kolay eriþim, hizmetlerin daha etkin ve 

verimli bir þekilde yürütülmesi.
2-Mevzuatýn takibi ve kurum içinde ihtiyaç duyanlara kolayca ulaþabilecekleri 

sistemleri kurmak.
3-Kurumumuzla ilgili her türlü davalarý takip etmek.
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4-Kurumumuzun yeni çýkan kanun, tüzük kararname vb. ile ilgili bilgilendirme 
çalýþmalarýný saðlamak.             

B-Temel Politikalar ve Öncelikler 
Hukukun üstünlüðünü ilke edinerek kurumun bütün iþlemlerini yasalara ve 

mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleþtirmek. 

III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
           A-Mali Bilgiler:

1-Bütçe Uygulama Sonuçlarý: 

         2-Temel Mali Tablolara iliþkin açýklamalar:
            2009 Mali yýl bütçesinde sene baþý itibarýyla 460.500,00 TL.ödenek býrakýlmýþ,daha 
sonra aktarma ile 501.073,94 TL.ödenek aktarýlmýþ,Yine bütçemizde yapýlan deðiþiklikle 
1.073,94 Tl aktarma yolu ile düþülerek bütçemiz 960.500,00 TL.olarak netlik kazanmýþtýr. 
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Ýdare Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Harcama 
Birimi Adý  

HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Ekonomik 
Kodlar  

Bütçe Verilen  
Ödenek  

Aktarma ile
Eklenen 
Ödenek

Aktarma ile
Düºülen
Ödenek

Net Bütçe 
Ödeneði 
Tolpamý

2009 Mali Yýlý
Bütçe Giderleri

Gerçekle
ºme 

Oraný %
01-Personel

 Giderleri 
 

27.500,00.TL.
 

1.073,94.TL. 1.073,94.TL. 27.500,00.TL. 25.597,18.TL. 0.93

02-SGK
 Giderleri

 

5.000,00.TL.
 

0,00.TL. 0,00.TL. 5.000,00.TL. 2.773,04.TL. 0,55

03-Mal ve
Hizmet Alýmý
Giderleri

415.000,00.TL. 500.000,00.TL. 0,00.TL. 915.000,00.TL. 522.505,70.TL. 0,57

05-Cari
Transferler

10.000,00.TL. 0.00.TL. 0,00,TL. 10.000,00.TL. 4.138,88.TL. 0,41

06-Sermaye
Giderleri

3.000,00.TL. 0,00.TL. 0,00.TL. 3.000,00.TL. 0,00.TL. 0,00.TL.

07-Sermaye
Transferleri 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00

09-Yedek
Ödenekler 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00.TL 0,00

TOPLAM 460.500,00.TL 501.073,94.TL. 1.073,94.TL. 960.500,00.TL. 555.014,80.TL. 0,58
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960.500,00 TL.olan bütçemizin 555.024,80 TL'lik kýsmý harcanmýþ geri kalan 405.485,20.TL. 
bütçe ödeneðimiz imha edilmiþtir

3-Mali Denetim Sonuçlarý
Yargýtay, Sayýþtay'ýn dýþ denetimine tabidir. 2009 yýlýnda, Yargýtay'ýn Sayýþtay 

tarafýndan sorguya alýnmýþ evraklar Sayýþtay denetçisindedir. 
       

B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ:
1-Faaliyet ve proje bilgileri:
Yapýlan Yazýþmalar: 625 Adet

Hukuk Davalarý :
· Devam Eden Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 13 Dosya, 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 12 Dosya, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 14 Dosya, 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 9 Dosya,  (Ýþ) Mahkemesinde 6 Dosya, Ýcra Mahkemesinde 15 Dosya, Çocuk 
Mah. 2 dosya. 

Karar Aþamasýnda Olan Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 20. Dosya, 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 4 Dosya, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 4 Dosya.

Temyiz Aþamasýnda Olan Davalar : 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 Dosya, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 Dosya, (Ýþ) 
Mahkemesinde 3 Dosya. 

Ceza Davalarý :
Devam Eden Davalar : 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Dosya, Sulh Ceza 

Mahkemesinde 1 Dosya.

Ýdari Uyuþmazlýk Davalarý :
Devam Eden Davalar : Elazýð Ýdare Mahkemesinde 34 Dosya.
Temyiz Aþamasýnda Olan Davalar : Elazýð Ýdare 25 dosya.

  Ýcra Ýþlemleri : 
Devam Eden Dosyalar : 1. Ýcra Müdürlüðünde 20 Dosya, 2. Ýcra Müdürlüðünde 18 

Dosya, 3.Ýcra Müdürlüðünde 58 Dosya devam etmektedir.

2009
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IV-KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A. Üstünlükler 
Kamu idareleri ile özel-tüzel kiþiler ve gerçek kiþiler ile  idaremiz arasýnda ortaya 

çýkan  hukuki ihtilaflarý mümkün olduðunca   yargýya intikal ettirilmeden serii  bir þekilde 
sorunlara çözüm getirilmekte, Fen Ýþleri Müdürlüðümüz ve diðer birimlerce yapýlacak alt yapý 
çalýþmalarýnda ön hazýrlýklar yapýlmakta ve ilgili birimlerin önü açýlmaktadýr. 
 
  B-Zayýflýklar 

Fiziki mekan yetersizliði. Müdürlüðümüze ait hizmet aracý bulunmamasý. Ýlgili 
birimlerden göndermiþ olduðumuz yazýlara zamanýnda cevap gelmemesi, hukuki görüþ 
alýnmadan ilgili birimlerce yapýlan iþlemler neticesinde yersiz davalara sebebiyet verilmesi.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI: 
              Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, ve tam doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili ekonomik ve verimli þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alanýným 
içerisinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. 

  Av. M. Talip ERSÖZ
   Hukuk Ýþleri Müdürü T.    
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MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

T.C
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLR MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUM:

Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüz;
1-Basýn Merkezi 
2- Bilgi Edinme Birimi'nden oluþmaktadýr.

Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüz; Belediye ile kent halký arasýnda etkili bir 
iletiþim sistemi kurmak,  belediyenin yayýn politikalarýný tespit etmek, çeþitli tür ve düzeylerde 
yayýn hazýrlamak, basýmýný saðlamak,  belediyenin yazýlý ve görsel medya ile iliþkilerini 
düzenlemek, günlük basýný izleyerek sorun ve sapmalarý anýnda baþkanlýða bildirmek, çeþitli 
iletiþim araçlarýyla halkýn dilek, þikâyet, öneri ve eðilimlerini belirlemek, gerekli önlemlerin 
alýnmasý için baþkanlýða ve belediyenin diðer birimleriyle koordinasyon saðlamakla görevlidir.

Belediyemizin yapmýþ olduðu çalýþmalar, yürüttüðü projeler ve gelecekte planladýðý 
hizmetler; görsel materyallerle desteklenmekte ve sunumlar eþliðinde nezih mekânlarda 
düzenlenen basýn toplantýlarýyla halka duyurulmakta böylelikle halkýmýzýn belediyemiz 
hizmetlerinden haberdar olmalarý saðlanmaktadýr.

Belediye Baþkanlýðýmýz ve baðlý birimler tarafýndan üretilen hizmet ya da faaliyetlerle 
ilgili olarak düzenlenen bilgilendirme toplantýlarý, Müdürlüðümüz Basýn Merkezince haber 
yapýlmakta ve bu etkinlikler fotoðraf desteði ile birlikte Basýn ve Yayýn kuruluþlarý ile ilgili 
ajanslara en hýzlý teknolojiler kullanýlmak suretiyle iletilmekte ve kamuoyunun belediyemizce 
yapýlan faaliyetler hususunda etkin olarak bilgilendirilmesi saðlanmaktadýr. 

Basýn Merkezince, düzenli olarak günlük ve ulusal yayýn yapan 17 adet, günlük ve yerel 
olarak yayýn yapan 10 gazete ile haftalýk yayýnlanan 5 adet gazete devamlý olarak takip 
edilmekte ve habere konu olan olaylarla ilgili olarak ilgili müdürlükler gereðinin yapýlmasý için 
bilgilendirilmekte ve ilgili haber materyaller düzenli olarak arþivlenmektedir. Bu iþlem hafta 
tatili (Cumartesi, Pazar) ve bayram ve resmi tatil günlerinde de dâhil olmak üzere 365 gün 
olarak aksatýlmadan sürdürülmektedir. 

Belediye Basýn Merkezimiz Belediye Baþkanýmýzýn il içi ve il dýþýnda katýldýðý tüm resmi 
toplantýlarýný takip etmekte ve ilgili kayýt ve kupürler düzenli olarak arþivlemektedir. Özellikle il 
dýþýnda gerçekleþtirilen ve ilimizin sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýlarla ilgili teknik altyapý 
çalýþmalarý müdürlüðümüz tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.
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Milli ve mahalli deðerlerimizi yaþatmak ve gelecek kuþaklara aktararak ilimizin kültür 
hayatýna katký saðlamak amacýyla Belediye Baþkanlýðýmýz tarafýndan yürütülen “Elazýð 
kitaplýðý” projesi ile bu deðerleri canlý tutmaya yönelik kitap basýmý ve deðiþik yayýnevlerinin 
yayýnlarý arasýnda çýkan kitaplar okul kütüphaneleri ile deðiþik vesilelerle yapýlan yarýþmalarda 
derece alan öðrencilere armaðan edilmektedir.

Belediyemiz hizmetlerinde halkla birlikte yönetim anlayýþýnýn gereði olarak bir mahalle 
ya da caddeye yapýlacak hizmetler konusunda halkýn görüþüne baþvurmak amacýyla 
gerçekleþtirilen kamuoyu araþtýrmalarý ve anketler müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmaktadýr.

             Mehmet KARAASLAN 
                                                                                               Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müd.

I-  GENEL BÝLGÝLER 
A- MÝSYONUMUZ 
Elazýð Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basýn ve 

kamuoyu arasýnda saðlýklý bilgi akýþýnýn gerçekleþtirilmesi (bu kapsamda basýn bülteni, süreli 
ve süreli olmayan yayýn, video-kaset, CD, VCD, Internet, dev ekran, billboard, bilgi panosu, 
pankart, afiþ gibi yazýlý, görsel ve sanal araçlarýn kullanýlmasý; kitle iletiþim kuruluþlarý, sektörel 
gruplar, özel ilgi gruplarý ve hemþeriler için çeþitli basýn toplantýlarý, bilgilendirme toplantýlarý, 
halk günleri, tartýþmalý oturum, yuvarlak masa toplantýlarý ve forumlarýn düzenlenmesi; panel, 
söyleþi, açýk oturum gibi özel düzenlemelerin, þenlik, festival, törenler gibi imaj yaratýcý 
organizasyonlarýn gerçekleþtirilmesi; eðitici programlar, kampanyalar, sosyo-kültürel 
etkinlikler gibi gönüllü kuruluþlarla iþbirliði çalýþmalarýnýn yapýlmasý, karar ve sýralama 
konferanslarý gibi veri elde edilmesine yönelik toplantýlarýn gerçekleþtirilmesi)  

Yürütülmekte olan ve planlanan çalýþmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasýndaki iç 
iletiþim ve bilgi akýþýnýn saðlýklýlaþtýrýlmasý (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum 
çalýþanlarýna yönelik olarak bilgilendirme amaçlý toplantýlar yapýlmasý, yayýnlar hazýrlanmasý, 
kurum-dýþýna yönelik olarak hazýrlanan yayýnlarýn kurum içinde de daðýtýmýnýn saðlanmasý, 
ulusal ve uluslararasý alandaki örnek belediyecilik uygulamalarýnýn derlenerek ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi) Kamuoyunun Elazýð Belediyesi hizmetlerinin etkinliði ve etkenliði 
konusundaki beklenti ve eðilimlerinin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi.  

Yerel yönetimin hizmet etkinliði ve etkenliðinin arttýrýlmasý, yerel yönetime temel 
dayanak noktalarý oluþturulmasý, yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararasý iliþkilerinin 
arttýrýlmasý, hemþerilerin yönetime katýlmalarýnýn saðlanmasý.  
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VÝZYONUMUZ 
Yaþanabilir, saðlýklý bir Elazýð ve hakça paylaþým için hemþerilerin taleplerini ve 

önerilerini iletebildikleri ve kararlara katýlabildikleri saydam, eriþilebilir, hesap vermeye istekli 
bir Belediye yapýsý. 

Ýç iletiþimi saðlýklý, bilginin eriþilebilir olduðu, birimler arasýnda hizmete iliþkin 
eþgüdümü kolaylýkla kurulabilen ve çalýþanlarýnýn kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun 
davrandýklarý bir Belediye yapýsý. 

Yerel yönetimin yürüttüðü ve planladýðý tüm çalýþmalarý kent halkýna ve ilgililere 
duyurabildiði, ortaklar oluþturabildiði, ulusal ve uluslararasý iliþkileri geliþmiþ, saygýn bir 
Belediye yapýsý.  

B- YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
a- Kitle iletiþim araçlarýnda yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren 

konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
b- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulmasý ile kamuoyundan 

yansýyan þikayet ve görüþlerin tespit, takip ve deðerlendirme çalýþmalarýný yapmak.
c- Basýn Yayýn organlarýnda yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, CD ve 

kasetlerini temin ederek cins ve konularýna göre sýnýflamak ve arþivlemesini yapmak.
d- Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi video bant, slayt ve fotoðraflarla tespit etmek, 

kullaným amaçlarýna göre tasnif ve arþivlemesini yapmak.
e- Baþkanlýðýmýz faaliyetleri ile ilgili basýn bildiri ve bülteni hazýrlamak, konuyla ilgili 

video kaseti, slayt, fotoðraf ve CD ile birlikte basýn organlarýna daðýtmak.
f- Basýnýn hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin 

ederek basýna vermek.
g- Baþkanlýk emirleri doðrultusunda gerektiði zamanlarda basýn toplantýsý düzenlemek, 

baþkanlýðýmýzca verilecek brifing ve toplantýlarýn organizasyonunu yapmak.
h- Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son geliþmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli 

malzeme ve cihazlarý temin etmek.
I- Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydýnlatmak amacý ile yayýnlar 

yapmak.
i- Basýn yayýn mensuplarýnýn, kamuoyunda etkinliði olan kiþi ve kuruluþlarýn 

belediyemizle iyi iliþkilerin geliþtirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalýþmalar 
yapmak, karþýlýklý ziyaret ve görüþmelerde bulunmak.

j- Ýlçemizdeki muhtarlýklarý ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve þikayetlerini 
yerinde tespit etmek, bir deðerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaþtýrmak.
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k- Vatandaþlarýn basýn organlarýnda yer alan þikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek 
ve sonucunu takip etmek.

l- Belde sakinlerinin ihtiyaçlarýna ve hizmet taleplerine dönük görüþlerini tespit etmek, 
ilgili birimlere iletmek.

m- Baþkanlýðýmýz personeli arasýnda doðum, ölüm, evlenme ve benzeri durumlarda 
halkla iliþkiler açýsýndan gerekli hizmetleri yürütmek.

n- Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili olarak Baþkanlýk makamýnýn onayý doðrultusunda 
yerli ve yabancý kiþi ve kuruluþlarla iyi iliþkiler kurulmasý ve geliþtirilmesi amacýyla gerekli 
çalýþmalarý yapmak.

o- Müdürlük yazýþmalarýný, büro hizmetlerini ve personelin özlük haklarý ile ilgili 
çalýþmalarý yürütmek

ö- Çalýþmalarý içeren video kaset, CD ve çalýþma raporu hazýrlayarak basýn kuruluþlarýna 
periyodik olarak daðýtýlmasýný saðlayarak gerekirse yayýnlatmak.

p- Çalýþmalarý içeren fotoðraf sergileri açmak.
r- Toplumun kültür ve sanata yönelik ihtiyacýný karþýlamak için, sosyal ve kültürel 

etkinlikler düzenlemek bu tür faaliyetlerde bulunan resmi ve sivil örgütlerle iþbirliði saðlamak.
 s-Çalýþmalarý ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broþür ve bülten 

yayýnlamak. Tören ve özel günler için program hazýrlayýp, davet iþlerini düzenlemek.
þ-  Baþkanlýk makamýnýn vereceði diðer emirleri yerine getirmek.
t- Tanýtým faaliyetlerinde kullanýlan her türlü basýlý materyalin kurumsal kimlik 

kýlavuzuna uygun tasarýmýnýn yapýlmasýný, basýlmasýný saðlar, çalýþmalarý kontrol eder
u- Kurumumuzun yürüttüðü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve 

kültürel amaçlý faaliyetler ile tanýtým ve duyuru materyallerin basým yayým ve halkla iliþkiler 
çalýþmalarýný yürütür. 

ü-Yazý Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan müdürlüðümüze havale edilen dilekçeler ile bilgi 
edinme birimine gelen müracaatlarý kanuni süreleri içerisinde müdürlüðümüzce mevzuata 
uygun olarak cevap verilmesi saðlar 

C-MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüz bünyesinde þu birimlerden oluþmaktadýr.
1-Basýn Merkezi        
2- Bilgi Edinme Birimi
Personel Durumu:
  1-Müdür 2- Daimi Ýþçi
  1-Memur 
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  FÝZÝKSEL YAPI
1- FIZIKI KAYNAKLAR:
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Belediyemizin Hürriyet Cad. Ýþletme ve 

Ýþtirakler Müdürlüðü binasýnýn 6. katýnda 1 müdür odasý ve 4 servis odasý ile hizmet 
vermektedir.

2- ÖRGÜT YAPISI:

3-BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR

Müdürlüðümüz hizmetlerini en verimli þekilde yerine getirmek amacýyla 6 adet 
bilgisayar ve bunlara baðlý 1 adet Color LaserJet Hepsi Bir Arada Yazýcý, 1 adet fotokopi 
makinesi ile 3 adet Laserjet yazýcý bulunmaktadýr. Ayrýca çekimlerde kaliteyi artýrmak 
maksadýyla da 2 adet son teknoloji ile donatýlmýþ kamera ve yine çözünürlüðü yüksek dereceli 
2 adet fotoðraf makinesi, arþiv amaçlý kullanýlan DV. kayýt cihazý ile Belediyemiz ile ilgili TV. 
Haberleri ile görsel programlarýn kayda alýnmasý amacýyla 2 adet video araç gereçleri ile 
hizmet vermektedir. 

4- ÝNSAN KAYNAKLARI 
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Memur, 2 Daimi 

Ýþçi olmak üzere toplam 4 eleman görev yapmaktadýr.
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5-SUNULAN HÝZMETLER:
Elazýð Belediyesi'nin gerçekleþtirmiþ olduðu, hizmet, çalýþma, faaliyet ve etkinlikler 

günlük olarak hazýrlanan basýn bültenleri ile basýna ve onlarýn aracýlýðý ile kamuoyuna 
duyurulmaktadýr.

  Yerel ve ulusal basýn kuruluþlarýnýn mensuplarý ve temsilcileri ile yakýn ve sýcak iliþkiler 
kurularak belediyemizin çalýþmalarýnýn,  kitle iletiþim araçlarýnda geniþ ve etkili bir þekilde yer 
almasý saðlanmýþtýr.

Günlük olarak hazýrlanan basýn bildirilerimiz istisnasýz olarak gazete sayfalarýnda 
görülmekte, yerel tv. ve radyolarýmýzda da haberlerimiz yer almaktadýr. Bu çalýþma sezonu 
içerisinde 558 adet basýn bülteni hazýrlanarak tüm basýn kuruluþlarýna servis yapýlmýþtýr. 

Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili olarak haberlerimizin özellikle görüntülü olmasýna 
gayret gösterilerek gerçekleþtirilen hizmet ve çalýþmalar yerinde görüntülenerek basýn 
kuruluþlarýna servis yapýlmýþtýr.

Belediyemiz hizmetlerini fotoðraf ve görüntülerle arþivlemekte olan Müdürlüðümüz 
uhdesindeki Fotoðrafçýlýk ve Görüntü Ünitesi, gerektiðinde ulusal ve yerel basýn-yayýn 
organlarýnýn belediyemiz çalýþmalarýna ait fotoðraf ve görüntü taleplerini de karþýlamaktadýr.

Belediye Baþkanýmýzýn canlý olarak katýldýðý televizyon programlarý ile haber bültenleri 
öncesi gerekli hazýrlýklara yapýlmakta, tüm birimlerle güçlü bir koordinasyon kurularak, 
belediye hizmetleriyle ilgili müdürlükler bazýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar  “Hizmet Bilgi 
Bankasý” adý verilen veri deposunda toplanmaktadýr.

Belediye Baþkanýmýzýn,  gerçekleþtirilen hizmetler ile ilimizi ve bölgemizi yakýndan 
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ÇALIªANLARIN KADROLARINA GÖRE DAÐILIMI 

STATÜ  ADET 

MEMUR 2 

ÝÞÇÝ 2 

TOPLAM 4 

 
ÇALIÞANLARIN EÐÝTÝM DURUMLARINA GÖRE DAÐILIMI 

ÖÐRENÝM  DURUMU MEMUR ÝÞÇÝ TOPLAM 

LÝSE   1 2 3 

ÜNÝVERSÝTE  1  1 

TOPLAM  2 2 4 
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ilgilendiren olaylar v.b. konularda düzenlenen basýn toplantýlarý organize edilerek ulusal ve 
yerel basýnýn objektif ve güncel haber almasý ve yayýnlanmasý saðlanmýþtýr.

Ulusal ve yerel basýnda Belediye Baþkanýmýz, Belediyemiz veya ilimizle ilgili olarak 
yayýnlanan haber, yorum ve köþe yazýlarý günlük olarak derlenerek Baþkanlýk makamýna 
sunularak arþivlenmiþtir.

Belediyemizin gerçekleþtirdiði hizmet ve faaliyetlere iliþkin hazýrlanan “Elazýð Belediyesi 
Hizmet Bülteni” ile yine gerçekleþtirilen hizmetlere iliþkin periyodik sürelerde hazýrlatmýþ 
olduðumuz  “Hizmet Tanýtým CD'si ile il içi ve il dýþýndaki hemþerilerimize ulaþtýrýlmýþtýr. 

Belediye Basýn Merkezi, medya kuruluþlarý ile kesintisiz diyalog içerisinde çalýþýr ve 
belediye faaliyet ve hizmetlerine ait bilgileri bülten haline getirerek kýsa süre içinde gazete, 
televizyon, radyo ve internet sitelerine elektronik ortamda ulaþtýrýr. Bu faaliyet sýrasýnda, 
medya kuruluþlarýna fotoðraf ve görüntü servisi de yapýlýr. Belediye Baþkanýnýn herhangi bir 
temasý, ziyareti basýn toplantýsý, açýklamasý ve faaliyeti, en geç yarým saat içerisinde bülten 
haline getirilerek fotoðraf ve görüntü eþliðinde medya kuruluþlarýna servis yapýlýr. 

Belediyemizin açýlýþ ve temel atma törenlerinin özellikle görsel açýdan güçlendirilmesi 
amacýyla büyük boy tanýtým billboardlarý hazýrlamýþtýr. 

Ramazan bayramý ve kurban bayramýnda belediye baþkanýmýzýn halkýmýzýn bayramýný 
tebrik etmesi ve bayram sürelerince belediyemizin yapacaðý hizmetler ile alýnacak tedbirlere 
ait hazýrladýðýmýz bayram mesajý ilimiz Yazýlý ve görsel medyada yayýnlatýlmasý ve 
billboardlarýnýn þehrimizin deðiþik noktalarýna asýlmasý saðlanmýþtýr. 

Belediye Baþkanýmýzýn Birçok ulusal kanallarda çeþitli programlara katýlarak 
gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ilimizin tarihi ve kültürel deðerlerinin tanýtýlmasý saðlanmýþtýr.

Önceki yýllarda Elazýð Valiliði tarafýndan baþlatýlan Elazýð Okuyor Kapsamýnda 
Müdürlüðümüzce gerekli destekleri saðlamýþ, bu yýl yine ayný baðlamda Faydalý yayýnlardan 
ve ilimizi tarihi ve kültürel deðerlerinden bahseden yayýnlardan alýnarak Ýlimiz okul 
kütüphanelerinde öðrencilerimize kaynaklýk teþkil etmek ve çeþitli programlarda dereceye 
giren öðrencilere sunulmak üzere gerekli çalýþmalar yapýlmýþtýr. 

Belediyemiz çalýþmalarýnýn tanýtýmý ve ilimizin tanýtýmý ile ilgili birçok organizasyon 
gerçekleþtirilerek ilimizin ve tarihi zenginliklerini halkýmýza dahi iyi tanýtýlmasý saðlanmýþtýr. 

1- BÝLGÝ EDÝNME BÝRÝMÝ
Bilgi Edinme Birimi 09.10.2003 tarih ve 4982 sayýlý kanun gereði olarak, demokratik ve 

þeffaf yönetimin gereði olan eþitlik, tarafsýzlýk ve açýklýk ilkelerine uygun olarak kiþilerin bilgi 
edinme hakkýný kullanmalarýna imkân saðlamak amacýyla kurulmuþtur.

18.05.2004 tarihinde hizmete giren Bilgi Edinme Birimi,   bu alanda çalýþmalarýna 
baþlamýþ ve birimimize 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasýnda 487 vatandaþ elektronik 
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posta veya dilekçe ile baþvurmuþ, bu vatandaþlarýmýza belirtmiþ olduðu konularda 
bilgilendirme yapýlmýþtýr. 

6-YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ
a- Müdür birimini baþkanlýða karþý temsil eder.
b- Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüðün her türlü çalýþmasýný düzenler.
c- Müdürlük tahakkuk amiri, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
d- Çalýþma programýný hazýrlar ve uygulatýr.
e- Müdürlük personelin teknik bakýmdan yetiþmesini saðlar.
f- Diðer müdürlükler ile koordinasyonu saðlar.
g- Ýþlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere, baþkanlýðýn talimatlarýna uygun ve zamanýnda 

yapýlmasýný saðlar. Bunun için gerekli tedbirleri alýr veya alýnmasýný saðlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER 
A- MÜDÜRLÜÐÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERÝ
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü,  Belediyemiz tarafýndan yapýlan faaliyet, 

çalýþma ve hizmetlerin; hýzlý ve etkin bir þekilde kamuoyuna sunulmasý, Belediye yönetiminin 
izlediði politikalarýn halkýmýza benimsetilmesi, halkýmýzdan destek görmesinin saðlanmasý,  
halkýn yönetimden istek, talep ve beklentilerinin alýnmasý, kamuoyunun belediye hizmetleri 
konusunda bilgilendirici Afiþler, tv kanallarý ve gazeteler aracýlýðýyla, broþür, bülten vb. 
çalýþmalarýn yayýnlanmasý hizmetlerini eksiksiz olarak yürütülmektedir

B-TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER 
Yaþanabilir, saðlýklý bir Elazýð ve hakça paylaþým için hemþerilerin taleplerini ve 

önerilerini iletebildikleri ve kararlara katýlabildikleri saydam, eriþilebilir, hesap vermeye istekli 
bir Belediye yapýsý. 

Ýç iletiþimi saðlýklý, bilginin eriþilebilir olduðu, birimler arasýnda hizmete iliþkin 
eþgüdümü kolaylýkla kurulabilen ve çalýþanlarýnýn kurumsal kimlik ve kurum vizyonuna uygun 
davrandýklarý bir Belediye yapýsý. 

Yerel yönetimin yürüttüðü ve planladýðý tüm çalýþmalarý kent halkýna ve ilgililere 
duyurabildiði, ortaklar oluþturabildiði, ulusal ve uluslararasý iliþkileri geliþmiþ, saygýn bir 
Belediye yapýsý… 
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C-DÝÐER HUSUSLAR
III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRME
A-Mali Bilgiler 
1-Bütçe Uygulama

 Sonuçlarý 

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar 
2009 Mali Yýlý Bütçe Ödeneðinden müdürlüðümüz faaliyetleri için 1.194.300.00TL 

ödenek konmuþ, yýl içerisinde 735.017.78TL. Harcanmýþ olup, geri kalan 459.282.22TL. ödenek 
iptal edilmiþtir

3-Mali Denetim Sonuçlarý
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüzce 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu 

ödeme evraklarýnýn birer sureti ile taþýnýr mal iþlem fiþlerini düzenli dosyalamasý yapýlarak 
arþivlendirilmiþtir. 

B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
2009 Mali yýlý içerisinde Basýn-Yayýn ve Hakla Ýliþkiler Müdürlüðümüzce 214 adet ödeme 

evraký tanzime edilmiþ olup, Müdürlüðümüzün 2008 Mali yýlý faaliyet raporu çalýþmalarý 
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Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI  
Harcama Birimi  Basin-Yayin ve Halkla Iliskiler Müdürlügü  Ekonomik 
Kodlar

 
 

Bütçe ile Verilen 
ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 
Ödenek

 

Aktarma ile 
Düsülen 
Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödenegi 
Toplami

 

2009 Mali Yili 
Bütçe 

Giderleri

Gerçeklesm
e orani  %

01-Personel 
Giderleri

 

89.300.00TL

 

0,00TL

 

0,00TL

 

89,300,00TL

 

54.253.42TL 0.61

02-SSK Giderleri

 

10.000.00TL

 

0.00TL

 

0.00 TL

 

10.000.00TL

 

5.661.48TL 0.57

03-Mal ve 
Hizmet 
Alimi.Gid

 

878.000.00 TL

 

21.000.00TL

 

21.000.00TL

 

878.000.00TL

 

663.737.36 TL 0.76

05-Cari 
Taransferler

 

17.000.00TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

17.000.00 TL

 

7.452.64TL 0.44

06-Sermaye 
Giderleri

 

200.000.00TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

200.000.00 TL

 

3.912.88 TL 0.02

07-Sermaye 
Transferleri

0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL 0.00

09-Yedek 
Ödenekler

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0.00

TOPLAM 1.194.300.00 TL 21.000.00TL 21.000.00TL 1.194.300.00TL 735.017.78TL 0.62
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yapmýþ, 2010 Performans Programý ve 2010 mali yýlý bütçesi hazýrlamýþ ve diðer kurum ve 
kuruluþlardan gelen istatistik çalýþmalarý yapýlarak ilgili kurum ve kuruluþlara ulaþtýrýlmýþtýr. 

Þehrimizin tanýtýlmasý amacýyla birçok ulusal ve yerel etkinlikler düzenlenmiþ olup, bu 
maksatla þehrimizi ziyaret eden gazeteci-yazar, bilim adamý ve sanatçýlara yönelik 
bilgilendirme ve enformasyon hizmetleri verilmiþtir.

Kentimizi ulusal anlamda tanýtmak amacýyla bir yok ulusal televizyonlar davet edilerek 
canlý yayýnlar gerçekleþtirilmiþtir. 

Tarihi mekânýmýz Harput'un ihyasý amacýyla basýn-yayýn organlarýmýzda kamuoyu 
oluþturma çalýþmalarý organize edilmiþ ve bu beldemizin turistik gezi güzergâhýna alýnmasý 
konusunda lobi çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.

Belediyemiz personellerinin daha etkin bir hizmet verebilmeleri için Halkla iliþkiler, etkili 
iletiþim ve kurumsal halkla iliþkiler konularýnda seminerlere verilmiþtir.

2- Performans Sonuçlarýný Deðerlendirilmesi
Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðümüz Belediyemiz Meclisinin almýþ oluðu 

Müdürlüðümüz yönetmeliðinde belirtilen görev yetki ve sorumluluklarý kanunlar 
çerçevesinde görevi en iyi þekilde ifa etmeye çalýþmýþ, diðer müdürlüklerle koordinasyonu 
kurarak çalýþmalarýný yürütmüþ, hizmette kaliteyi artýrabilmek amacýyla eðitici seminerlere 
katýlým saðlanmýþtýr.

IV-KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A-ÜSTÜNLÜKLER   :
Elazýð Belediyesinin; plan, program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basýn ve 

kamuoyu arasýnda saðlýklý bilgi akýþýnýn gerçekleþtirilmesi (bu kapsamda basýn bülteni, süreli 
ve süreli olmayan yayýn, video-kaset, CD, VCD, Internet, dev ekran, billboard, bilgi panosu, 
pankart, afiþ gibi yazýlý, görsel ve sanal araçlarýn kullanýlmasý; kitle iletiþim kuruluþlarý, sektörel 
gruplar, özel ilgi gruplarý ve hemþeriler için çeþitli basýn toplantýlarý, bilgilendirme toplantýlarý, 
halk günleri, tartýþmalý oturum, yuvarlak masa toplantýlarý ve forumlarýn düzenlenmesi; panel, 
söyleþi, açýk oturum gibi özel düzenlemelerin, þenlik, festival, törenler gibi imaj yaratýcý 
organizasyonlarýn gerçekleþtirilmesi; eðitici programlar, seminerler, kampanyalar, sosyo-
kültürel etkinlikler gibi gönüllü kuruluþlarla iþbirliði çalýþmalarýnýn yapýlmasý, karar ve sýralama 
konferanslarý gibi veri elde edilmesine yönelik toplantýlarýn gerçekleþtirilmesi)  

Yürütülmekte olan ve planlanan çalýþmalar ile ilgili olarak Belediye birimleri arasýndaki iç 
iletiþim ve bilgi akýþýnýn saðlýklýlaþtýrýlmasý (Belediye-içi birim amirlerine ve kurum 
çalýþanlarýna yönelik olarak bilgilendirme amaçlý toplantýlar yapýlmasý, yayýnlar hazýrlanmasý, 
kurum-dýþýna yönelik olarak hazýrlanan yayýnlarýn kurum içinde de daðýtýmýnýn saðlanmasý, 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Basin - Yayin ve Halkla Iliskiler Müdürlügü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

81

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

ulusal ve uluslararasý alandaki örnek belediyecilik uygulamalarýnýn derlenerek ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesi) Kamuoyunun Elazýð Belediyesi hizmetlerinin etkinliði ve etkenliði 
konusundaki beklenti ve eðilimlerinin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi.  

Yerel yönetimin hizmet etkinliði ve etkenliðinin arttýrýlmasý, yerel yönetime temel 
dayanak noktalarý oluþturulmasý, yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararasý iliþkilerinin 
arttýrýlmasý, hemþerilerin yönetime katýlmalarýnýn saðlanmasý.  

Basýn ve Halkla Ýliþkiler müdürlüðü olarak belediyemiz hizmetlerini en seri ve en etkin bir 
þekilde tanýtýmý yapýlmakta ve Basýn Merkezi'mizden medya organlarýna servis yapýlan tüm 
haberlerimiz yerel ve ulusal yayýn organlarýnda yayýnlanmakta olup bu anlamda herhangi bir 
aksama söz konusu olmamaktadýr. 

 ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim. 

       Mehmet KARAASLAN
                                                                                             Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müd.
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FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ FAALÝYET RAPORU

SUNUÞ
Müdürlüðümüz yetki alanýnda kalan yapý, tesis, onarým, inþaat ve hizmetlerin 

önceliklerinin belirlenmesi, Fen Ýþleri Müdürlüðüne ait bütçe hizmet gereðinin hazýrlanmasý, 
proje donelerinin belirlenerek projenin yapýlmasý veya yaptýrýlmasý, iþlerin organizasyonu, 
ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmenlik ve kararnameler 
çerçevesinde yürütülmesini saðlar.  Yatýrýmlarýn, ihale aþamasýndan, kesin kabul aþamasýna 
kadar tüm hizmetlerin yürütülmesini, yapý tesis ve onarýmlarýn; gerekli, dayanýklý, ekonomik, 
çaðdaþ ve estetik olmasý kriterleri çerçevesinde yapýlmasýnýn saðlanmasý hizmet ilkesidir.
       Müdürlüðümüz;  Belediyenin yatýrým programý içinde yer alacak program taslaðý 
Belediye Baþkanlýðý'nýn bütçe kararnamesine göre vereceði direktifler doðrultusunda 
Müdürlüðün görüþüne uygun olarak hazýrlanan ve incelendikten sonra Baþkanlýk makamýnca 
onaylanýp kesinleþen yatýrým programlarý çerçevesinde iþ programý düzenleyerek uygulayan 
birimdir.
             Þehrimizin gün geçtikçe çoðalan nüfusuna paralel olarak sorunlarý da hýzla artmaktadýr. 
Bu sorunlarýn giderilmesi amacýyla Belediyemiz bu çalýþma yýlý içerisinde yoðun bir tempoyla 
üst yapý ve alt yapý hizmetleri vererek Ýlimize çaðdaþ bir görünüm, modern bir kent hüviyeti 
kazandýrmak için eldeki mevcut imkânlarý en verimli þekilde kullanmak suretiyle çalýþmalarýný 
sürdürmektedir

ÝÇÝNDEKÝLER
I- GENEL BÝLGÝLER
A- Misyon ve Vizyon
MÝSYON

- Fen iþleri Müdürlüðü; Þehrimizin sosyal yaþamýnda çok önemli yer tutan üst ve alt 
yapýlarýn, hedeflenmiþ olan iþlerin planlanmasýný ve elde edilmiþ projelerin 
uygulamasýný yapmak, ayrýca diðer kamu kuruluþlarýnca yapýlmasý planlanan iþlerin 
takibi ve koordinasyonunu saðlamakla görevlidir.

- Yapý tesis ve onarým iþleri kapsamýnda ihale, þartname ve dosyalarýný hazýrlamak, ihale 
sonrasý sözleþme þartlarýna göre yapý denetimi, yapým süresince inþaatlarýn hak 
ediþlerinin hazýrlanmasýna yapým bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapýlmasý ve 
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kesin hesaplarýnýn tamamlanmasý, takip edecek yýlýn yapý inþaat programýnýn 
hazýrlanmasýný gerçekleþtirmektir.

VÝZYON
- Müdürlüðümüz bireysel hak ve toplum yararýna olan çalýþmalarýna devam edip daha 

iyi hizmet yapma sorumluluðunun bilincinde olup halkýmýza yakýþan güzellikleri 
keþfedip, Baþkanlýk Makamýnýn emir ve müsaadesi doðrultusunda sistematik olarak 
uygulayan idealist Müdürlüktür.

- Çaðdaþ, estetik ve modern görünümlü yapýlaþma ve hizmet; doðanýn korunduðu, 
mevcut yaþamda barýnýlan yerlerin huzurlu ve sorunsuz olmasý için gereken titizliðin 
gösterilmesidir.

- Müdürlüðümüz hukuk, hoþgörü, adaletli hizmet etme sorumluluðunu yaþayýp 
yaþatan insanlýk onuruna yaraþýr biçimde, yaptýðý hizmetlerde toplum saðlýðýný ön 
planda tutan görev anlayýþýndadýr.

- Müdürlüðümüz kentsel geliþimin, Belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliðin temel 
unsurlar olarak deðerlendirilmesiyle saðlanabileceðine kalite ve verimlilik ise 
Müdürlüðümüz personelinin, misyonlarýnýn gereðini yerine getirebilmek için geceli 
ve gündüzlü çalýþmalara katýlmalarý, Riyaset makamý ve Müdürlüðümüz arasýnda 
güçlü iletiþim ve koordinasyon saðlanmasýyla mümkündür.

-      Fen iþleri Müdürlüðü olarak anlayýþýmýz, öncü ve örnek birim olmaktýr.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
       GÖREV TANIMI      

Müdürlüðümüz yetki alanýnda kalan yapý, tesis, onarým, inþaat ve hizmetlerin 
önceliklerinin belirlenmesi, Fen Ýþleri Müdürlüðüne ait bütçe hizmet gereðinin hazýrlanmasý, 
proje verilerinin belirlenerek projenin yapýlmasý veya yaptýrýlmasý, iþlerin organizasyonu, 
ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmenlik ve kararnameler 
çerçevesinde yürütülmesini saðlar.  Yatýrýmlarýn, ihale aþamasýndan, kesin kabul aþamasýna 
kadar tüm hizmetlerin yürütülmesini, yapý tesis ve onarýmlarýn; gerekli, dayanýklý, ekonomik, 
çaðdaþ ve estetik olmasý kriterleri çerçevesinde yapýlmasýnýn saðlanmasý hizmet ilkesidir.
        Müdürlüðümüz;  Belediyenin yatýrým programý içinde yer alacak program taslaðý 
Belediye Baþkanlýðý'nýn bütçe kararnamesine göre vereceði direktifler doðrultusunda 
Müdürlüðün görüþüne uygun olarak hazýrlanan ve incelendikten sonra Baþkanlýk makamýnca 
onaylanýp kesinleþen yatýrým programlarý çerçevesinde iþ programý düzenleyerek uygulayan 
birimdir.

Þehrimizin gün geçtikçe çoðalan nüfusuna paralel olarak sorunlarý da hýzla 
artmaktadýr. Bu sorunlarýn giderilmesi amacýyla Belediyemiz bu çalýþma yýlý içerisinde yoðun 
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bir tempoyla üst yapý ve alt yapý hizmetleri vererek Ýlimize çaðdaþ bir görünüm, modern bir 
kent hüviyeti kazandýrmak için eldeki mevcut imkânlarý en verimli þekilde kullanmak suretiyle 
çalýþmalarýný sürdürmektedir

YETKÝ ve SORUMLULUKLAR
- Yetki ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrýlmalarý imkânsýzdýr. Sorumluluk 

yetki ve görev birbirleri ile çok yakýndan ilgisi bulunan birbirleri üzerinden 
tanýmlanabilecek ve açýklanabilecek olan ve birbirlerinden güç kavramlardýr.

- Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmenlikte kabul edilen genel kurallar;
o Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir 
görevi ( nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak 
için baðlý bulunan kiþi yâda makamdan alýnan “Hak” olarak yorumlanmaktadýr.
o Her eleman görevini yapmamaktan eksik yanlýþ veya geç yapmaktan yetkisi 
oranýnda sorumludur. Sorumluluk “Bir görevin (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b 
hususlar yönünden) istenilen biçimde yapýlmamasýndan ötürü baðlý bulunan kiþi 
yâda makama karþý hesap verme yükümlülüðü” olarak anlaþýlmaktadýr.

- Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir þekilde 
yapabilmeleri için yararlandýklarý bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasalarýn çalýþma 
ilkesi ve þartlarýnýn sýnýrlarýna göre yapýlýr. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, 
yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanýlmasýndan doðan genel sorumluluðu 
devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasýnda yeni bir sorumluluk iliþkisi doðar.
o Yetkiyi devralan yetkinin kullanýlmasýndan doðan cezai, parasal ve hukuki 
sorumluluklarýndan baþka  yetkiyi devreden yöneticiye karþý görev sorumluluðu da 
yüklenmiþ olur. Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur, 
görevden dolayý sorumluluk yüklenir.

C- Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1 – Fiziksel Yapýsý
Fen iþleri Müdürlüðü Harput yolu üzerinde bulunan ek hizmet binasýnda faaliyet 

göstermektedir.
Fen Ýþleri Müdürlüðü Araç, Makine ve Teknik Altyapý Daðýlýmý

Taþýnmazlar
- Kýzýlay Þantiyesi beton büz, baca imalat atölyesi, bordür taþý, karo üretim atölyesi ve 

makine parký. Kýzýlay Mahallesi mýntýkasýnda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 
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Müdürlüðümüzce kullanýlan yaklaþýk 20.000 m² alan içerisinde 1 adet prefabrik idare binasý, 1 
adet bekçi kulübesi, 1 adet araçlar için yýkama ve yaðlama binasý, Ø 200 ile Ø 600' lük beton büz 
ve standart baca üretimi yapan makine ve ekipmanlarý, kum depolama alaný, bordür, parke 
üretiminin yapýldýðý makine ve teçhizatý bulunmaktadýr.  

- Han pýnarý mevkii asfalt üretim þantiyesi, Þahinkaya köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan 
yine mülkiyeti Belediyemize ait olan, Müdürlüðümüzce kullanýlan yaklaþýk 32.232 m² 
alan üzerinde 1 idare binasý ve asfalt üretim (plent) tesisleri bulunmaktadýr

2-Örgüt Yapýsý
Fen Ýþleri Müdürlüðü, 5393 sayýlý Belediye yasasýnýn 48. Maddesi ve Norm kadro ilke ve 

standartlarýna uygun olarak meclis kararýyla oluþturulmuþ; 5018 sayýlý Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanýlarak yönetmenlik 
hazýrlanmýþ olup; belediye Baþkaný'nýn da görevlendireceði Baþkan yardýmcýsýna baðlý olarak 
çalýþan bir birimdir. Fen Ýþleri Müdürlüðü norm kadro esaslarýna göre ihdas edilmiþ ve görevde 
yükselme atanma þartlarýna uygun Müdür ve aþaðýdaki servislerden oluþur.

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜNÜN YÖNETÝCÝ VE KADEME GÖREVLERÝ
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FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ GÖREVLERÝ
- Fen Ýþleri Müdürlüðünün amaç ana görevleri ve iþ iliþkilerine iliþkin görevleri yapar, 

yaptýrýr.
- Müdürlük bünyesindeki servis yetkililerinin verecekleri yýllýk çalýþma raporlarýný 

inceler, inceletir. Gördüðü aksamalarýn giderilmesi için direktifler verir. Belediye 
Baþkanlýðýnca istenen veya kendisinin gerekli gördüðü raporlar ile Müdürlüðün yýllýk 
çalýþma raporlarýný hazýrlatýr. Baþkanlýða sunar.

- Fen iþleri Müdürlüðünde yapýlan çalýþmalara iliþkin bilimsel ve teknik geliþmeleri 
kovuþturur, ilgili kuruluþlarla temas saðlar, önemli gördüðü geliþme sonuçlarýný 
uygulamaya konulmasý için gerekli iþlemleri yapar yaptýrýr.

- Fen Ýþleri Müdürlüðünü; Baþkanlýk Makamýnda, Belediye Encümeninde, gerekli yer ve 
kuruluþlarda temsil etmek ve duruma göre Müdürlüðün görüþ tutum ve önerilerini 
savunmak.

- Müdürlüðün, Müdüriyetin kuruluþuna ve yaptýðý görevler için ileriye dönük hedefler 
göstermek.

- Müdürlüðün görev alanlarýna giren konularda kesin kararlarý vermek, çeþitli konulara 
iliþkin farklý yollar ve çözümler arasýnda son ve kesin seçim yapmak.

- Þema deðiþiklikleri, pozisyonlarýn nitelikleri hakkýndaki deðiþiklikler ile yetki ve 
görevlerde deðiþiklik teklifleri yapmak.

- Fen Ýþleri Müdürlüðü yukarýda belirtilen görevlerden baþka Baþkanlýðýn vereceði yâda 
Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiði baþka görevleri yerine getirmek.

ETÜT PROJE ve ÝHALE ÝÞLERÝ SERVÝSÝ GÖREVLERÝ 
- Baþkanlýk makamýndan, Muhtarlar birliðinden ya da muhtelif birimler tarafýndan 

gelen talepler doðrultusunda yapýlmasý gereken hizmet binasý, diðer binalar, yeþil 
alanlar, yollar v.s. gibi projeler ile yatýrým programý içinde bulunan projeler için tespit 
ve öneriler de bulunmaktadýr.

- Yapýmý planlanan yatýrýmlarýn, imar planýna uygun olup olmadýðý, mülkiyet bilgilerini 
araþtýrmakta ve arazinin talep edilen projeye uygunluðu yerinde etüt edilmektedir.

- Ýmar planý ve mülkiyet durumu uygun olan alanlarda avan projeler hazýrlanarak bu 
aþamada gerekli görüþmeler yapmakta onaylarýný almaktadýr. Onayý alýnan projelerin 
uygulama ve detay projelerini hazýrlamakta ve hazýrlatmaktadýr. Birimde çizilen 
Mimari uygulama projeleri dýþýnda mühendislik projelerinin hazýrlanmasý 
saðlanmaktadýr. Ayrýca birim dýþýnda çizilen projelerin uygulama öncesi tetkik ve 
onaylarýný yapmaktadýr. Uygulama ve detay projeleri; çizilen projelerin metraj ve keþif 
çalýþmalarýný yaparak yaklaþýk maliyet hesaplarýný çýkarmaktadýr. Hazýrlanan yaklaþýk 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Fen Ýþleri Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

87

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

maliyet doðrultusunda ihale onaylarýný alarak ilana göndermektedir. Ýhaleye çýkan 
dosyalarýn komisyonlarýný kurmakta, ihale sürecinde komisyonun çalýþmalarýna 
destek olarak ihalelerin saðlýklý biçimde yürümesini saðlamaktadýr. Sonuçlanan ihale 
kararlarýnýn tebligatlarýný yaparak, sözleþmenin imzalanmasýný saðlayarak dosyalarý 
ilgili birimlere iletmektedir. Ýhalesi yapýlarak yapýmýna baþlanan tüm projelerin 
yerinde kontrollerini yaparak uygulama sýrasýnda oluþabilecek deðiþikliklere göre 
revizyon projeleri hazýrlamaktadýr.

YOL YAPIM ve ONARIM SERVÝSÝ GÖREVLERÝ 
Her yýl Müdürlükçe hazýrlanan ve Baþkanlýkça onaylanan çalýþma programýnýn ýþýðý 

altýnda þu görevleri vardýr;
- Belediye sýnýrlarý içerisinde imarlý ve imarsýz bölgelerde yeni açýlacak yollar için gerekli 

etüt-proje, keþif ve ön hazýrlýklarýný yapmak ve yollarý açmak.
- Açýlan yollarýn stabilize serilmesi ve sýkýþtýrýlmasýný yapmak, stabilize yollarýn bakým ve 

onarýmlarýný yapmak.
- Formene teslim edilen makinelerin eksiksiz olarak zamanýnda iþyerinde 

bulundurulmasýný ve bunlarýn amaç dýþýnda kullanýlmamasýný, devamlý çalýþýr 
durumda tutulmasýný saðlayacak tedbirler almak ve kontrol etmek.

- Yol yapým iþlerinde kullanýlacak malzemelerin hangi ocaklardan saðlanacaðýný 
saptamak, ocaklardan faydalanma durumunu sürekli olarak kontrol etmek.

- Elazýð sýnýrlarý içerisinde imarlý ve imarsýz bölgelerde yeni açýlan veya mevcut yollarýn 
asfalt kaplamalarýný yapmak.

- Ýhale suretiyle temin edilecek asfalt bedellerinin keþiflerini düzenlemek ve maliyet 
hesaplarýný çýkarmak.

- Ýhale suretiyle yapýlacak iþler ihzarý ve bitümlü kaplama yapým için gerekli kararý 
aldýrmak ve bununla ilgili iþleri yürütmek.

- Asfalt þantiyesinin iþ ve iþlemlerini incelemek, kontrol etmek bunlarýn ihtiyaçlarýný 
saptamak ve saðlamak, Müdürlüðü gerekli önerilerde bulunmak

- Asfalt plenti ve agrega tesislerinin iþletme bakým, onarým ve iþ programýný hazýrlayýp, 
her türlü malzemenin temini için hazýrlýklar yapmak, ihtiyaç duyulan veya duyulacak 
malzeme sabit tesis önerilerini saptayýp, projelendirerek Müdüriyet makamýna 
sunmak.

- Bitümlü malzemelerin gönderilmesi, depolanmasý ve kullanýlmasý için gerekli makine 
ve tesislerin bakýmlarýnýn onarýmlarýnýn ve her türlü iþletme malzeme ihtiyaçlarýnýn 
teminini saðlamak.

- Asfalt þantiyesinde ve iþyerlerinde iþ, trafik ve iþçi güvenliði yönünden ihtiyaç duyulan 
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her türlü tedbirlerin alýnmasýný saðlamak
- Asfaltlanan cadde ve sokaklarýn bakým ve onarýmýný yapmak
- Kýþ aylarýnda karýn sebep olduðu cadde ve sokaklardaki olumsuzluklarýn ortadan 

kaldýrýlmasýný saðlamak.
- Müdürlük emrinde görevli iþçi personelle veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, 

bordür, trotuar yapým ve onarýmýný yapmak.
- Yol ve kavþak düzenlemelerini yapmak veya yaptýrmak.
- Gerekli yerlere istinat duvarý ve merdivenli yol yapýlmasýný saðlamak.

A – ÞANTÝYE MÜHENDÝSÝ GÖREVLERÝ

- Yol yapým mühendisinin arazide yardýmcýsýdýr.
- Yol yapým ekibinin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi, ekipteki teknisyenlerin kontrol iþlerini, 

yol yapým mühendisliðinden aldýðý direktif çerçevesinde yürütmek.
- Çalýþmalar sýrasýnda karþýlaþtýklarý zorluklarý yenmeleri için onlara yardýmda bulunur, 

direktifler verir, yapacaðý periyodik kontroller sýrasýnda gördüðü aksaklýklar hakkýnda 
yol mühendisine sýk sýk bilgi verir.

- Yol yapýmlarý kontrollerinden alýnan randýman ile teorik olarak hesaplanan randýmaný 
karþýlaþtýrarak aradaki farký saptayýp çalýþmanýn buna göre düzenlenmesi için yol 
yapým mühendisine öneride bulunmak.

- Ekiplerin, iþ makinelerinin ve taþýtlarýn randýman ve kapasitelerine göre çalýþma günü 
esasý üzerinden yapýlan programlarýn uygulama þekillerini, iþyerinde kontrol eder. 
Gerekirse bu konuda mühendisle iþbirliði yapar.

- Program çalýþmalarý esas olmak üzere yollarýn genel durumlarý hakkýnda bilgi 
toplamak.

- Þantiye için ayrýlmýþ alanda makine parký, ambar, depo ve sosyal hizmetler için gerekli 
tesislerin yerlerini seçmek ve bunlarýn kurulmasýný saðlamak.

- Þantiye çalýþmalarýný düzenleyen ayrýntýlý iþ programý hazýrlamak ve yol yapým servisi 
yetkilisine sunmak Müdürlüðün onayýndan sonra bu programa göre çalýþmak.

- Ýþleri, kendisine baðlý personele daðýtmak, direktifler vermek, gerektiðinde onlara 
yardým etmek ve iþlerin zamanýnda sonuçlandýrýlmasýný saðlamak.

- Þantiye personeli arasýnda koordinasyonu ve karþýlýklý yardýmlaþmayý saðlamak, 
çalýþmalara nezaret etmek ve randýmanýn her zaman yüksek seviyede tutulmasý için 
tedbirleri almak.

- Þantiyede çalýþan iþçilerin iþçi karnelerinin ve puantaj kartlarýnýn gerçeðe 
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uygunluklarýný sýk sýk kontrol etmek. 
- Þantiye çalýþmalarý ile ilgili projelerin zamanýnda iþyerinde bulundurulmasýný 

saðlamalý.
- Þantiye içerisinde meydana gelecek hasar ya da kazalarýn tutanaklarýný düzenlemek 

ve gereðinin yapýlmasý saðlamak.
- Þantiye çalýþmalarý ile ilgili her türlü teknik evraký kontrol etmek, imzalamak, aylýk 

çalýþma programlarýný hazýrlamak, hazýrlatmak, yol yapým servisine sunmak.
- Þantiye alanýndaki çalýþmalarý yakýndan ve sürekli olarak kontrol etmek ve gerekli 

uyarýlarý yapmak
- Yeni alýnan elemanlarýn iþe alýþtýrýlmasýný ve personelin iþ baþýnda yetiþtirilmesini 

saðlamak.
- Þantiyede bulunan araç ve gereçlerin iyi kullanýlmasýný, bakýmlarýnýn yapýlmasýný 

saðlamak
- Þantiye personelinin mevzuatla saptanmýþ bulunan giyim eþyalarýný saðlamak ve 

ilgililere daðýttýrmak.
- Ýþçilerin ve trafiðin güvenliðini saðlamak amacý ile þantiyede gerekli tedbirleri almak. 

Yýllýk çalýþma programýna göre yapýlacak iþler için gerekli iþ makineleri ve 
ekipmanlarýnýn eksikliklerini saptamak, eksikliklerin giderilmesi için gerekli 
giriþimlerde bulunmak.

- Þefin denetiminde, servis yetkilileri ile birlikte makinelerin iþyerine daðýtým 
programlarýný hazýrlamak. (günlük ve aylýk program)

- Makinelerin bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasýný saðlamak
- Yol ve tesis yapýmý için gerekli þantiye ve kontrol ekibinin kurulmasýný saðlamak, 

bunlarýn araç ve gereç ihtiyaçlarýna iliþkin iþleri yürütmek, çalýþmalarý sürekli kontrol 
etmek.

- Yol yapým makinelerinin randýman kapasitelerine ve çalýþma günü esaslarýna göre iþ 
programý hazýrlamak, programýn uygulanmasýný kontrol etme ve gereken uyarmalarý 
yapmak.

- Yol açýmý çalýþmalarýnda iþçilerin can güvenliklerinin saðlanmasý amacý ile trafik þube 
Müdürlüðüyle temas ederek gerekli trafik iþaret levhalarýnýn lüzumlu yere konmasýný 
saðlamak.

- Etüt-proje mühendisliðinden intikal eden projelerin araziye uygulamasýný yapmak ( 
yol eksen hattýnýn araziye aplike ve yol profillerinin uygulanmasý)

- Yol güzergâhýnda yapýlmasý zorunlu olan istinat duvarý, menfez v.b. gibi sanat yapýlarý 
için ilgili ünitelerle iþbirliði yapmak.
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         B – HARÝTA TEKNÝKERÝ GÖREVLERÝ
- Arazi mühendisinin çalýþmalarýnda yardýmcýsýdýr. Onun denetiminde mühendisten 

aldýðý direktifle iþleri yürütmek.Ø
Mevcut projeye göre yapýlacak yolun mihver ve proper kazýklarýný çakmak, projeye 
uygunluðunu kontrol etmek.

- Yapým iþlerinde kullanýlacak malzemenin hangi ocaklardan saðlanacaðýný ve 
aidiyetlerini saptamak, ocaklardan yararlanma durumunu sürekli kontrol etmek.

- Sürekli olarak iþyerinde bulunmak, iþlerini kontrol etmek, çalýþma sýrasýnda aralýksýz 
olarak ölçüm, istikamet ve kot kontrollerini yapmak.

        C – FORMEN GÖREVLERÝ
- Arazi mühendisinin arazide yardýmcýsýdýr.
- Yol yapým ekibinin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi, ekipteki operatör, þoför ve iþçilerin 

kontrolünün yapmak.
- Çalýþmalar sýrasýnda karþýlaþtýklarý zorluklarý yenmeleri için onlara yardýmda bulunur, 

direktifler verir.
- Ekiplerin, iþ makinelerinin ve taþýtlarýn randýman ve kapasitelerine göre çalýþma esasý 

üzerinden yapýlan programlarýn uygulama þekillerini iþ yerinde kontrol eder.
- Araçlarýn ve iþ makinelerinin bakým ve onarýmlarýný zamanýnda yaptýrmak, her an faal 

durumda olmalarýný saðlamak.
- Þantiye için ayrýlmýþ alanda, makine parký, ambar, depo ve sosyal hizmetler için gerekli 

tesislerin yerlerini seçmek ve bunlarýn kurulmasýný saðlamak.
- Þantiye çalýþmalarýný düzenleyen ayrýntýlý iþ programý hazýrlamak ve yol hizmetleri 

servisi yetkilisine sunmak. Müdürlüðün onayýndan sonra bu programa göre çalýþmak.
- Ýþleri kendisine baðlý personele daðýtmak, direktifler vermek, gerektiðinde onlara 

yardým etmek ve iþlerin zamanýnda sonuçlandýrýlmasýný saðlamak.
- Þantiye personeli arasýnda koordinasyonu ve karþýlýklý yardýmlaþmayý saðlamak, 

çalýþmalara nezaret etmek ve randýmanýn her zaman yüksek seviyede tutulmasý için 
gerekli tedbirleri almak.

- Þantiyede çalýþan iþçilerin iþçi karnelerinin ve puantaj kartlarýnýn gerçeðe 
uygunluklarýný sýk sýk kontrol etmek.

- Þantiye çalýþmalarý ile ilgili projelerin zamanýnda iþ yerinde bulundurulmasýný 
saðlamak.

- Þantiye içerisinde meydana gelecek hasar ya da kazalarýn tutanaklarýný düzenlemek 
ve gereðinin yapýlmasýný saðlamak.
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- Þantiye çalýþmalarý ile ilgili her türlü teknik evraký kontrol etmek, imzalamak, aylýk 
çalýþma raporlarýný hazýrlamak, hazýrlatmak, yol yapým servisine sunmak.

- Þantiye alanýndaki çalýþmalarý yakýndan ve sürekli olarak kontrol etmek ve gerekli 
uygulamalarý yapmak

- Yeni alýnan elemanlarýn iþe alýþtýrýlmasýný ve personelin iþ baþýnda yetiþtirilmesini 
saðlamak.

- Þantiyede bulunan araç ve gereçlerin iyi kullanýlmasýný, bakýmlarýnýn yapýlmasýný 
saðlamak ve kavuþturmak

- Þantiye personelinin mevzuatla saptanmýþ bulunan giyim eþyalarýný saðlamak ve 
ilgililere daðýttýrmak.

- Ýþçilerin ve trafiðin güvenliðini saðlamak amacýyla þantiyede gerekli tedbirleri almak

        D – ASFALTLAMA EKÝPLERÝ 
        Asfaltlama ekibi; aþaðýdaki personelden oluþur.

EKÝP BAÞI GÖREVLERÝ
- Mühendisten aldýðý program doðrultusunda Belediye sýnýrlarý içerisinde tüm imarlý ve 

imarsýz mevcut ve yeni açýlan yollarda asfalt kaplama yapmak.
- Görevini yaparken asfaltlamanýn temiz ve verimli ve hýzlý bir þekilde yapýlmasýný 

saðlamak gerekli tedbirleri ve hazýrlýklarýný önceden yapmak.
- Mühendisin direktifleri doðrultusunda asfaltlama tekniklerini doðru uygulayarak 

verimliliði ve kaliteyi artýrmak için azami gayreti gösterir. Aksamalarý, olasý oluþacak 
hatalarý zamanýnda üstlerine bildirmek.
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- Çalýþma bölgesinde iþ güvenliði ve trafik tedbirleri alýr ve aldýrýr. Çalýþma ilan ve 
panolarýný yerleþtirir.

FÝNÝÞER OPERATÖRÜ GÖREVLERÝ  
- Kendisine zimmetlenmiþ makinenin iþin niteliðine göre çalýþtýrýlmasý ve bakýmýndan 

sorumludur.
- Periyodik zamanlarda makinenin bakýmýný yapmak ( yað deðiþimi, yaðlama, yýkama.)
- En ufak arýzanýn vukuunda yetkiliye haber vermek, arýzalý þekilde çalýþarak daha büyük 

arýzalara sebebiyet verdirmemek
- Herhangi bir arýzaya sebebiyet vermemek için gerekli emniyet tedbirleri almak.

SÝLÝNDÝR OPERATÖRÜ GÖREVLERÝ  
- Kendisine zimmetlenmiþ makinenin iþin niteliðine göre çalýþtýrýlmasý ve bakýmýndan 

sorumludur.
- Periyodik zamanlarda makinenin bakýmýný yapmak ( yað deðiþimi, yaðlama, yýkama.)
- En ufak arýzanýn vukuunda yetkiliye haber vermek, arýzalý þekilde çalýþarak daha büyük 

arýzalara sebebiyet verdirmemek
- Herhangi bir arýzaya sebebiyet vermemek için gerekli emniyet tedbirleri almak.

       E – BAKIM ve ONARIM EKÝPLERÝ 
       Bir bakým onarým ekibi aþaðýdaki personelden oluþur.

EKÝP BAÞI GÖREVLERÝ  
- Mühendisten aldýðý program doðrultusunda Belediye sýnýrlarý içerisinde tüm imarlý ve 

imarsýz mevcut asfalt kaplamalý yollarda bakým onarým çalýþmasý yapmak.
- Görevini yaparken bakým-onarým tekniklerini eksiksiz uygular, yama yapýlacak 

bölgenin kutulanmasý, temizlenmesi, boyanmasýný titizlikle uygular.
- Ýþ güvenliði ve trafik tedbirlerini alýr, aldýrýr.
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YAPI ve ALT YAPI SERVÝSÝ GÖREVLERÝ

- Belediyenin sorumluluk alaný içinde kalan bölgelerde inþasý planlanan, Belediyeye ait 
bina ve sosyal tesislerin projelendirme organizasyonunu saðlamak (mimari, statik, 
elektrik, sýhhi tesisat, kalorifer, havalandýrma ve yerleþim v.b.) avan projeleri idarece 
verilen uygulama proje ve detaylarý yüklenici tarafýndan hazýrlanan ihale konusu 
projelerin tetkiki ile Müdüriyet makamýnca onayýný saðlamak.

- Müdürlükçe gerçekleþtirilecek büyük çaplý yatýrým projelerine ( hacim, fonksiyon, 
finansal büyüklük olarak) ait konkur þartnamelerini düzenlemek ve uygulamaya 
iliþkin prosedürü yerine getirmek.

- 4734 Kamu Ýhale Kanununda belirtilen ihale yöntemlerine göre ihale edilecek inþaat 
yapým iþleri için ihale dosyalarý ile ihaleye katýlacak yüklenicilere verilmek üzere ihale 
katýlým belgeleri düzenlemek.

- Ýnþaat yapým iþlerinin iþe baþlama, yer teslim tutanaklarýný düzenlemek ve iþin 
þartname, sözleþme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarýna uygun olarak 
yürütülmesini saðlamak, yapýlan iþ karþýlýðý olarak yükleniciye ödenmek üzere 
hakediþler düzenlemek.

- Servis bünyesinde komisyonlar ( yeterlilik, geçici, kesin kabul tasfiye kabul) 
oluþturmak, Müdüriyet bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkýda 
bulunmak (muayene ve kabul komisyonu v.b.) 

- Yapýmý tamamlanan inþaat iþlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle 
tamamlanamayan iþlerin ise tasfiye kabullerini yapmak, kesin hesap ve iliþik kesmeye 
iliþkin belgeler düzenlemek.

- Belediyemiz hizmetlerinde kullanýlmakta olan yapýlarýn bakým, onarým, tadilat, 
tefriþatlarýný yapmak, yaptýrmak ve zaman içinde kullanýma iliþkin olarak meydana 
gelebilecek arýzalarýn aksaklýklarýný gidermek.

- Belediye sýnýrlarý içinde tüm imarlý ve imarsýz bölgelerde mevcut yeni açýlan asfalt yol 
ham yollara ait plan, pafta çalýþmalarý, bölge yol haritalarý oluþturmak, zemin etüdü 
yapmak, yol kesitlerini projelendirmek.

A – YAPI ve ALT YAPI SERVÝS AMÝRÝ GÖREVLERÝ

Tüm þube personeli birimin yöneticisi olarak, yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve 
sorumluluklarýna iliþkin hususlarý yerine getirmesinin yanýnda;
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- Bayýndýrlýk iþleri genel þartnamesinin Yapý Ýþlerinde Kontrol Amirine tanýdýðý görev, 
yetki ve sorumluluklarý, Kontrol Amiri Olarak yapar, yaptýrýr.

- Müdüriyet bünyesinde görev yapmakta olan diðer servis yetkilileriyle iþ iliþkisi kurar.
- Bulunduðu konum itibarýyla sahip olduðu görev, yetki ve sorumluluklarýný yerine 

getirmemek; yanlýþ, geç veya eksik yapmaktan Müdüriyete karþý sorumludur.

B – ETÜT PROJE MÜHENDÝSÝ GÖREVLERÝ 
- Belediyeye ait resmi binalar ile sosyal tesislerin mimari avan projelerini, gerektiðinde 

uygulama projeleri ile tadilat ve onarým projelerini hazýrlamak mahal listelerini 
belirlemek.

- Büyük yatýrým projeleri için ön hazýrlýk yapmak, konkur þartnamesi hazýrlamak.
- Proje müellifi olarak; inþa edilmekte olan yapýlarýn onaylý projesine uygun olarak inþa 

edilip edilmediðini kontrol etmek.
- Avan projesi idarece hazýrlanarak yükleniciye verilen ve uygulama projeleri ile 

detaylarý yüklenici tarafýndan hazýrlanan ihale konusu iþlere ait projeleri yapý servisi 
amirine sunmak ve Müdüriyet makamýnca onaylanmasýný saðlamak.

- Projelerin yürütülmesi ve geliþtirilmesi amacýyla önerilerde bulunmak ve 
sonuçlandýrýlan çalýþmalarý inceleyip karara baðlamak.

- Yapý teknolojisindeki son geliþmeleri ve yenilikleri yakýndan izlemek ve projelendirme 
aþamasýnda bu geliþme ve yeniliklerden yararlanmak.

- Yýllýk çalýþma programý uyarýnca haritalar üzerinde hazýrlýk çalýþmalarý yapmak.
- Arazi üzerinde ilk keþifleri yapmak ve ilk keþif yapýlan güzergâha iliþkin raporu 

hazýrlamak, onaylanan rapora göre güzergâh boyunca þeritvari takeometrik haritayý 
çýkarmak.

- Etüt haritasýný yol eksen hattýný iþlemek.
- Yol eksen hattýnýn arazide aplikasyonunu yapmak ve gerekli bilgileri toplamak.
- Yeni açýlan yollarýn profiline ve mihver zaptýna uygunluðunu kontrol etmek.
- Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde tüm imarlý ve imarsýz bölgelerde mevcut ve yeni açýlan 

asfalt yol veya ham yollara ait plan, pafta, çalýþmalarý, bölge yol haritalarý oluþturmak, 
zemin etüdü yapmak, yol kesitlerini projelendirmek.

- Müdürlük çalýþma programý doðrultusunda yol yapým servisi yetkilisi ile koordineli 
olarak çalýþma yapýlacak yerlere ait plan ve plankote çalýþmalarýný program bazýnda 
somutlamak ve çalýþma yapýlan yollarda ataþmanlar hazýrlamak.

- Çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve tesislerin daha verimli kullanýlmasý için yerlerin 
planlarý, tesis planlarý gerçekleþtirmek.
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- Asfalt yapýsýna (bitüm, agrega, emisyon, akaryakýt v.b.) malzemelerin temini, nakliyesi 
ve iþletmesinde ekonomiklik ve verimlilik esaslarýna göre iþ programlarý, krokiler, 
planlar hazýrlayýp projelendirmek.

- Laboratuar çalýþmalarý için; kullanýlan malzeme etütleri, yol yapým teknikleri, makine 
ve teçhizat durumu ile ilgili araþtýrmalar yapmak veya yaptýrmak, numuneler alýp 
raporlandýrmak yeni deney veya imalat tekniklerini takip edip raporlamak.

- Personelin gerek kullanýlan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öðrenimini, gerekse 
kalifikasyonun artýrýlmasý yönünde açýlmýþ ve açýlacak kurslara katýlýmý, broþür, makale 
ve kataloglarla eðitimi için çalýþmalar yapmak.

- Asfalt iþleri ile ilgili, mal ve malzeme hizmetleri alýmý ihtiyaçlarýnýn 1. Ve 2. Keþiflerini 
hazýrlamak ve maliyet hesaplarýný çýkarmak, dosya hazýrlamak.

- Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi çýktý hesaplarýný yapma ile 
maliyetlendirme.

- Günlük, aylýk, yýllýk tonaj hesaplarýný tutmak.
- Asfalt tonaj/YTL fiyat analizini deðiþen malzeme fiyatlarýna göre yeniden hesaplamak.
- Malzeme temini ile ilgili kullanýlan kredileri açmak ve takip etmek.
- Yol etütleri yaparak asfaltlama program önerileri ve asfaltlama program takvimi 

geliþtirmek.
- Asfaltlama yapýlan bölgelerde yol ataþmaný yapmak, metre kare tonaj hesabý ile 

verimliliði saðlayýcý etütler yapmak, asfalt kontrollüðünü yapmak.
- Belediye sýnýrlarý içerisinde, mahalle Muhtarlarý ile aktif iliþki kurarak mahalle 

sorunlarýný tespit etmek.

        C – TOPOÐRAF GÖREVLERÝ  
- Proje çalýþmasýna esas olmak üzere arazinin topografik durumunu çýkarmak, civarýný 

tespit etmek, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/10000, 1/25000 ölçekli haritalarda arazinin 
yerini ve konumunu tespit etmek.

- Müdürlüðün istemi halinde topograf ölçümler yapmak.
Jaloncu, miracý topografýn en yakýn yardýmcýsýdýr.

D – KONTROL MÜHENDÝSÝ GÖREVLERÝ  
- Yapý ve alt yapý servisinin kontrol amiri olarak yürüttüðü görevinde yardýmcý olmak, 

kendisine baðlý olarak görev yapmakta olan kontrol mühendislerinin, bu görevlerini 
yasa ve yönetmenlikler çerçevesinde ve zamanýnda yerine getirmelerini saðlamak ve 
denetlemek.
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- Ünite personeli olan teknisyen ve teknikerlerle kontrol mühendisleri arasýndaki 
koordinasyonu saðlamak

- Ünite personelinin (kontrol mühendisi, teknisyen, teknikerler) görevle ilgili olarak 
yaþadýklarý sorunlarý çözümlemek, görev yetki ve sorumluluklarý çerçevesinde 
çözümleyemediði sorunlarý yapý ve alt yapý servisine bildirmek ve aldýðý direktif 
doðrultusunda gereðini yapmak ve yaptýrmak.

- Kontrol mühendisi olarak görev aldýðý iþlerin, sözleþme, þartname, proje ve ekleri ile 
fen sanat kurallarýn, konuyla iliþkin olarak hazýrlanan iþ programlarýna uygun olarak 
yürütülmesini tamamlanmasýný saðlamak.

- Kontrol Amirliðinde kendisine verilen görevleri yapmak ve sonucundan Amirliðe 
karþý sorumlu olmak.

E – MAKÝNE TESÝSAT MÜHENDÝSÝ GÖREVLERÝ  
- Etüt proje mühendisliðinin projelerin sýhhi tesisat, kalorifer, havalandýrma projelerini 

hazýrlamak gerektiðinde etüt proje mühendisliðiyle diyalog kurmak.
- Ýhale konusu iþlere iliþkin her türlü sýhhi tesisat, kalorifer ve havalandýrma projelerini 

tetkik etmek ve etüt proje mühendisliðine sunmak.
- Belediyemiz kullanýmýndaki binalarýn elektrik tesisatýna iliþkin her türlü tadilat ve 

onarým projelerini etüt proje mühendisliðinin denetiminde tanzim etmek.
- Elektrik malzemelerindeki geliþmeleri izlemek ve proje yapýmý ile hesap iþlerinde son 

geliþme ve yeniliklerden yararlanmak.

F – KANALÝZASYON SERVÝSÝ GÖREVLERÝ  
- Ýl sýnýrlarý içerisinde kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi yapýmý, bakýmý, tamiri ve 

temizliðini yapmak.
- Kanalizasyon arýzalarýný gidermek
- Ýl içerisinde yaþanabilecek su ve sel baskýnlarý gibi doðal afetlere müdahale edilmesini 

saðlamak ve bu müdahale sýrasýnda kullanýlacak malzemelerin zamanýnda temin 
edilerek depolanmasý çalýþmalarýný kontrol ve koordine etmek.

- Alt yapý çalýþmalarýnda diðer ilgili alt yapý kuruluþlarý ile koordinasyonu saðlamak.
- Servise baðlý kanla açma aracý, kompresör, traktör, kazýcý kepçe gibi araçlarýn 

kullanýmý, bakýmý ve onarýmýný yapmak.
- Muayene baca kapaklarýnýn tamirini yapmak
- Ýl sýnýrlarý içerisinde atýk su ve yaðmur sularýnýn il halkýna zarar vermeyecek þekilde 

ýslahý için birimin görev alanýna giren çalýþmalarýn yapýlmasýný saðlamak.
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- Izgara ve ýzgara ilavelerinin yapýlmasýný, ýzgara ve bacalarýn temizlenmesini, 
seviyelerinin ayarlanmasý çalýþmalarýnýn yapýlmasýný saðlamak

- Müdürlüðe ait büz üretim þantiyesinde ö200 den ö600'e kadar üretilen borularý 
döþemek.

- Kanalizasyon hatlarýna kimyasal atýklarýn direk baðlanmasýna engel olmak

G – ELEKTRÝK SERVÝSÝ GÖREVLERÝ  
- Belediye'ye ait tüm Müdürlüklerin elektrik ve elektronik arýzalarýný gidermek
- Cadde, bulvar, sokak, aydýnlatmalarýný yapmak ve meydana gelen tüm arýzalarý 

gidermek.
- Belediyeye ait tüm elektrik faturalarýnýn kontrolünü yapýp yetkili birimlere daðýtmak
- Þehrin muhtelif yerlerinde yapýlan parklarýn aydýnlatmasýný yapmak ve ileride 

doðabilecek arýzalarý gidermek.
- Havuz ve þelale sistemlerinin aydýnlatmalarýný yapmak ve havuz ve þelalelerdeki 

pompa baðlantýlarýný yapýp, bakýmýný üstlenmek
- Þantiyelerdeki elektrik arýzalarýný gidermek bakýmýný yapmak
- Elektrik servisi, þefe baðlý olarak; haberleþme ekibi, elektrik tesisat ekibi, elektronik 

ekibi, kumanda ekibi ve pompa ekibinden oluþur.

TAÞINIR KONSOLÝDE BÝRÝMÝ GÖREVLERÝ
18.01.2007 Tarih 26407 Sayýlý yönetmenlik gereði Müdürlüðümüz bünyesinde Taþýnýr 
Konsolide Birimi oluþturulmuþ, görevleri;

- Müdürlüðümüz bünyesindeki taþýnýr mallarýn esvabý tespit edilerek bunlarýn kayýt 
altýna alýnmasý iþini saðlar.

- Taþýnmaz mallar tespit edilerek bunlarýn deðerleri ve miktarýnýn kayýt altýna alýnmasýný 
saðlar.

- Müdürlüðümüze baðlý tüm birimlerdeki taþýnýr ve taþýnmazlarýn tespiti yapýp ilgililere 
zimmetlenmesini saðlar.

- Müdürlüðe dönem boyunca alýnan mallarýn faturalý giriþ çýkýþlarýnýn kayýt altýna alýnýp 
dosyalanmasýný saðlar.

- Ýhale usulü alýnan asfalt, kal-yak, kum, çimento, v.b. mallarýn giriþ, çýkýþlarýnýn kayýt 
altýna alýnýp dosyalanmasýný saðlar.
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GELEN GÝDEN EVRAKA YAPILACAK ÝÞLEMLER
EVRAK KAYIT GÖREVLERÝ

- Müdürlüðe gelen evrakýn önce kaydý yapýlýr, yetkili tarafýnda havale edilir. Personel, 
yapýlmasý gerekli iþlemleri zamanýnda ve noksansýz yapmakla yükümlüdür.

- Gelen giden evrak, ilgili kayýt defterine tarih ve sayýlarýna göre kaydedilir. Müdürlük 
dýþýna yazýlan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

ARÞÝVLEME ve DOSYALAMA
- Müdürlükçe yapýlan tüm yazýþmalarýn birer örneði konularýna göre ayrý ayrý 

klasörlerde arþivlenir.
- Dosyalama iþleminde konularýna göre ayrý ayrý yapýlýr.
- Gelen evrak dosyasý
- Giden evrak dosyasý
- Avans dosyasý
- Ayniyat, demirbaþ dosyasý
- Genelge ve bildiriler dosyasý

BELEDÝYE DIÞI YAZIÞMALAR
         Belediye dýþý yazýþmalar Baþkan yâda görevlendireceði Baþkan yardýmcýsýnýn imzasý ile 
yürütülür. Belediyeler, dýþ yazýþmalarýný mülkiye amiri aracýlýðýyla yapma zorunluluðunda 
deðildir. Doðrudan da dýþ yazýþma yapar. Belediye birimleri arasýndaki yazýþmalar Müdürün 
imzasý ile yürütülür.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
          Müdürlüðümüz, çaðdaþ ve AB standartlarýna uygun daha iyi hizmeti sunabilmek 
amacýyla bilgi ve biliþim konusunda; Müdürlüðümüz bünyesinde mevcut faks, 25 adet 
bilgisayar, 1 adet plotter, 39 adet El telsizi, 10 adet deðiþik özelliklere sahip yazýcý, 1 Adet 
fotokopi makinesi, 2 farklý Hak ediþ Yazýlým Programý (AMP Yazýlým, Oska Yazýlým), ÝDE Yapý 
Yazýlým Programý (Ýde Mimari+ÝDE Statik), Belediye içi bilgisayar aðý, kitap, form broþür ve 
çeþitli dokümanlar ile, Müdürlüðümüzü ilgilendiren çaðýmýzýn gereksinimi olan teknolojik 
yenilikleri takip ederek ilgili personeline brifing, broþür ve seminer verme yoluyla 
faydalanmaktadýr. Ayrýca Bilgi Ýþlem Müdürlüðümüz tarafýndan Elazýð ili sýnýrlarý ve Coðrafi ve 
Kent Bilgi Sistemlerini kurmak amacý ile bir takým projeler gerçekleþtirilmektedir
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Makine Parký

4- Ýnsan Kaynaklarý
         Fen iþleri Müdürlüðünün fiziki personel yapýsýný ve eðitim durumunu gösteren 
aþaðýdaki grafiklerden de anlaþýlacaðý üzere;

1 Müdür inþaat mühendisi
4 kadrolu inþaat mühendisi
2 sözleþmeli inþaat mühendisi
2 inþaat teknikeri
1 sözleþmeli inþaat teknikeri
2 Harita teknikeri
3 memur
2 ustabaþý
3 usta 
3 inþaat iþçi kontrolörü
16 operatör
28 þoför
1 yaðcý
25 iþçi 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR  
CÝNSÝ ADEDÝ CÝNSÝ ADEDÝ 

Bilgisayar 28 Hak ediþ Yazýlým Programý  2 
Yazýcý  11 ÝDE Yazýlým Programý  1 
Faks Makinesi 1 Plotter 1 
Fotokopi Makinesi 1 El Telsizi  39 

 

ÝÞ MAKÝNESÝ ve BÝNEK ARAÇLAR  
CÝNSÝ  ADEDÝ  CÝNSÝ  ADEDÝ  

Damperli kamyon  18  Traktör  9  
Kepçe  4  Ekskavatör  3  
Asfalt tankeri  2  Yükleyici (forklift)  1  
Tuzlama aracý  1  Silindir  4  
Çekici (týr)  2  Dozer  2  
Treyler  1  Binek  1  
Greyder  5  Vidanjör  2  Kamyonet

 
6

 
Kompresör

 
4

 
 

Fen Ýþleri Müdürlüðü



ÝÞÝN ADI ÝÞÝN NEVÝ

Harput Eski Belediye Hizmet Binasý Restorasyon 
yapým iþi

Toplam 231 m² bina alaný içinde restorasyon yapýmý ve 
çevre taþ duvar yapýlmýþtýr.     

Küçük Efendi (Sunguroðlu Konaðý)  Restorasyon 
yapým iþi

Toplam 509, 4 m² bina oturum alaný içinde restorasyon ve 
bina dýþ bahçe düzenlemesi ile taþ duvar yapýlmýþtýr. 

Saðýrlar Müftü Konaðý restorasyon iþi

 

Toplam 591, 11

 

m² bina oturum alaný içinde restorasyon ve 
bina dýþ

 

bahçe düzenleme

 

iþi devam ediyor.

 

Harput (Elazýð) Koruma Amaçlý Ýmar Planý Kentsel
Tasarým Projesi Uygulama (kanalizasyon ve
yaðmur suyu þebekesi, yol ve kaldýrým) yapýmý iþi

 Kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi, yol ve kaldýrým 
yapýmý iþi ihale edilmiþ olup, 2010 yýlýnda tamamlanacaktýr.

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Hali yapýmý iþi

 

Toplam 62.000 m² 

 

alan üzerinde;  9.485 m² inþaat alaný 
olan 83 adet iþyeri, idari bina ve sosyal tesislerden teþkil 
edilmiþtir. 

 

Elazýð Belediye Sarayý inþaatý yapýmý iþi

 

Toplam 3.650 m² alan üzerinde; 20.624 m² inþaat alaný ve 
tüm bloklarýn kaba inþaatý bitmiþtir. Dýþ cephe 
kaplamasýnda son aþamaya gelinmiþ ve tesisat iþleri de 
devam etmektedir.

 

Müdürlüðümüz emrinde çalýþtýrýlmak üzere 5 adet 
kamyon, 4 adet traktör ve 1 adet 4x4 kazýcý kepçe 
kiralama hizmet alýmý iþi 

5 adet kamyon, 4 adet traktör, 1 adet 4x4 kazýcý kepçe 
2009 yýlý içerisinde  yol yapýmý, asfalt yapýmý –  onarýmý ve 
alt yapý çalýþmalarýnda  kullanýlmýþtýr.  

Mülkiyeti Belediyemize ait  “Ýzzetpaþa Mahallesi 
pafta 48 ada 120’de kayýtlý 16 nolu parsel üzerine 
zemin altý otopark

 
ve iþ yeri inþaatý yaptýrýlmasý iþi.

 

Toplam 3.166 m² alan üzerinde; zemin altýnda 3 kat 
otopark, 1 kat alýþveriþ merkezi ve zemin üstü % 15 taks 
kullanýlanýlacaktýr. Geriye kalan 2.700 m² alan ise meydan 
olarak teþkil edilecektir. fore kazýk ve yanal ankraj 
çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, kademeli olarak temel 
çalýþmasý devam etmektedir.

 

2010 yýlýnda 
tamamlanacaktýr.

 
120 Öðrenci Kapasiteli Anaokulu yapýmý iþi

 

Toplam 600 m²  oturum alaný üzerine bodrum + 2 kat 
olarak 1800 m² anaokulu yapýlmýþtýr.

Sürsürü Mahallesi Yaðmur Þebekesi yapýmý iþi 1.376, 50 mt Ø1000 mm yaðmur suyu þebekesi yapýlmýþtýr.
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5 – Sunulan Hizmetler
Müdürlüðümüzce 2009 mali yýlý içerisinde yapýlan hizmetler aþaðýda çýkartýlmýþtýr.

ÝNSANÝ KAYNAKLAR  
STATÜ 

MEMUR 12 
KADROLU ÝÞÇÝ  78 
GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ 133 
SÖZLEÞMELÝ PERSONEL 3 
TOPLAM 226 

Fen Ýþleri Müdürlüðü



Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Haline kasa depolama 
yeri yapýlmasý iþi

83 adet 6,50x5,00 mt boyutunda üstü kapalý kasa 
depolama yerleri yapýlmýþtýr.

Þehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kanalizasyon ve 
Yaðmur Suyu Þebekesi Döþenmesi iþi

Ø 200 mm bet. boru kanal: 4.100 mt, Ø 500 mm bet. boru 
yaðmur: 750 mt, Ø 400 mm hdpe boru yaðmur. : 2.700 mt, 
Ø 500 mm

 

hdpe boru yaðmur.

 

: 1.800mt, Ø 600 mm hdpe 
boru yaðmur.

 

: 2.750 mt olacak þekilde kanalizasyon ve 
yaðmur suyu þebekesi döþenmiþtir. 

 

Þehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanýlmak Üzere 
Prefabrike Beton Çit

 

Duvar Malzemesi alýmý iþi

 

Þehrin muhtelif yerlerindeki görüntü kirliliðini önlemek 
üzere (120 cm yüksekliðinde prefabrike beton çit: 500 mt 
lik, 160 cm yüksekliðinde prefabrike beton çit: 1.000 mt lik) 
malzeme alýmý yapýlarak, Belediyemiz personellerince 
yapýlmýþtýr.

 

Kal - yak (4 no) Mal Alýmý

 

Ýhtiyacý duyulan 554.360 Kg Kal-

 

yak teslim alýnmýþtýr.

Plent ve Temel Malzemesi Alýmý

 

100.000 m³  (60.000 m³ plent, 40.000 m³ temel malzemesi ) 
plent ve temel malzemesi alýmý yapýlmýþtýr.

 

PTT Meydaný Yeraltý Çarþýsý, Zemin Altý Otopark ve 
Meydan Düzenlemesi Projesinin yapýlmasý

 
2009 yýlý içerisinde

 

avam projesi yapýlmýþ

 

olup, Milli Emlak 
Müdürlüðü ile müþterek olarak 2010 yýlýnda ihalesi 
yapýlacaktýr.

 

Hükümet konaðý yaný Yeraltý Bölge Otoparkýnýn 
Projelendirilmesi (Kapalý Spor Salonu Zemin Altý 
Otopark, Üst Yapý ve Meydan Düzenlemesi Projesi) 

2010 Yýlý içerisinde projesi tamamlanarak,  ihale edilecektir.

Muhtelif Mahallelerde Semt Pazarlarýnýn yapýlmasý.
 

Çeþitli Mahallelerde Semt Pazarý Yerlerinin alt yapýlarý 
hazýrlanmýþ olup, 2010 –

 
2014 yýllarý arasýnda bütün Semt 

Pazarlarý yapýlýp tamamlanacaktýr.

 Belediyemiz Kýzýlay þantiyesinde üretilen malzemeler

  
(Beton parke, bordür, boru –

 

büz, konik, bilezik, 
parsel kapaðý ve baca kapaðý)

Beton parke

 

28.350 m², beton bordür

 

7.000 mt, Ø 200 
beton boru 4.000 mt, Ø

 

400 beton boru 500 mt, Ø 500 
beton boru 1.450 mt, konik 550 adet, bilezik 1.100 adet, 
beton parsel kapaðý 200 adet, yuvarlak beton baca kapaðý 
150 adet üretilmiþtir.

 

 

Elazýð Merkez Mahallelerde Kaldýrým Yapýlmasý Ýþi

 

Muhtelif Mahallelerde 27.600 mt bordür

 

ve 84.200 m² 
parke yapýlmýþtýr.

 

Belediyemiz makine ve malzemeleri ile yol bakým, 
kanalizasyon ve tretuvar döþenmesi, beton 
elemanlarý üretimi, yeþil alanlarýn tanzimi, iþ 
makinelerinin bakým onarým iþçiliði ve araç kiralama 
iþi

154 adet vasýfsýz iþçi,

 

210 adet vasýflý iþçi,

 

9 adet tekniker,
15 adet mühendis ve 7

 

adet araç çalýþtýrýlmýþtýr.

Çimento Alýmý iþi 1200 ton torbalý siyah çimento, 500 ton beyaz torbalý 
çimento alýmý yapýlmýþtýr.

Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý Kýzýlay þantiyesinde 
kullanýlmak üzere kum malzemesi alým iþi

14.700 ton (bazalt taþý ve toz mozaik alýmý)
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Fen Ýþleri Müdürlüðü

  
 

  

2009 Yýlý içerisinde Müdürlüðümüze baðlý Elektrik 
Servisi Elemanlarýnca Yapýlan Ýþler

 

NYY Kablo 7.800 mt, Telefon kablosu 500 mt, Telefon 
rozans kablosu 50 adet, Telefon Spiral kakablosu 50 adet, 
projektör 165

 

adet, topraklama kazýðý 50 adet, aydýnlatma 
glop 300 adet, tasarruflu ampul 800 adet, 8 mt Tedaþ tipi 
aydýnlatma direði 35 adet, 5mt Tedaþ tipi aydýnlatma 
direði 35 adet, dekoratif aydýnlatma direði 80 adet, 
Kavþaklara büyük renkli glop 75 adet, üçlü grup

 

priz 100 
adet, altýlý grup priz 50 adet, erkek fiþ 150 adet, ýþýklý 
hortum 500 mt, 400 watt balans 100 adet, 400 watt 
ateþleyici 100 adet, 400 watt ampul 200 adet, ek muf 200 
adet, izole bant 2.000 adet, 12 A sigorta 150 adet, zaman 
saati 40 adet, kontaktör 40 adet, aþýrý akým rölesi 10 adet, 
grup K otomat 50 adet. Elektronik Servisince yapýlan 
tamiratlar: 170 adet telsiz cihazýnýn, 70 adet masa 
telefonunun ve 12 adet ýþýldak cihazýnýn tamirleri 
yapýlmýþtýr. Ayrýca Çeþitli müdürlüklere ait elektrik ve 
telefon arýzalarýna müdahale edilmiþtir.

2009 Yýlý içerisinde Müdürlüðümüze baðlý Kanal 
Servisi Elemanlarýnca Yapýlan Ýþler

Kanal açýlmasý: 8500 adet, Rögar temizlenmesi:3600 adet, 
Kapak deðiþtirilmesi: 180 adet, Makbuz karþýlýðý açýlan 
kanal: 515 adet, Izgara deðiþtirilmesi ve yapýmý: 95 adet, 
Izgara temizlenmesi: 1300 adet, Çeþme baðlantýlarý:150 mt, 
Rögar yükseltilmesi: 155 adet, Köprü ve Yollara döþen.( su 
geçiþleri için

 

)

 

: 100 mt, 1.200 mt kanalizasyon boru hattý 
çekilmesi iþleri yapýlmýþtýr.

 

2009 Yýlý Ýçerisinde Fen Ýþleri Parke ve Bordür Onarým 
Ekiplerince yapýlan Ýþler

 

5.550 m² parke ve 4.500 mt bordür onarýmý 
gerçekleþtirilmiþtir.

 

2009 Yýlý Ýçerisinde Fen Ýþleri Etüt Proje, Yol Yapým ve

 

Onarým Servisi Ekiplerince yapýlan Ýþler

 

Asfalt Yol Yapýmý     

                    

: 969.650 m²

 

Asfalt Yama Y apýmý

                     

:

 

426 550 m²

 

Yeni Ýmar yollarýnýn Açýlmasý       : 355.000 m²

 

Stabilize Yol Y apýmý

                   

: 1.445.000 m²

 

Malzeme Nakli: 7.600 Kamyon, 1.250 Traktör

 

Hafriyat Alýmý: 

 
8.925 Kamyon, 2.152 Traktör

  

Kar temizleme: 1.650 Kamyon, 820
 

Traktör
  

Parke ve Bordür üretimi için akýþkanlaþtýrýcý ve 
mukavemet arttýrýcý beton katký malzemesi alýmý 

6000 Kg beton katký malzemesi alýndý  

Elazýð Çocuk Islah evi bahçe giriþ kapýsýna kemerli 
sütun yapýlmasý iþi

 

1 Adet kemerli sütün yaptýrýlmýþtýr.  

Þehrin Muhtelif yerlerinde bulunan güzergâhlarýn 
aydýnlatýlmasýnda kullanýlmak üzere armatür ve 
pano malzemesi alýmý iþi

Çeþitli elektrik malzemesi alýnmýþtýr

 



Doðukent çevre yolu güzergâhýnda kullanýlmak 
üzere kablo alým iþi

Çeþitli ebatlarda kablo alýndý

3 cm kalýnlýðýnda mermer ile Fen Ýþleri 
Müdürlüðünün giriþ merdiven basamaklarýnýn 
kaplama yapýlmasý iþi

 

26 m2 mermer merdiven basamaðý yapýldý

Muhtelif yerlerdeki havuzlarýn onarýlmasý iþi

 

6 Adet havuz onarýmý yapýldý

 

Sentetik yaðlý boya alýmý

 

Sentetik boya alýndý

 

Elazýð Belediyesi Hanpýnarý asfalt þantiyesinde 
kullanýlmak üzere malzeme alýnmasý iþi

 

Köþebent, çelik dübel, galvanizli gergi, baðlama ve kafes 
tel alýndý

 

Kýzýlay þantiyesine Belediye tipi renkli bordür alýmý

 

1170 mt belediye tipi renkli beton bordür ve 1000mt renkli
beton bahçe bordürü alýndý

 

Elazýð merkez muhtelif mahallelerde kullanýlmak 
üzere 4 sýra çevirme çiti hazýr prefabrik beton duvar 
yapýlmasý iþi

 
370 mt prefabrik çit duvar yapýldý

 

Elazýð Belediyesi Yeni sebze halinin çevre duvarlarý 
üstüne galvanizli kafes tel ile korkuluk yapýlmasý iþi

 
Yeni sebze hali çevre duvarlarý üzerine galvanizli kafes tel 
ile korkuluk yapýldý

 

Tip 15-HDP 30–56 d/d 1450kv 5–5 buçuk m–3.h 3–

36 seri nolu fueloil pompasý alýmý  
 2 adet fueloil pompasý alýndý  

Elektrik malzemesi alýmý
 

Çeþitli elektrik malzemesi alýnmýþtýr
 

Bilgisayar ve yazýcý alýmý

 
3 adet Bilgisayar alýndý

 4712 El telsizi alýmý (5 Adet) 5 Adet 4712 el telsizi alýndý

 Kýzýlay Þantiyesine Renkli Yivli karosiman karo 
(30x30) mal alýmý 

 

1375 m2 yivli karosiman karo alýndý

 Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Halin de Kanalizasyon 
baðlantýsýnda kullanmak üzere plastik boru, açýk 
dirsek, Maþon alýmý iþi 

 

100 lük Plastik boru, açýk dirsek ve maþon alýndý

 
Esentepe mahallesi Bakü Caddesi bahar sokak da 
istinat duvarý yapýmý iþi

 

78 m3 ocak taþý ile kabartma derzli istinat duvarý yapýldý

Þehrin Muhtelif yerlerinde kullanmak üzere 14 adet 
bölgesel kontrollü 120Watt anons cihazý ve 15 adet 
alüminyum 100Watt havalý hoparlör alýmý

14 adet bölgesel kontrollü 120Watt anons cihazý ve 15 
adet alüminyum 100Watt havalý hoparlör alýndý

Prefabrike hazýr bahçe duvarý yapýmý iþi 63 mt 120cm yüksekliðinde 5cm kalýnlýðýnda hazýr bahçe 
duvarý yapýldý
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Metre alýmý iþi 2 adet 50 m lik, 3 adet 30 m lik,1 adet 20 m lik çelik þerit 
metre alýndý

Beyaz naylon (8 m eninde olacak) 1 top beyaz naylon alýndý

Kesrik Þantiyesinde parke ve bordür paletlerinin 
yaptýrýlmasý iþi

 

1150 adet palet yaptýrýldý

 

23 FP 013 çekici ve 23 EV 344 dorse araçlarýný 
bakýmýný yapýlmasý, içinin temizlenmesi ve onarým 
yapýlmasý

Araçlarýn bakým onarýmý yapýlmýþtýr

 

Harput umumi WC tadilatý yapýmý iþi

 

WC tadilatý yapýldý

 

Harput kayalýklar ve þehrin muhtelif yerlerinde 
kullanýlacak projektör ve ampul alýmý

 
10 adet renkli projektör, 20 adet 1000 watt lýk ampul, 50 
adet 400 watt lýk ampul alýndý

 

Kesrik þantiyesi ve kanalizasyon servisinde 
kullanýlacak eldiven tulum ve yaðmurluk alýmý

 
Çeþitli miktarlarda eldiven, tulum ve yaðmurluk alýndý

Hanpýnarý asfalt þantiyesine baðlý asfalt tankerinde 
kullanýlmak üzere spiral hortum alýmý

 10 mt spiral hortum alýndý
 

Malatya yolunda havuzlarda kullanmak üzere vana, 
boru ve musluk alýmý  

Çeþitli miktarlarda vana, boru ve musluk alýndý  

Dalgýç su pompasý 6 adet alýmý Dalgýç su pompasý 6 adet alýndý  
Harput Eski Müze onarýmý iþi

 
Müze onarýmý yapýldý

 
Hanpýnarý þantiyesinde kullanýlacak 4 ton kömür ve 3 
ton odun alýmý

4 ton kömür ve 3 ton odun alýndý 

 

  Elazýð Belediyesi Fen iþleri müdürlüðüne ait binalarýn 
çatý aktarýmý ve yaðmur oluklarýnýn deðiþtirilmesi iþi

 

Çatý aktarýmý yapýlarak oluklar deðiþtirildi

 
Belediyemize ait röle tamiratýnýn yaptýrýlmasý

 

Rölenin tamiratý yapýldý

 
Ana mil yataðý alýmý

 

1 Adet Ana mil yataðý alýndý

 

Batmandan Elazýð Belediyesi Hanpýnarý asfalt 
þantiyesine asfalt nakli hizmet alým iþi

 

267,92 ton asfalt nakli yaptýrýlmýþtýr

 
Boya ve malzeme alým iþi

 

Çeþitli miktarlarda boya malzemesi alýndý

 

Motor sarýmý iþi

 

2 adet motor sarýmý ve 1 adet dalgýç pompa bakým onarýmý 
yapýldý

14 m Q1200 mm HDPE kanalizasyon borusu alýmý iþi 14 m Q1200 mm HDPE kanalizasyon borusu alýndý

Elektrik malzemesi ekmuf ve kontaktör alýmý iþi Çeþitli miktarlarda ekmuf, kontaktör ve ýþýklý hortum alýndý
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 1.5 Ton Kompaktör benzinli 5.5 motor 2 adet alýmý

 

2 adet kompaktör alýndý

 
Hanpýnarý þantiyesinde kullanýlacak 5 adet tüp 
dolumu

5 adet tüp dolduruldu

 50 Adet 3,20 cm kalýnlýðýnda ankrajlý dekoratif 
Aydýnlatma direði alýmý

 

50 Adet 3,20 cm kalýnlýðýnda ankrajlý dekoratif aydýnlatma 
direði alýndý

 

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze haline raylý otomatik 
giriþ kapýsý yapýlmasý iþi

 

2 Adet raylý otomatik kapý yaptýrýldý

 

Elazýð Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Nizamiyesi 
giriþine Otomatik raylý kapý için malzeme alýnmasý iþi

Raylý otomatik kapý yapýlmasý için malzeme alýndý

1 Adet prefabrik muhtar ofisi yapým iþi 1 Adet muhtar ofisi yaptýrýldý
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6 – Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi:
Fen Ýþleri Müdürlüðü, 5393 sayýlý Belediye yasasýnýn 48. Maddesi ve Norm kadro ilke ve 

standartlarýna uygun olarak meclis kararýyla oluþturulmuþ; 5018 sayýlý Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine uymaktadýr.

Fen Ýþleri Müdürlüðünün amaç ana görevleri ve iþ iliþkilerine iliþkin görevleri yapar, 
yaptýrýr.

Müdürlük bünyesindeki servis yetkililerinin verecekleri yýllýk çalýþma raporlarýný 
inceler, inceletir. Gördüðü aksamalarýn giderilmesi için direktifler verir. Belediye Baþkanlýðýnca 
istenen veya kendisinin gerekli gördüðü raporlar ile Müdürlüðün yýllýk çalýþma raporlarýný 
hazýrlatýr. Baþkanlýða sunar.

Fen iþleri Müdürlüðünde yapýlan çalýþmalara iliþkin bilimsel ve teknik geliþmeleri 
kovuþturur, ilgili kuruluþlarla temas saðlar, önemli gördüðü geliþme sonuçlarýný uygulamaya 
konulmasý için gerekli iþlemleri yapar yaptýrýr.

Fen Ýþleri Müdürlüðünü; Baþkanlýk Makamýnda, Belediye Encümeninde, gerekli yer ve 
kuruluþlarda temsil etmek ve duruma göre Müdürlüðün görüþ tutum ve önerilerini 
savunmak.

Müdürlüðün, Müdüriyetin kuruluþuna ve yaptýðý görevler için ileriye dönük hedefler 
göstermek.

Müdürlüðün görev alanlarýna giren konularda kesin kararlarý vermek, çeþitli konulara 
iliþkin farklý yollar ve çözümler arasýnda son ve kesin seçim yapmak.

Þema deðiþiklikleri, pozisyonlarýn nitelikleri hakkýndaki deðiþiklikler ile yetki ve 
görevlerde deðiþiklik teklifleri yapmak.

Fen Ýþleri Müdürlüðü yukarýda belirtilen görevlerden baþka Baþkanlýðýn vereceði yâda 
Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiði baþka görevleri yerine getirmek.
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II-AMAÇ ve HEDEFLER
FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜNÜN AMACI
Elazýð Belediyesi Ýl sýnýrlarý ve mücavir sahalar içinde;

- Ýmar planlarýna göre açýlacak yollarýn yapýmý, bakýmý, onarýmýný saðlamak.
- Belediyemizin yaptýracaðý ihale kapsamýndaki iþleri yasalara uygun olarak ihaleye 

çýkarmak, ilgili yasa, yönetmenlik ve sözleþmelere uygun olarak yaptýrmak.
- Yasalarýn belirttiði diðer görevleri yerine getirmektir.

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜNÜN GÖREVLERÝ  
- Müdürlüðün çalýþmalarýný mevzuat esaslarýna göre düzenlemek amacýyla her yýl 

çalýþma programý hazýrlamak, Baþkanlýðýn onayýna sunmak.
- Müdürlükçe her yýl hazýrlanan çalýþma programýnýn ýþýðý altýnda bütçe performans 

bütçe teklifini hazýrlamak, tahsis ve harcamalarýn performans bütçe ve programý 
gerekçelerine uygun biçimde muhasebatýný yapmak.

- Belediye sýnýrlarý içerisinde ve mücavir sahalarda imar planlarý gereðince yeni yollar 
açmak, bunun içinde gerekli proje keþif ön hazýrlýklarýný yapmak, onaylamak veya 
onaylatmak, bu amaçla kamulaþtýrmalar için gereken ön iþlemleri yapmak.

- Yol kaplama çalýþmalarý için gerekli asfaltý saðlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
- Belediye sýnýrlarý içerisindeki ara yollarýn asfalt ve sanat yapýlarýnýn, tesislerin ilk 

yapýldýklarý veya sonradan ýslah edildikleri standartta tutulmalarýný ve güvenlikle 
kullanýlmalarýný saðlayacak þekilde bunlarýn sürekli bakýmý, onarýmý ve diðer hususlar 
hakkýnda teknik esaslarla vasýf ve þartlarýn deðiþtirilmesi ya da ilavesi için Baþkanlýða 
teklifte bulunmak.

- Belediye ye ait hizmet binalarýnýn yapýmý ve onarýmýný bizzat yapmak veya yasalarýn 
tayin ettiði usullere uygun olarak yaptýrmak.

- Altyapý kuruluþunu koordine etmek, kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi yapmak.
- Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açýlacak çeþitli üretim tesislerinin ve
- Þantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalýþmalarýný düzenlemek, takip etmek.
- Müdürlüðe ait araçlarý ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
- Müdürlüðün sorumluluðundaki tüm makine ve araçlarýn muhafazasýný saðlamak.
- Baþkanlýkça onaylanmýþ çalýþma programýnýn gerçekleþmesi için gereken malzeme, 

gereç yedek parça ve hasýl olan bütün ihtiyaçlarý temin etmek, zamanýnda ve istenilen 
yerde bulundurulmasýný saðlayacak tedbirleri almak.

- Müdürlüðe baðlý iþyerlerinde iþ saðlýðý iþ güvenliði yönünden her türlü tedbirlerin 
alýnmasýný saðlamak



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

107

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Fen Ýþleri Müdürlüðü

- Þehir içinde faaliyet gösteren diðer alt ve üstyapý hizmeti veren kurum veya özel 
sektör çalýþmalarý sýrasýnda koordinasyonu saðlamak ve hizmetlerin vatandaþ 
maðdur olmayacak þekilde yapýmýný saðlamak, ilgili kuruluþlar ile protokoller yapmak.

- Harcamalara katýlým payý tahakkukunun yapýlmasý, kentsel ve mekânsal düzenleme 
projeleri hazýrlamak, hazýrlatmak, projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla 
yaptýrmak.

A-Müdürlüðümüzün Amaç ve hedefleri 
Stratejik amaç 1: Çaðdaþ ve standart normlarda þehrin ulaþým hizmet kalitesini yükseltmek 
ve þehir içi trafiði rahatlatmak.
Stratejik Hedef 1.1: PTT Meydaný Yeraltý Çarþýsý, Zemin Altý Otopark ve Meydan Düzenlemesi 
Projesinin yapýlmasý
Performans Hedefi 1.1.1: 2009 yýlý içerisinde, avam projesi yapýlmýþ olup, Milli emlak 
Müdürlüðü ile müþterek olarak 2010 yýlýnda ihalesi yapýlacaktýr.
Faaliyet 1.1.1:  PTT Meydaný Yeraltý Çarþýsý, Zemin Altý Otopark ve Meydan Düzenlemesi 
Projesinin Yapýlmasý. 2009 yýlý içerisinde, avam projesi yapýlmýþ olup, Milli emlak Müdürlüðü ile 
müþterek olarak 2010 yýlýnda ihalesi yapýlacaktýr.

Stratejik Hedef 1.2: Hükümet konaðý yaný Yer altý Bölge Otoparkýnýn Projelendirilmesi (Kapalý 
Spor Salonu Zemin Altý Otopark, Üst Yapý ve Meydan Düzenlemesi Projesi)
Performans Hedefi 1.2.2: Kapalý spor salonu mevcut yeri boþaltmadýðýndan yapýmý 
gerçekleþtirilememiþtir.
Faaliyet 1.2.2: Kapalý spor salonu mevcut yeri boþaltmadýðýndan yapýmý gerçekleþmemiþtir. 

2010 Yýlý içerisinde projesi tamamlanarak, ihale edilecektir. 2011 – 2012 yýllarý içerisinde 

yapýmý tamamlanacaktýr

Stratejik Hedef 1.3:  2 adet Ada içi Otopark Yapýlmasý
Performans Hedef 1.3.3: 2 adet Ada içi Otopark Yapýlmasý. 2009 yýlý içerisinde ihalesi yapýlan 
Parke ve bordür yapýlmasý iþi kapsamýnda yaptýrýlmasý planlanmýþtýr.
Faaliyet 1.3.3: Ancak mülkiyet problemi olduðundan,  2010 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr.

Stratejik amaç 2: Þehrin Ulaþým Alt ve Üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde 
yapýlandýrmak, ulaþým hizmeti ve kalitesini yükseltmek.
Stratejik Hedef 2.1:  Mevcut beton parke ve tretuvar döþenmesi iþinin 3.000 m²' lik kýsmý 
onarýmdan geçirilecektir.
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Performans Hedef 2.1.1: Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan 
parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý.
Faaliyet 2.1.1: 5.550 m² parke ve 4.500 mt bordür onarýmý gerçekleþtirilmiþtir.

Stratejik Hedef 2.2: Ulaþým Üst Yapýsýný oluþturan asfalt yollarýn yapýmý.
Performans Hedef 2.2.2: Yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve tahrip olan asfaltýn yapýmý ve 
onarýmý.
Faaliyet 2.2.2: 2009 yýlýnda 969.650 m² Asfalt yol ve 426.550 m² Asfalt yol onarýmý 
gerçekleþtirilmiþtir.

Stratejik Hedef 2.3: Kanalizasyon, Yaðmur suyu þebeke hattýnýn yapýlmasý ve Þor Þor 
Deresinin ýslah edilmesi.
Performans Hedef 2.3.3: Merkez Muhtelif Mahallelerde yeni hat döþenmesi ve þorþor 
deresinin islahý.
Faaliyet 2.3.1:Yýl içerisinde hem kanalizasyon hem de Yaðmur suyu þebekesi döþenmesi iþi 
ihale usulü ile yaptýrýlacaktýr.  
Faaliyet 2.3.2: 4.100 mt Kanalizasyon hattý, 9.376, 50 mt Yaðmur suyu hattý ihale edilerek 
yaptýrýlmýþtýr.
Faaliyet 2.3.3: Þor Þor Deresinin ýslah edilmesi iþi DSÝ 9. Bölge Müdürlüðü ile müþterek olarak 
proje çalýþmasý yapýlmaktadýr.

Stratejik Amaç 3: Belediye Hizmet Kalitesini artýrmak.
Stratejik Hedef 3.1: 2008 Yýlýnda yapýmýna baþlanan Belediye Hizmet binasýnýn devam 
ettirilmesi.
Performans Hedef 3.1.1: Belediye Hizmet binasýnýn yapýmý 2009 yýlýnda da devam etmiþtir.
Faaliyet 3.1.1:Hizmet binasý 2009 yýlýnda  % 67 oranýnda tamamlanmýþ olup,  2010 yýlýnda 
tamamlanacaktýr.

Stratejik Amaç 4: Þehrin Ticari hayatýna katkýda bulunmak
Stratejik Hedef 4.1: Muhtelif Mahallelerde semt pazarlarýnýn yapýlmasý.
Performans Hedef 4.1.1: 2 adet Semt Pazarý yapýmý
Faaliyet 4.1.1: Çeþitli Mahallelerde Semt Pazarý Yerlerinin alt yapýlarý hazýrlanmýþ olup, 2010 – 
2014 yýllarý arasýnda bütün Semt Pazarlarý yapýlýp tamamlanacaktýr.
 
Stratejik Amaç 5: Belediye Hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak.
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Stratejik Hedef 5.1: Araç Kiralanmasýnýn yapýlmasý
Performans Hedefi 5.1.1: Araç Ýþ gücünü artýrmak.
Faaliyet 5.1.1:Araçlar Ýhale usulü ile yapýlacaktýr.
Faaliyet 5.1.2: 2009 yýlý içerisinde 5 adet kamyon, 4 adet römorklu traktör, 1 adet 4x4 kazýcý 
kepçe, 3 adet binek oto ve 4 adet çift kabinli pikap kiralanmasý iþi yapýlmýþtýr.
Stratejik Hedef 5.2: Makine parkýnýn yenilenmesi
Performans Hedefi 5.2.2: Araçlarýn alýnmasý için Meclis kararý beklenecek, kararýn olumlu 
çýkmasý durumunda Ýller Bankasýndan kredi kullanýlarak alým yapýlacaktýr.
Faaliyet 5.2.2: 2009 yýlýnda araç alýnmamýþtýr. 2010 yýlý içerisinde alým yapýlmasý planlanmýþtýr.

Stratejik Amaç 6: Asfalt yapýmýnýn Alt Yapýsýný Oluþturmak 
Stratejik Hedef 6.1: Yollarýn asfalt yapýmýna hazýr hale gelmesi için alt temel malzemesi alýmý 
yapmak
Performans Hedefi 6.1.1: 100.000 m³ asfalt temel ve Plent malzemesi alýmý.
Faaliyet 6.1.1: 2009 Yýlý içerisinde 60.000 m³ Plent, 40.000 m³ Temel malzemesi olmak üzere 
toplam 100.000 m³  malzeme alýmý gerçekleþtirilmiþtir.

Stratejik Hedef 6.2: Kal – yak alýmýnýn yapýlmasý 

Performans Hedefi 6.2.2: 1.000 ton Kal – yak alýmý yapýlacaktýr. Alýnacak Kal – yak 

belediyemiz hizmet binalarýnda ýsýnma amaçlý da kullanýlacaktýr. 
Faaliyet 6.2.2: 2009 Yýlý içerisinde 554, 360 ton Kal – yak alýnmýþtýr.

Stratejik Amaç 7: Çalýþmalarý Hýzlý ve Zamanýnda Bitirebilmek, Ýnsan Ýþgücünden 
Yararlanmak Ýçin Personel Hizmet Alýmý Yapmak
Stratejik Hedef 7.1: Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan personel alýmýný yapmak.
Performans Hedefi 6.1.1: Personel; mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi ve düz iþçi 
olarak hizmet alýmý yapýlacak.
Faaliyet 7.1.1: Müdürlüðümüzce alýnan personel; talep durumunda diðer müdürlük emrinde 
görevlendirilecektir. Diðer müdürlük emrinde çalýþtýrýlmasý gereken personel, ihaleye 
çýkýlmadan sayýsý ve vasfýna göre temin edilecektir.
Faaliyet 7.1.2: 2009 Yýlý içerisinde 154 adet vasýfsýz iþçi, 210 adet vasýflý iþçi, 9 adet tekniker, 15 
adet mühendis hizmet alýmý yapýlmýþtýr.
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B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlüðümüzün temel politikasý çaðdaþ görünümlü yaþanabilir þehir olabilmesi 

için öz kaynaklarýnýn kullanýmý ile kamu hizmetinin yürütülmesidir. AB Mevzuatlarýnda 
öngörülen sistemin daha etkin iþleyiþine imkân verecek, alt ve üst yapý düzenlemelerini öne 
çýkaran, temel amaç ve önceliklere daha fazla yoðunlaþan yaklaþýmlar tercih edilmiþtir. 
Stratejik amaç ve hedefleri netleþtiren ve finansman boyutunu da içerecek somut eylem 
programlarý ile hayata geçirilecek olan yaklaþýmlar, geçmiþte tam olarak kurulamayan plan-
program-bütçe baðlantýsýný güçlendirecek ve etkili bir izleme ve deðerlendirme mekanizmasý 
ile desteklenerek, hesap verebilirliðe zemin oluþturacaktýr.

III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ ve DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler:
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

Ýdare Adý

  

ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

 

Harcama Birimi Adý

  

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Ekonomik Kodlar

 

Bütçe Ýle Verilen 
Ödenek

 

Aktarma Ýle 
Eklenen Ödenek

 

Aktarma Ýle 
Düºülen Ödenek

Net Bütçe 
Ödeneði Toplamý

2009 Mali Yýlý 
Bütçe Giderleri

Gerçekleºme
Oraný %

                                      

01-

 

Personel 
Giderleri

 
       

4.833.600, 00 TL 

                    

263.233, 18 TL

 

255.000, 00 TL 4.841.833, 18 TL 4.643.131, 60 TL 0.96

                                        

02-

 

SGK Giderleri

 
            

900.000, 00 TL

 
                                      

322.214, 42 TL

 

150.000, 00 TL 1.072.214, 42 TL 937.036, 00 TL 0.87

03-

 

Mal ve Hizmet 
Alým Giderleri

 
      

12.655.500, 00 TL

                                 

1.755.000, 00 TL

 

255.000, 00 TL 14.155.500, 00 TL 11.991.507, 02 TL 0.85

05- Cari Transferler 35.000, 00 TL 
25.000, 00 TL 0, 00 TL 60.000, 00 TL 53.594, 80 TL 0.89

06- Sermaye 
Giderleri

19.087.000, 00 TL 4.580.000, 00 TL 4.105.000, 00 TL 19.562.000, 00 TL 16.600.312, 08 TL 0.85

07- Sermaye 
Transferleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0.00

09- Yedek Ödenekler
0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0.00

TOPLAM 37.511.100, 00 TL
6.945.447, 60 TL 4.765.000, 00 TL 39.691.547, 60 TL 34.225.581, 50 TL 0.86
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2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

39.691.547, 60 TL ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 34.225.581, 50 TL si harcanmýþ, geri 
kalan 5.465.966, 10 TL lik ödenek iptal edilmiþtir.

3- Mali Denetim Sonuçlarý
Müdürlüðümüz mali yýlý içerisinde yapýlan ödeme evraklarýný ve taþýnýr mal iþlem 

fiþlerini 28 Eylül 2006 tarih ve 26303 sayýlý resmi gazetede yayýnlanmýþ olan 5018 sayýlý kanuna 
göre düzenleyerek Sayýþtay müfettiþine sunulmak üzere arþivlenmiþtir. Ayrýca Belediyemiz 
Meclisinin 02.01.2008 tarihinde oluþturduðu denetim komisyonunca müdürlüðümüz iþ ve 
iþlemleri denetlenmiþ yapýlan incelemeler sonunda herhangi bir eksikliliðe rastlanmadýðý 
tutanaklarla belirtilmiþtir.

B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
1-Faaliyet ve proje bilgileri
Müdürlüðümüz 2009 yýlý faaliyet ve projelerini hizmet alanlarýný göz önüne alarak 

belirlemiþ, aciliyet teþkil eden çalýþma alanlarý, bu çalýþmalar ve faaliyetlere iliþkin 
açýklamalar aþaðýdaki gibidir:

ÝÞÝN ADI ÝÞÝN NEVÝ
GERÇEKLEÞME

YÜZDESÝ (%)

Harput Eski Belediye Hizmet Binasý Restorasyon 
yapým iþi

Toplam 231 m² bina alaný içinde restorasyon 
yapýmý ve çevre taþ duvar yapýlmýþtýr

100

Küçük Efendi (Sunguroðlu Konaðý)  Restorasyon 
yapým iþi

Toplam 509, 4 m² bina oturum alaný içinde 
restorasyon ve bina dýþ bahçe düzenlemesi 
ile taþ duvar yapýlmýþtýr. 

 

100

     

Saðýrlar Müftü Konaðý restorasyon iþi

 

Toplam 591, 11

 

m² bina oturum alaný içinde 
restorasyon ve bina dýþ

 

bahçe düzenleme iþi 
devam ediyor.

 

5

Harput (Elazýð) Koruma Amaçlý Ýmar Planý 
Kentsel Tasarým Projesi Uygulama (kanalizasyon 
ve yaðmur suyu þebekesi, yol ve kaldýrým) yapýmý 
iþi

Kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi, yol 
ve kaldýrým yapýmý iþi ihale edilmiþ olup, 
2010 yýlýnda tamamlanacaktýr.

 
---

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Hali yapýmý iþi

 

Toplam 62.000 m²  alan üzerinde;  9.485 m² 
inþaat alaný olan 83 adet iþyeri, idari bina ve 
sosyal tesislerden teþkil edilmiþtir. 

 
100

Elazýð Belediye Sarayý inþaatý yapýmý iþi
 

Toplam 3.650 m² alan üzerinde; 20.624 m² 
inþaat alaný ve tüm bloklarýn kaba inþaatý 
bitmiþtir. Dýþ cephe kaplamasýnda son 
aþamaya gelinmiþ ve tesisat iþleri de devam 
etmektedir.  

67
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Müdürlüðümüz emrinde çalýþtýrýlmak üzere 5 
adet kamyon, 4 adet traktör ve 1 adet 4x4 kazýcý 
kepçe kiralama hizmet alýmý iþi

 

5 adet kamyon, 4 adet traktör, 1 adet 4x4 
kazýcý kepçe 2009 yýlý içerisinde

 
yol yapýmý, 

asfalt yapýmý –

 

onarýmý ve alt yapý 
çalýþmalarýnda

 

kullanýlmýþtýr.

 

100

Mülkiyeti Belediyemize ait  “Ýzzetpaþa Mahallesi 
pafta 48 ada 120’de kayýtlý 16 nolu parsel üz erine 
zemin altý otopark

 

ve iþ yeri inþaatý yaptýrýlmasý 
iþi.

Toplam 3.166 m² alan üzerinde; zemin 
altýnda 3 kat otopark, 1 kat alýþveriþ merkezi 
ve zemin üstü % 15 taks kullanýlacaktýr. 
Geriye kalan 2.700 m² alan ise meydan olarak 
teþkil edilecektir. fore

 

kazýk ve yanal ankraj 
çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, kademeli 
olarak temel çalýþmasý devam etmektedir.

 

2010 yýlýnda tamamlanacaktýr.

 

20

120 Öðrenci Kapasiteli Anaokulu yapýmý iþi

 

Toplam 600 m²  oturum alaný üzerine 
bodrum + 2 kat olarak 1800 m² anaokulu 
yapýlmýþtýr.

 

100

Sürsürü Mahallesi Yaðmur Þebekesi yapýmý iþi 1.376, 50 mt Ø1000 mm yaðmu r suyu 
þebekesi yapýlmýþtýr.

100

Elazýð Merkez Mahallelerde Kaldýrým Yapýlmasý Ýþi Muhtelif Mahallelerde 27.600 mt bordür ve 
84.200 m² parke yapýlmýþtýr.

100

Belediyemiz makine ve malzemeleri ile yol 
bakým, kanalizasyon ve tretuvar döþenmesi, 
beton elemanlarý üretimi, yeþil alanlarýn tanzimi, 
iþ makinelerinin bakým onarým iþçiliði ve araç 
kiralama iþi

154 adet vasýfsýz iþçi,

210 adet vasýflý iþçi,

9 adet tekniker,

15 adet mühendis ve 

7 adet araç çalýþtýrýlmýþtýr.

 

100

Çimento Alýmý

 

iþi

 

1200 ton torbalý siyah çimento, 500 ton 
beyaz torbalý çimento

 

100

Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý Kýzýlay þantiyesinde 
kullanýlmak üzere kum malzemesi alým iþi

 

14.700 ton (bazalt taþý ve toz mozaik alýmý)

 

100

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Haline kasa 
depolama yeri yapýlmasý iþi

 83 adet 6,50x5,00 mt boyutunda üstü kapalý 
kasa depolama yerleri yapýlmýþtýr.

 
100

Þehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kanalizasyon ve 
Yaðmur Suyu Þebekesi D öþenmesi iþi

 Ø 200 mm bet. boru kanal:
 

4.100 mt, Ø 500 
mm bet. boru yaðmur: 750 mt, Ø 400 mm 
hdpe boru yaðmur.  : 2.700 mt, Ø 500 mm  
hdpe boru yaðmur. : 1.800mt, Ø 600 mm 
hdpe boru yaðmur.  : 2.750 mt olacak þekilde 
kanalizasyon ve yaðmur suyu þebekesi 
döþenmiþtir. 

 

100

Þehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanýlmak 
Üzere Prefabrike Beton Çit Duvar M alzemesi 
alýmý iþi

Þehrin muhtelif yerlerindeki görüntü 
kirliliðini önlemek üzere (120 cm 
yüksekliðinde prefabrike beton çit: 500 mt 
lik, 160 cm yüksekliðinde prefabrike beton 
çit: 1.000 mt lik) malzeme alýmý yapýlarak, 
Belediyemiz personellerince yapýlmýþtýr.

100
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Kýzýlay Þantiyesine Renkli Yivli karosiman karo 
(30x30) mal alýmý 

1375 m2 yivli karosiman karo alýndý 100

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze Halin de 
Kanalizasyon baðlantýsýnda kullanmak üzere 
plastik boru, açýk dirsek, Maþon alýmý iþi 

100 lük Plastik boru, açýk dirsek ve maþon 
alýndý

100

Esentepe mahallesi Bakü Caddesi bahar sokak da 
istinat duvarý yapýmý iþi

 

78 m3 ocak taþý ile kabartma derzli istinat 
duvarý yapýldý

 

100

Þehrin Muhtelif yerlerinde kullanmak üzere 14 
adet bölgesel kontrollü 120Watt anons cihazý ve 
15 adet alüminyum 100Watt havalý hoparlör 
alýmý

14 adet bölgesel kontrollü 120Watt anons 
cihazý ve 15 adet alüminyum 100Watt havalý 
hoparlör alýndý

 
100

Prefabrike hazýr bahçe duvarý yapýmý

 
iþi

 63 mt 120cm yüksekliðinde 5cm kalýnlýðýnda 
hazýr bahçe duvarý yapýldý

 100

Doðukent çevre yolu güzergâhýnda kullanýlmak 
üzere kablo alým iþi 

Çeþitli ebatlarda kablo alýndý
 

100

3 cm kalýnlýðýnda mermer ile Fen Ýþleri 
Müdürlüðünün giriþ merdiven basamaklarýnýn 
kaplama yapýlmasý iþi

 

26 m2 mermer merdiven basamaðý yapýldý  100

Muhtelif yerlerdeki havuzlarýn onarýlmasý iþi

 

6 Adet havuz onarýmý yapýldý

 

100

Sentetik yaðlý boya alýmý

 

Sentetik boya alýndý

 

100

Elazýð Belediyesi Hanpýnarý asfalt þantiyesinde 
kullanýlmak üzere malzeme alýnmasý iþi

 

Köþebent, çelik dübel, galvanizli gergi, 
baðlama ve kafes tel alýndý

 

100

Kýzýlay þantiyesine Belediye tipi renkli bordür 
alýmý

1170 mt belediye tipi renkli beton bordür ve 
1000mt renkli beton bahçe bordürü alýndý

100

 Kal - yak (4 no) Mal Alýmý

 

Ýhtiyacý duyulan 554.360 Kg Kal-

 

yak teslim 
alýnmýþtýr. 

 

69

Plent ve Temel Malzemesi Alýmý

 

100.000 m³  (60.000 m³ plent, 40.000 m³ 
temel malzemesi ) plent ve temel malzemesi 
alýmý yapýlmýþtýr.

 

100

PTT Meydaný Yeraltý Çarþýsý, Zemin Altý Otopark 
ve Meydan Düzenlemesi Projesinin yapýlmas ý

 

2009 yýlý içerisinde

 

avam projesi hazýrlanmýþ 
olup, Milli Emlak Müdürlüðü ile müþterek 
olarak 2010 yýlýnda ihalesi yapýlacaktýr.

 

50

Parke ve Bordür üretimi için akýþkanlaþtýrýcý ve 
mukavemet arttýrýcý beton katký malzemesi alýmý

 

6000 Kg beton katký malzemesi alýndý

 

100

Elazýð Çocuk Islah evi bahçe giriþ kapýsýna 
kemerli sütun yapýlmasý iþi

1 Adet kemerli sütün yaptýrýldý 100

Þehrin Muhtelif yerlerinde bulunan 
güzergâhlarýn aydýnlatýlmasýnda kullanýlmak 

Çeþitli elektrik malzemesi alýnmýþtýr 100
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Elazýð Belediyesi Fen iþleri müdürlüðüne ait 
binalarýn çatý aktarýmý ve yaðmur oluklarýnýn 
deðiþtirilmesi iþi

Çatý aktarýmý yapýlarak oluklar deðiþtirildi 100

Belediyemize ait röle tamiratýnýn yaptýrýlmasý Rölenin tamiratý yapýldý 100

Ana mil yataðý alýmý

 

1 Adet Ana mil yataðý alýndý

 

100

Batmandan Elazýð Belediyesi Hanpýnarý asfalt 
þantiyesine asfalt nakli hizmet alým iþi

 

267,92 ton asfalt nakli yaptýrýlmýþtýr

 

100

Boya ve malzeme alým iþi

 

Çeþitli miktarlarda boya malzemesi alýndý

 

100

Motor sarýmý iþi

 

2 adet motor sarýmý ve 1 adet dalgýç pompa 
bakým onarýmý yapýldý

 
100

14 m Q1200 mm HDPE kanalizasyon borusu 
alýmý iþi

14 m Q1200 mm HDPE kanalizasyon borusu 
alýndý

 100

Elektrik malzemesi ekmuf ve kontaktör alýmý iþi
 

Çeþitli miktarlarda ekmuf, kontaktör ve ýþýklý 
hortum alýndý  

100

Metre alýmý iþi 2 adet 50 m lik, 3 adet 30 m  lik,1 adet 20 m 
lik çelik þerit metre alýndý

 

100

Beyaz naylon (8 m eninde olacak)

 
1 top beyaz naylon alýndý

 
100

Kesrik Þantiyesinde parke ve bordür paletlerinin 
yaptýrýlmasý iþi

 

1150 adet palet yaptýrýldý

 

100

23 FP 013 çekici ve 23 EV 344 dorse araçlar ýný 
bakýmýný yapýlmasý, içinin temizlenmesi ve 
onarým yapýlmasý

 

Araçlarýn bakým onarýmý yapýlmýþtýr

 

100

Harput umumi WC tadilatý yapýmý iþi

 

WC tadilatý yapýldý

 

100

Harput kayalýklar ve þehrin muhtelif yerlerinde 
kullanýlacak projektör ve ampul alýmý

10 adet renkli projektör, 20 adet 1000 watt 
lýk ampul, 50 adet 400 watt lýk ampul alýndý

100

 Elazýð merkez muhtelif mahallelerde kullanýlmak 
üzere 4 sýra çevirme çiti hazýr prefabrik beton 
duvar yapýlmasý iþi

 

370 mt prefabrik çit duvar yapýldý

 

100

Elazýð Belediyesi Yeni sebze halinin çevre 
duvarlarý üstüne galvanizli kafes tel ile korkuluk 
yapýlmasý iþi

Yeni sebze hali çevre duvarlarý üzerine 
galvanizli kafes tel ile korkuluk yapýldý

 

100

Tip 15-HDP 30–56 d/d 1450kv 5–5 buçuk m–3.h 
3–36 seri nolu fueloil pompasý alýmý 

 
 

2 adet fueloil pompasý alýndý

 

100

Elektrik malzemesi alýmý Çeþitli elektrik malzemesi alýnmýþtýr 100

Bilgisayar ve yazýcý alýmý 3 adet Bilgisayar alýndý 100

4712 El telsizi alýmý (5 Adet) 5 Adet 4712 el telsizi alýndý 100
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Kesrik þantiyesi ve kanalizasyon servisinde 
kullanýlacak eldiven tulum ve yaðmurluk alýmý

 

Çeþitli miktarlarda eldiven, tulum ve 
yaðmurluk alýndý

 

100

Hanpýnarý asfalt

 

þantiyesine baðlý asfalt 
tankerinde kullanýlmak üzere spiral hortum alýmý

 

10 mt spiral hortum alýndý

 

100

Malatya yolunda havuzlarda kullanmak üzere 
vana, boru ve musluk alýmý 

Çeþitli miktarlarda vana, boru ve musluk 
alýndý

100

Dalgýç su pompasý 6 adet alýmý Dalgýç su pompasý 6 adet alýndý 100

Harput Eski Müze onarýmý iþi Müze onarýmý yapýldý 100

Hanpýnarý þantiyesinde kullanýlacak 4 ton kömür 
ve 3 ton odun alýmý

4 ton kömür ve 3 ton odun alýndý 100

1.5 Ton Kompaktör benzinli 5.5 motor 2 adet 
alýmý

2

 
adet kompaktör alýndý

 
100

Hanpýnarý þantiyesinde kullanýlacak 5 adet tüp 
dolumu

5 adet tüp dolduruldu
 

100

50 Adet 3,20 cm kalýnlýðýnda ankrajlý dekoratif 
Aydýnlatma direði alýmý

 

50 Adet 3,20 cm kalýnlýðýnda ankrajlý 
dekoratif aydýnlatma direði alýndý

 

100

Elazýð Belediyesi Yeni Sebze haline raylý 
otomatik giriþ kapýsý yapýlmasý iþi

 

2 Adet raylý otomatik kapý yaptýrýldý

 
100

Elazýð Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü 
Nizamiyesi giriþine Otomatik raylý kapý için 
malzeme alýnmasý iþi

 

Raylý otomatik kapý yapýlmasý için malzeme 
alýndý

 

100

1 Adet prefabrik muhtar ofisi yapým iþi 1 Adet muhtar ofisi yaptýrýldý 100

2-Performans sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
Müdürlüðümüz yönetmenlikte belirtilen yetki ve görev sorumluluklarý 

doðrultusunda hizmetlerini en iyi þekilde yapmaya çalýþmýþ olup, güncel teknolojik 
geliþmeleri titizlikle takip etmiþ bu doðrultuda seminerler almak üzere personel 
görevlendirmiþ, hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya çalýþmýþtýr.

IV- KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A- Üstünlükler:

- Personelin Þehri çok iyi tanýmasý.
- Deðiþen teknolojiye ayak uydurulmasý.
- Hizmet kalitemizin iyi olmasý.
- Vatandaþlar her zaman Müdürlük yetkilileri ile görüþebilmekte ve þikâyetlerini 
anlatabilmektedirler.
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- Kar ve buzlanma ile etkin mücadele yapýlabilmektedir.
- Asfalt Plentine sahip olunmasý
- Beton Parke, Karo ve Bordür Makinesine sahip olunmasý, üretim yapabilmesi.
- Beton Büz ve Baca elemanlarý üretebilmesi.

B- Zayýflýklar:
- Fen Ýþleri Müdürlüðünün iþ makinelerinin bazýlarýnýn eski olmasý ve bazýlarýnýn da hiç 
olmamasý (Finiþer, Arazöz, Beton Büz ve Baca Elemanlarý üretim tesisi, Kýrma taþ tesisleri ( 
Konkasör)  vb.)
- Yaðmur Kanallarý yeterli deðildir.
- Þehir içerisindeki yollar yeterince geniþ deðildir.

C- Fýrsatlar:
- Belediye ve yerel yönetimler ile ilgili fuarlar, seminerler ve sergilerin olmasý.
- Genel ve Yerel Yönetim mevzuatýndaki deðiþikliklerin yerel yönetimlere getirdiði yeni 
olanaklar. 
- Harput Restorasyon Projeleri (Dönerler Evi Projesi, Saðýr müftü Evi Projesi, Eski Belediye 
Hizmet Binasý Projesi, Harput (Elazýð) Koruma Amaçlý Ýmar Planý Kentsel Tasarým Projesi) 

D- Tehditler:
- Genel ve Yerel Yönetim mevzuatýndaki deðiþikliklerin yerel yönetimlere getirdiði aleyhte 
oluþumlar. 
- Deprem ve sel gibi doðal afetlerin olma riski.
- Sanayi tesislerinin þehrin içinde kalmýþ olmasý (Çimento fabrikasý vb.) 

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

       Osman Cahit ÝLHAN
                 Ýnþ. Müh.
             Fen Ýþl. Müd. V.
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ 

SUNUÞ
5393 Sayýlý Belediye Kanununun 56 ncý maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 Sayýlý 

Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Ýdarelerince Hazýrlanacak 
Faaliyet Raporlarý Hakkýndaki Yönetmeliðin 10.maddesi uyarýnca; hazýrlanan 
Müdürlüðümüzün 2009 Mali Yýlý Faaliyet raporu aþaðýda sunulmuþtur.

Yönetmelik gereði hazýrladýðýmýz faaliyet raporumuzda; misyon ve vizyonumuz 
doðrultusunda müdürlüðümüzün ortaya koyduðu politika, hedef ve amaçlarý ile bütçedeki 
program ve yýllýk çalýþma programlarýna yönelik, sorumluluðum altýndaki  yetki ve 
görevlerimizi vatandaþlarýmýza etkili ve verimli bir þekilde hizmet niteliðinde sunmak 
amacýyla bu husustaki baþarýmýzý en üst seviyeye çýkarmak üzere,azami disiplin içerisinde 
özverili ve gayretli bir þekilde tüm personelimiz ile  birlikte yoðun bir þekilde çaba  sarf 
etmekteyiz.

Hedeflerimizi gelecek yýllarda daha ileriye götürmek amacýyla çalýþmalarýmýzý 
sürdüreceðiz.

Bilgilerinize arz ederim
              Okyar TETÝK
          Ýnþaat Mühendisi
 Ýmar ve Þehircilik Müdür V.

I. GENEL BÝLGÝLER
A. Misyon ve Vizyon
Misyon: 
Ýlkeleri doðrultusunda þehrimize; yapý ve fiziki mekân ölçeðinde kaliteli, modern bir 

görünüm kazandýrarak verimli, etkin, yeniliklere açýk olmak, modern görünümlü ve tarihi 
deðerlerin ýþýðý altýnda geleceði tasarlamak, aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek 
halkýmýzdan beklediðimiz özgüveni kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkýn sorunlarýný 
ortadan kaldýrmak ve þeffaf bir Müdürlük olmak.

Vizyon: 
• Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapýmýnýn saðlanarak 

þehrimize depreme dayanýklý, kaliteli ve modern binalar kazandýrmak. 

• Teknik ve sosyal alt yapýsý tamamlanmýþ, gecekondusuz, yaþanabilir mekanlar 
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oluþturarak þehrimizi tarihi ve doðal güzellikleri ile birlikte olgunlaþtýrmak ve bu amaçla 
projeler üretmek. 

• Þehrimizi standartlarýn üzerine taþýyarak, 'örnek þehir' olmasý yolunda her türlü 
yeniliðe açmak.

• Var olan doðal kaynaklarýn, doðal güzelliklerin ve tarihi deðerlerin ýþýðý altýnda 
geçmiþ ve geleceði bugünde birleþtirmek.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarý
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanýnda verimli ve düzenli 

þekilde yürütülmesini saðlamak,
b) Alt birim yetkilileri arasýnda görev bölümü yapmak, izin, hastalýk ve çekilme gibi 

nedenlerle ayrýlan alt birim yetkililerinin yerine, bir baþkasýnýn görevlendirilmesi ve 
hizmetlerin aksamamasý için gerekli önlemleri almak,

c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarýný izlemek; 
müdürlüðün çalýþma konularý ile ilgili kuruluþ ve birimlerle iþ birliði kurmak,

d) Müdürlük servislerinin planlý ve programlý bir þekilde çalýþmalarýný düzenleyerek, 
personel arasýnda uyumlu bir iþbirliði ortamý kurulmasýný saðlamak ve çalýþmalarýný izlemek, 
denetlemek,

e) Çalýþma verimini arttýrma amacýyla, kanunlarý, idari ve genel yargý kararlarýný ve 
bunlarla ilgili yayýnlarý satýn almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasýný 
saðlamak,

f) Müdürlükte yapýlan çalýþmalarla ilgili olarak belli aralýklarla toplantýlar düzenlemek, 
çalýþmalarý deðerlendirmek,

g) Müdürlüðe ait bütün kýsýmlarýn çalýþmalarýný izlemek, denetlemek ve gerekli 
direktifleri vermek,

h) Müdüriyetin kuruluþuna ve yaptýðý görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
i) Müdürlüðün görev alanlarýna giren konularda kesin kararlar vermek, çeþitli 

konulara iliþkin farklý yollar ve çözümler arasýnda son ve kesin seçim yapmak,
j) Müdür, görev ve çalýþmalarý yönünden Belediye Baþkanlýðýna karþý sorumludur. 

Baþkanlýk Makamýnca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diðer görevleri de yapar.
k) Birim yetkilisi, görev ve çalýþmalarý bakýmýndan müdürüne karþý sorumludur. Müdür 

tarafýndan mevzuat hükümlerine uygun verilen diðer görevleri de yapar.
l) Servislerde görevlendirilen personelin, yapacaðý iþle ilgili görevlerinin neler olduðu, 

müdür tarafýndan düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açýklamalý bir þekilde belirtilerek 

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

120

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

personele imza karþýlýðýnda verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz 
yapacak ve sürekli olarak çalýþma masasýnda bulunduracaktýr.

Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri
Harita Servisi
Vatandaþlardan ve Kamu Kurumlarýndan gelen 3194 sayýlý imar kanunu ile ilgili kanun 

ve yönetmelikler doðrultusunda imar çapý tanzimi, tevhit, ifraz, ihdas ve þuyulandýrma 
dosyalarýnýn arazi ve büro kontrollerinin yapýlmasý konuya iliþkin olarak, Belediye Encümeni, 
Tapu Kadastro Müdürlüðü ve ilgili müdürlük ve kurumlar ile yazýþmalarýn ve tatbikinin 
yapmak. 

Parselleri hakkýnda bilgi almak isteyen vatandaþlara imar durumlarýyla ilgili bilgi 
vermek.

2981 ve 775 sayýlý yasalar doðrultusunda çalýþmalar yapmak. 
Coðrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalýþmalarý deruhte etmek.
 Kentsel Dönüþüm Projeleri ile ilgili çalýþmalarý yürütmek. 

Planlama Servisi
Þehrimizin artan nüfusuyla birlikte mevcut planlarýn yetersiz kalmasý ve bu nüfusun 

getirdiði ihtiyaçlarý karþýlamak için imar planlarýnda yapýlacak olan deðiþiklikler (plan tadilatý) 
ile yine artan nüfusun ihtiyacý olan imar alanlarýnýn açýlmasý için yeni bölgeler tespit etmek ve 
kontrolünü saðlamak.

Ýmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak hazýrlanan tadilat ve ilave imar 
planlarý dosyalarýnýn gerekli yazýþmalarýný yaparak kurum ve kuruluþlardan gerekli görüþleri 
almak; dosyalarý meclise sunarak Ýmar Komisyonuna havalesini saðlamak, Komisyon 
tarafýndan alýnan kararlarý rapor halinde Belediye Meclisine sunarak karara baðlanmasýný 
saðlamak. 

Kesinleþen imar tadilatlarýný imar planlarýna iþlemek, dosyalarý muhafaza için Arþiv 
Servisine göndermek ve gerekli bilgileri talep sahibi vatandaþlara veya ilgili Resmi Kurumlara 
bildirmek. 

Coðrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalýþmalarý deruhte etmek.
Kentsel Dönüþüm Projeleri ile ilgili çalýþmalarý yürütmek. 

Zemin Etüd Servisi
Parsel bazýnda jeolojik, ayrýca her tür ölçekte imar planlarý yapýmlarýnda jeolojik ve 

jeofizik etüdlerin kontrolünü saðlayýp onaylamak.
Bina projelerine altlýk teþkil eden imar çaplarýný bu çerçevede inceleyerek tasdik 
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etmek.

Proje Kontrol Servisi
Ýmar çapýnda verilen ölçülere uygun olarak çizilen projelerin (mimari- 

statik(betonarme), makine, elektrik) kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapýlýp 
yapýlmadýðýný inceleyerek onaylamak.

Kat irtifaký ve kat mülkiyeti projelerini onaylayarak fotoðraf tasdiki yapmak.

Ruhsat Servisi
Kanun ve yönetmeliklerle belediye imar yönetmeliklerine uygun olarak tasdik edilen 

projelere göre yapý ruhsatý düzenlemek, tadilat ruhsatý ve yenileme ruhsatlarýný vermek, 
ruhsat harçlarýnýn tahakkuku yapýlarak ruhsat dosyalarýný eksiksiz olarak teslim alýp arþiv 
memurluðuna teslim etmek.

Evrak Kalemi 
Müdürlük yazýþmalarýný yürütmek, gelen ve giden evraklarýn kayýtlarýný yapmak, 

yazýþma metinlerini oluþturup imzalanma iþlemlerini takip etmek, yazým kurallarý ve bunlarla 
ilgili deðiþiklikleri takip etmek ve uygulamak.

Arþiv Servisi
Tüm proje ve evraklarýn yöntemine uygun olarak arþivlenip muhafaza edilmesini 

saðlamak, Ýstendiðinde bu evraklarýn tekrar çýkartýlarak ilgili birime gönderilmesini saðlamak.

Vezne
Tahakkuku yapýlan tüm müdürlük harçlarýnýn tahsilatýný yapmak ve tahsil edilen 

parayý belediyenin banka hesabýna veya Ýdari ve Mali Hizmetler Müdürlüðüne yatýrarak teslim 
etmek.

C. Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapý:
Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, sebze halinin batýsýnda, atýl bir vaziyette bulunan binayý, 

yapýlan tadilatlarla Belediye Hizmet binasý olarak hizmete açmýþtýr. Yaklaþýk iki buçuk yýldan 
beri de hizmetlerine bu binada devam etmektedir. Bina 2 katlý olup, 10 oda mevcuttur. 
Binamýzýn yan tarafýnda bulunan Caminin atýl vaziyette bulunan bodrum katýnda ise gerekli 
tadilatlara gidilerek arþiv birimi oluþturulmuþtur. 
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43%
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüðümüz bünyesinde 1 binek araç 1 picup 
bulunmaktadýr. Ayrýca personel kullanýmýnda 9 adet bilgisayar, 1 adet fax makinesi, 1adet 
fotokopi makinesi mevcuttur.

4. Ýnsan Kaynaklarý: Müdürlüðümüzde bulunan personel; 

Daimi Ýþçi Personel olarak; 1 iþçi bulunmaktadýr.
Kadrolu Personel olarak; 1 Müdür Vekili (Ýnþaat Mühendisi), 2 Müdür Yardýmcýsý 

(Jeoloji Mühendisi, Ýnþaat Mühendisi),  3 Makine Mühendisi, 1 Ýnþaat Teknikeri, 2 Harita 
Teknikeri, 4 Memur (1 Yüksek Okul,1 Lise, 2 Ortaokul) bulunmaktadýr.
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5. Sunulan Hizmetler: 
• Müdürlüðümüz mali yýl yýlý içerisinde Yeni Mahalle Kanal üstü Mevkiinde ve þehrin 

muhtelif bölgelerinde yapýlacak olan Kentsel Dönüþüm Projeleri için çalýþmalarýna devam 
etmektedir. Bu projeler ile uydu kent kurularak geniþ ve modern yollar, parklar, otoparklar ve 
her türlü sosyal donatýyla birlikte çaðdaþ ve depreme dayanýklý kent mekânlarý oluþturulmasý 
hedeflenmektedir. 

• Sektörel bazda ise, bazý meslek gruplarýný sitelerde bir araya toplayarak bu 
esnaflarýmýzý þehir dýþýna yapýlacak olan yerlere taþýma çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.

• Ýlimizin doðu giriþinde bulunan ve çirkin bir görünüm arz eden Asri mezarlýðýn 
bitiþiðindeki odun kömür ambarlarýnýn,  El-kas ve El-et entegre tesislerinin doðusunda 
bulunan alana aktarýlmasý için hazýrlanan plan Belediye meclisinde onaylanmýþ olup arazide 
gerekli çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.

• Þehir içerisinde kalan ve trafiði olumsuz yönde etkileyen Sebze Hali ile Oto 
galericilerinin, trafiði de rahatlatmak amacýyla, belirlenen bölgeye taþýnmasý için Ýmar 
planlarýnda gerekli alanlar ayrýlmýþ olup hazýrlanan revizyon planý Belediye Meclisi tarafýndan 
onaylanarak çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. 

• Harput Jandarma Komutanlýðýnýn yanýnda bulunan, eski Belediye Baþkanlýðý 
binasýnýn Kültür Evi olarak yapýlmasý için röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri 
ihalesi yapýlmýþtýr. 

• Harput giriþindeki Saðýr Müftü Konaðý ve Dönerler (Küçük Efendi) Konaklarýnýn 
röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri yapýlarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu 
tarafýndan onaylanmýþtýr.

• Yine Harput giriþinde Saðýr Müftü Konaðýnýn karþýsýnda bulunan harabe evlerinin de 
kültürümüze kazandýrýlmasý amacýyla, tarihe sahip çýkmak bilinciyle röleve, restitüsyon, 
restorasyon ve tesisat projeleri yapýlarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafýndan 
onaylanmýþtýr.

• Vatandaþlarýn arsalarýndaki sýkýntýlarýný ortadan kaldýrmak için þehrin muhtelif 
yerlerinde þuyulandýrma çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
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• Vatandaþlarýmýz arsalarýnýn Ýmar durumu hakkýnda bilgilendirilmiþtir.

• Zemin Etüt Servisinde, þehrimizde yapýlan inþaatlarýn jeolojik etüt raporlarý, sondajlý 
ve gözlemsel çalýþmalar mahallinde sürekli denetlenmektedir. Yapýlan çalýþmalar neticesinde; 
verilen 350 adet imar çapýnýn ön jeolojik etüt raporlarý kontrol edilmiþtir. Yine ayný tarihlerde 
500 adet zemin etüdü sondajlý çalýþmalar yerinde denetlenmiþ ve bu çalýþmalara baðlý olarak 
hazýrlanan raporlar incelenmiþtir.

• Belediye Meclis toplantýlarýnda Ýmar Komisyonu tarafýndan, itirazlar ile birlikte 103 
adet dosya görüþülerek karara baðlanmýþtýr

• Vatandaþlara Ýmar Planlarý hakkýnda bilgi vermek, imar çapý tanzim etmek, ifraz-
tevhit dosyalarýný düzenlemek ve arazileri inþaat yapýmýna elveriþli hale getirmek için 
þuyulandýrma yapmakla görevlidir.

Bu çalýþmalar çerçevesinde, yaklaþýk 3500 vatandaþýn imar durumu ile ilgili taleplerine 
cevap verilerek, 450 adet imar çapý tanzim edilmiþtir. Yaklaþýk 20 hektar þuyulandýrma iþlemi 
yapýlmýþtýr. 

• Müdürlüðümüze intikal eden 659 adet proje (mimari, statik, tesisat yönünden) 
incelenip eksiklikleri varsa giderildikten sonra imzalanarak tasdik edilmiþ ve yapý ruhsatý 
verilmek üzere ilgili servise gönderilmiþtir.

• Proje Kontrol servisi tarafýndan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak incelenerek 
tasdik edilen projelere 3194 sayýlý Ýmar kanununa göre Yapý Ruhsatý verilmektedir.  
Ýlgili odalar tarafýndan verilen Sicil Durum Belgesi ile birlikte Belediyemiz teknik elemanlarý ve 
Ýmar Müdürü tarafýndan onaylanan 659 adet inþaata Yapý Ruhsatý düzenlenerek verilmiþtir.

• Ýmar Kalemi vatandaþlarýmýzdan, diðer Resmi Kurumlardan ve Belediyemiz 
Müdürlüklerinden gelen dilekçe ve yazýlarýn gerekli kayýtlarýný tutarak ilgili kiþilere,  kurum ve 
kuruluþlara bildirmektedir.

Yýl içerisinde imar kaleminde toplam 5966 evrak iþlem görmüþtür. Belediye Encümeni 
ve Meclisine 542 evrak sevk edilerek görüþülmesi saðlanmýþtýr.

6. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi:
Üst Yöneticiler  Ýç kontrol sisteminin kurulmasý/gözetilmesinden sorumludurlar.

Harcama Yetkilileri (Görev/yetki alaný çerçevesinde) Ýdari/mali karar/iþlemlere 
  iliþkin olarak iç kontrolün iþleyiþinden sorumludurlar.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER:
A.Müdürlüðün Amaç ve Hedefleri
Þehircilikte örnek bir þehir olma özelliðini koruyarak, halkýn ihtiyaç ve beklentilerini 

karþýlayacak þekilde, modern þehirleþmeye yönelik imar ve þehircilik çalýþmalarýnýn 
yapýlmasýný amaçlar.

Ýmar mevzuatýna iliþkin görev ve iþlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve 
denetimi saðlamak. Belediyemize baðlý diðer müdürlüklerin altyapýsýný oluþturacak bilgi, 
belge döküman toplanmasý ve taleplerinin karþýlanmasý da görevlerimiz içerisinde yer 
almaktadýr.

B.Temel Politikalar ve Öncelikler
Ýmar iþlerini kaliteli ve verimli bir þekilde yapmak, Ýmar hizmet kalitesini iyileþtirmek ve 

daha iyi platformlara taþýyarak halkýmýzýn güvenini kazanmak ve dürüst olmak temel 
politikalarýmýz ve önceliklerimiz arasýndadýr.

C. Diðer Hususlar
• Kentin artan nüfus ihtiyacýný karþýlamak için yeni yerleþim alanlarý oluþturmak

• Kentin ihtiyacýna göre planda deðiþiklikler yapýlmak.

• Þehrimizin imar planlarýnýn Belediyemizin Web sitesinde yayýnlandýktan sonra imar 
durumunu öðrenmek isteyen vatandaþlarýn Müdürlüðümüze gelmeden de bilgi sahibi olmasý 
saðlanacaktýr. Ayrýca þehrimizin tüm Ýmar Planlarýnýn sayýsal hale getirilmesi ile birlikte Kent 
Bilgi Sistemine geçiþteki ikinci adým da atýlmýþ olacaktýr.

• Vatandaþlarýn arsalarýndaki sýkýntýlarýný ortadan kaldýrmak için her yýl þehrin muhtelif 
yerlerinde þuyulandýrma çalýþmalarýnýn yapýlmasý.

• Elazýð Uygulama Ýmar Planý, Nazým Ýmar Planlarýndaki deðiþiklikler ile bu planlarýn 
yetersiz kaldýðý durumlarda yapýlan Revizyon Ýmar Planlarý, Ýlave Ýmar Planlarýnýn, Ýmar Kanunu 
ve Yönetmeliklere uygun bir þekilde denetimini - kontrolünü saðlamak; imar planlarý ile ilgili 
talepleri ve çalýþmalarý Belediye Meclisine sunarak görüþülmesini saðlamaktadýr.   

• Ýlgili Mühendis ve Mimarlar tarafýndan (Mimar, Ýnþaat Mühendisi, Makine Mühendisi 
ve Elektrik Mühendisi) çizilen projelerin, proje kontrol servisinde bulunan teknik 
elemanlarýmýz tarafýndan incelenerek kanun ve ilgili yönetmeliklere uygunluðu kontrol 
edilmektedir.

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü



III FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A- MALÝ BÝLGÝLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2.Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

1.442.700,00 TL ödenek konulmuþ olup, bunun 862.311.51 TL' si harcanmýþ geriye kalan 
581.968.34 TL ödenek iptal edilmiþtir.

 3.Mali Denetim Sonuçlarý
Müdürlüðümüz yýl içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr mal iþlem 

fiþlerini uygun bir þekilde dosyalamasý yapýlmýþ ve herhangi bir denetlemede hazýr bir þekilde 
sunulacaktýr. 

B - Performans Bilgileri
 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
2009 mali yýlý içinde müdürlüðümüz 123 adet ödeme evraký düzenlemiþ, 2010                 

performans programýný hazýrlamýþtýr. 

Ýdare Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ  
Harcama Birimi Adý  ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ  

Ekonomik 
Kodlar

 

Bütçe ile 
Verilen 

 Ödenek 

 

Aktarma ile 
Eklenen 

 Ödenek

 

Aktarma ile 
Düºülen 

 Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödeneði 

 Toplamý

 

2009 Mali Yýlý 
Bütçe 

Giderleri

Gerçekleºme 
Oraný 

%
01-Personel 
Giderleri

 

457.000,00.TL.

 

39.455,40 TL.

 

21.000..00.TL

 

475.455,40.TL.

 

395.628,76.TL. 0.83

02-SGK 
Giderleri

 

63.000,00.TL.

 

6.824.45

 

TL

 

5.000.00.TL

 

64.824,45.TL.

 

52.036,21.TL. 0.80

03-Mal ve 
Hizmet Alýmý 
Gid.

 

822.000,00.TL.

 

30.000,00.TL.

 

88.000,00.TL.

 

764.000,00.TL.

 

314.444,78.TL. 0.41

05-Cari 
Transferler

 

60.000,00.TL.

 

0,00

 

0.00.TL.

 

60.000,00.TL.

 

49.412,20.TL. 0.82

06-Sermaye 
Giderleri

 

40.000,00.TL.

 

40.000.00.TL

 

0,00.TL.

 

80.000,00.TL.

 

50.789,56.TL. 0.63

07-Sermaye 
Transferleri

 

0,00

 

0,00

  

0,00

  

0,00

  

0,00 00.0

09-Yedek 
Ödenekler

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.0

T O P L A M
1.442.000,00.TL

.
116.279,85.TL. 114.000,00.TL. 1.444.279,85.TL. 862.311,51.TL. 0.60
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2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almýþ olduðu Müdürlüðümüz yönetmeliðinde, ilgili kanun ve 
yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde 
yapýlmaya çalýþýlmýþ, diðer müdürlüklerle bilgi alýþ veriþinde bulunulmuþ, eðitici seminerlere 
katýlarak verimliliðini ve performansýný üst seviyeye çýkarma gayreti içerisinde olmuþtur.

IV. KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A. Üstünlükler
1.Deðiþen teknolojiye ayak uydurulmasý.
2.Vatandaþtan gelen müracaat dilekçelerinin anýnda deðerlendirilmesi.
3.Hizmet kalitemizin iyi olmasý.
4.Belediye parselleri ile ilgili envanterin çýkarýlmasý ve mülklerinin verimli olarak 

deðerlendirilmesi. 
5. Müdürlüðümüzde çalýþan personelin genç ve dinamik olmasý,
6. Hizmet bilinci ve hizmet aþký ile çalýþýlmasý,
7. Diðer birimler ile   koordinasyonun etkin olmasý,  
8. Etkinlik ve Verimlilik açýsýndan çalýþan personelin azami gayret   sarf etmesi,
9. Geliþime ve deðiþime açýk olunmasý,
10.  Hizmetlerde önderliðin ve örnekliliðin ilke edinilmesi,  

.   
B. Zayýflýklar

Yoðun iþ temposundan kaynaklanan zaman yetersizliði ve buna baðlý olarak ortaya 
çýkan personel ihtiyacý

• Mevzuattan kaynaklanan uzun sürenin, sonuçlara yansýmasý
 

C. Deðerlendirme
Müdürlüðümüz gerek personel yönünden gerekse kullanmýþ olduðu teknolojik 

malzemeler yönünden gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir þekilde, müdürlüðümüzün her 
türlü iþ, iþlem ve faaliyetlerini gerekli titizlik ve hassasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar 
çerçevesinde hiçbir aksaklýða meydan verilmeden, görevi üst düzeyde yapma gayreti 
içerisinde bulunmaktadýr.

 

•  

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
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V. ÖNERÝ VE TEDBÝRLER
* Personelin verimini arttýrmak için çeþitli faaliyetler, seminerler,  Büyükþehirlerde 

yapýlan fuarlara geziler düzenlenebilir. 
* Müdürlüðümüzün en çok ihtiyacý olan inþaat mühendisi, þehir plancýsý, mimar, 

peyzaj mimarý, tasarýmcý, elektrik mühendisi gibi meslek dallarýndan elemanlarýn alýnmasý.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim.
  

Bilgilerinize arz ederim

              Okyar TETÝK
        Ýnþaat Mühendisi
Ýmar ve Þehircilik Müdür V.

. 
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ
Ýtfaiye Müdürlüðümüz her

 
günün her saati yangýnlara ve afetlere, sel baskýnlarýna, trafik kazalarýna, iþyerlerinin yangýn 
güvenliðine, tatbikatlar, okullarda eðitim, þehrimizin yangýn planý, eðitim çalýþmalarý, 
denetimler olmak üzere çalýþmalarýný aksatmadan yürütmektedir. Personelimiz her sabah 
fiziki ve teorik olmak üzere eðitime tabi tutulmaktadýr. Ýtfaiye teþkilatýmýz her geçen gün 
modernizasyon çalýþmalarýný aksatmadan yürütmektedir.

1- GENEL BÝLGÝLER                                   
A-MÝSYON

       Misyonumuz,  Ýtfaiye Müdürlüðünün hizmetlerini yerine getirmek ve bu hizmetleri 
bütün vatandaþlara eþit biçimde daðýtmak.

VÝZYON
Vizyonumuz, bütün imkanlarý en iyi þekilde kullanarak vatandaþlarýmýzý maddi ve 

manevi þekilde tehdit eden bütün doðal afetlere karþý hazýrlýklý ve tedbirli olmak, ayrýca doðal 
afetlere ve yangýnlara karþý vatandaþlarýmýzýn ihtiyacý olan bilgileri onlara sunmaktýr.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar 
Yaptýðýmýz Ýtfaiye hizmetlerinin iþleyiþ iþlemlerinin   kanunlara uygun olarak yapýlmasý 

ve bu doðrultuda hesap verilebilir bir yöntem anlayýþý içerisinde, vatandaþlarýmýz içersinde  
ayrým yapýlmaksýzýn eþit hizmet sunulmasý amaçlanmaktadýr.

Amaçlarýmýz doðrultusunda hizmetlerimiz þeffaf bir þekilde devam etmektedir.

C- Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapý
Ýtfaiye Müdürlüðümüz Mustafa Paþa Mahallesi Fikret Memiþoðlu Caddesi üzerinde 

bulunan  iki katlý hizmet binasýnda faal olarak çalýþmaktadýr. Hizmet binamýzda; 
              1 adet Santral odasý
              1 adet Dershane 

 türlü, itfai olaya, Uluslararasý standartlarýn öngördüðü 
sürede,etkin müdahale ederek, halkýn can ve mal kayýplarýný, en aza indirmek,bu kapsamda;
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              3 adet Depo
              1adet Yemekhane
              1 adet Yazýcý odasý
              2 adet Yatakhane 
              3 adet Tuvalet 
              3 adet Duþa kabin 
              1 adet Kalorifer dairesi 
              1 adet Mescit 
              2 adet dolaplý soyunma  odasý 
              1 adet Baþkan Makam odasý 
              1 adet Müdür odasý 
              1 adet Müdür yardýmcýsý odasý
              1 adet Amir odasý 
              1 adet Misafirhane 
              1 adet Toplantý salonu bulunmaktadýr.

        Bunun dýþýnda Ýtfaiye araçlarýnýn bulunduðu, Hizmet Binamýzýn dýþýnda 9 araç 
kapasiteli kapalý garajýmýz mevcuttur. 
          Ayrýca büyüyen þehir sýnýrlarýmýz içinde hizmetlerimizi vatandaþlarýmýza daha iyi bir 
þekilde ulaþtýrmak için Abdullahpaþa Mahallesinde 2. bir þubemizde bulunmaktadýr.   
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2- Örgüt Yapýsý

 

BELEDÝYE

 

BAªKANI

 
 
 
 

BELEDÝYE

 

BAªKAN

 

YARDIMCISI

 
 
 ÝTFAÝYE

 

MÜDÜRÜ
 

 
 

  
ÝTFAÝYE MÜD YRD.

                                
ÝTFAÝYE

 
AMÝRÝ

 
 
 

ÝTFAÝYE  AMÝR YARDIMCISI 
 
 

1.  VARDÝYA  AMÝRÝ  2.  VARDÝYA  AMÝRÝ 3. VARDÝYA AMÝRÝ 
 
 

ÝTF.ÇVÞ.
   

ÝTF.ÇVÞ.
   

ÝTF.ÇVÞ.
 

 
 

ÝTF.ONB.

   

ÝTF.ONB.

   

ÝTF.ONB.

 
 
 

ÝTF.ERLERÝ

   

ÝTF.ERLERÝ

   

ÝTF.ERLERÝ

 
 
 
 

AFET

 

KOORDÝNASYON

 

MERKEZÝ
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
ARAÇ VE GEREÇ DURUMU

    Plaka                      Marka Model Merdiven / m      Su /ton Köpük/kg
23 AL 110 Þahin 1995 Hizmet Aracý
23 AH 553                Isuzu 1995 Arazöz      3 ton                250kg
23 EY 005 Isuzu 1997 Arazöz                                          250 kg
23 DE 072 Cargo 1984 18 metre      7 ton 250 kg
23 DP 800 Fatih 1988 Arazöz      8 ton 400 kg
23 AP 300 Fatih 1990 24 metre      7 ton 400 kg
23 DF 110 Fatih 1997 18 metre      7 ton 400 kg
23 DY 110                Fatih 1997 Arazöz      8 ton
23 DZ 130                Fort                   1991                 Servis aracý
23 AF 110                 Iveco                2008                Kurtarma Aracý       2 ton        400 kg
23 DS 110                 Mercedes             2008                     39 metre                        

1- 4   Adet Dizel Motopomp 
2- 13 Adet Benzinli Motopomp
3- 7   Adet Elektrikli dalgýç
4- 1  Adet sýcak sulu yýkama makinesi bulunmaktadýr.

          Bunun yaný sýra yazýþmalarýn daha saðlýklý bir þekilde gerçekleþtirilebilmesi için 
müdürlüðümüzde; 

          5  adet Bilgisayar
          1 adet Fotokopi Makinesi  
          2 adet yazýcý bulunmaktadýr.

eknolojik imkanlarýn kullanýlmasý ile yazýþmalar sorunsuz ve süratli bir þekilde 
yapýlmaktadýr.                                
          Yine yangýn ihbarlarýnýn saðlýklý bir þekilde alýnabilmesi için santral odamýzda
           *  3-adet  yangýn Ýhbar telefonu (110-nolu telefon)
           * 3-adet harici ve 8-adet dahili telefon

 Ve personelin saðlýklý bir þekilde haberleþmesini saðlayan
           * 20-adet telsizle  müdürlüðümüzde hizmet verilmektedir. 

Ýtfaiye Müdürlüðü
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4- Ýnsan kaynaklarý
       Müdürlüðümüzde görev yapan personellere ait tablo aþaðýdadýr.

1- Sunulan Hizmetler
1- Yangýn Ýþleri
Ýtfaiye personeli 3 vardiya halinde günün 24 saati yangýn ve diðer afetlere anýnda 

müdahale edebilecek þekilde çalýþýr. Yangýn ihbarý geldiði anda zaman kaybetmeden 
ekiplerimiz yangýn mahalline hareket ederek gerekli müdahale yapýlýr.

       01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda meydana gelen yangýnlar hakkýnda rapor 
düzenlenerek Cumhuriyet Savcýlýðýna sunulmak üzere ilgili makamlara verilir.

01/01/2009-31/12/2009 TARÝHLERÝ ARASINDA ÝLÝMÝZDE MEYDANA GELEN YANGINLAR
Kamu Binasý yangýný                :  5
Özel Bina Yangýný                     : 165
Atölye Ýmalathane yangýný : -
Motorlu araç yangýný                 : 36
Odun Kömür Deposu yangýný : 10
Orman Fidanlýk yangýný:-
Bað Bahçe yangýný                    : 82
Ekin- Ot yangýný                       : 527
Diðer yangýnlar                          : 178
                                            Toplam : 1013

     BUNLAR:
30 301. Personelimiz her sabah 08:  ile 10:  arasý yangýn bilgisi, korunma önlemleri ve 

müdahale teknikleri konularýnda Müdür, Müdür Yardýmcýsý ve Amirlerin nezaretinde eðitime 
tabi tutulmaktadýr. 

2. Planlý ve programlý þekilde tatbikatlar yapýlmaktadýr. Tatbikat sonrasý yangýncý 
personel  deðerlendirme toplantýlarý yapmaktadýr. Bu çalýþmalar 2010 yýlý içerisinde de devam 
edecektir.

3. Þehrimizin yangýna hassas bölgeleri tespit edilmiþtir. Bu bölgelere yakýn yerlere 
yangýn vanalarý konulmuþtur.

4. Ýtfaiye araçlarýmýzýn modernizasyonu çalýþmalarý devam etmektedir.
5. Araçlarýmýzýn randýmanlý çalýþabilmeleri için araç kontrol çizelgeleri hazýrlanarak her 

araca býrakýlmýþtýr. Çizelgelerdeki teknik kýsýmlarý sürücüler kontrol ederek aracý imza karþýlýðý 
teslim almaktadýrlar.

6. Her mevsimin özelliðine göre Yangýn Bülteni hazýrlanmakta ve Basýn ve Halkla 
Ýliþkiler Müdürlüðünce tüm yerel basýn kuruluþlarýna daðýtýlmaktadýr. Bu bültenlerde 
halkýmýzýn yangýna karþý alabileceði önlemler anlatýlmaktadýr.

STATÜ SAYISI  
MEMUR 41 
ÝÞÇÝ 34 
TOPLAM 75 
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7. Müdürlüðümüz 1/5000 ölçekli haritada yangýnlara ulaþým planý hazýrlamýþtýr. 
8. Haberleþmede de modernizasyon çalýþmalarý devam etmektedir. Haber 

merkezinde bulunan telsizlerin güçleri arttýrýlmýþtýr.  
9. Her yýl Ýtfaiye haftasý etkinliklerinde tüm personelin katýlýmýyla yangýn tatbikatý 

yapýlmakta ve Devlet Büyükleri ziyaret edilmektedir.                 

   SU BASKINLARI:
Þehrimizin muhtelif mahalle ve semtlerinde yaðmur sularýna maruz kalan ev, iþyeri ve 

resmi daireler itfaiye ekipleri tarafýndan en kýsa zamanda motopomplarla temizlenmiþtir.

      SULAMA ÝÞLERÝ:
Yaz mevsimi boyunca gerektiðinde resmi kurumlara, okullara, yurtlara, camilere ve 

sularý kesik olan semtlere Ýtfaiye arasözü ile ücretsiz içme suyu verilmektedir.

ÝNÞAAT VE TAZÝKLÝ SU ÝÞLERÝ:
Þehrimizin çeþitli mahalle ve semtlerinde þahsa ait inþaatlara makbuz karþýlýðý inþaat 

suyu verilmektedir.
2009 yýlý içerisinde muhtelif yerlere ve inþaatlara makbuzla tazyikli su verilmiþ 

karþýlýðýnda 3.490.00 TL  makbuz karþýlýðý para alýnmýþtýr. 

BACA TEMÝZLEME ÝÞLERÝ:
Kýþ mevsimlerinde özel binalarýn ve resmi kurumlarýn soba ve kalorifer bacalarýnýn 

temizlenmesi hususunda makbuz karþýlýðý Müdürlüðümüze müracaat etmiþ olan 
vatandaþlarýn bacalarý elemanlarýmýzca noksansýz ve zamanýnda temizlenmiþtir.
      2009 yýlý içerisinde muhtelif ev ve iþyerlerinin bacasý noksansýz olarak temizlenmiþ 
karþýlýðýnda 1.920.00 TL makbuz karþýlýðý para alýnmýþtýr. 
                                                                                  

MERDÝVENLÝ ARAÇ ÝLE KAPI AÇMA:
Anahtarý içeride kalan vatandaþýmýzýn kapýlarý ücret mukabilinde makbuz karþýlýðý 

açýlmaktadýr.Tehlike arz eden durumlarda ücretsiz olarak'ta emniyet nezaretinde 
vatandaþlara yardýmcý olunmaktadýr. 

  2009 yýlý içerisinde muhtelif ev ve iþyerlerine Merdivenli araçla hizmet götürülmüþ, 
karþýlýðýnda  3.490..00 TL makbuz karþýlýðý para alýnmýþtýr. 

AFÝÞ ASMA ÝÞLERÝ:
Müdürlüðümüze makbuz karþýlýðý müracaat eden vatandaþlarýmýza ait  afiþleri 

þehrimizin muhtelif yerlerine asýlmýþtýr. Bunun dýþýnda resmi kurum ve kuruluþlarýn afiþleri' de 
asýlmaktadýr.

ÝÞYERÝ AÇMA RUHSATI:
Þehrimizin muhtelif semtlerinde iþyeri açmak isteyen vatandaþlarýn Müdürlüðümüze 

müracaatlar üzerine elemanlarýmýzca  iþyerleri yangýn tedbirleri bakýmýndan kontrol edilmiþ 
olup, açmaya elveriþli olanlara iþyeri ruhsatlarý verilmiþtir.

Ýtfaiye Müdürlüðü
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Bunun dýþýnda umuma açýk iþyeri ve resmi kuruluþlarýn yangýndan korunmasý 
bakýmýndan yangýn söndürme cihazlarý ve malzemeleri zaman, zaman kontrol edilerek tespit 
edilen noksanlýklar giderilerek faal duruma getirilmiþtir.

TATBÝKATLAR    :
1-  Emniyet Müdürlüðünde tatbikat yapýlmýþtýr.
2-  E.Tipi Cezaevinde tatbikat yapýlmýþtýr.
3-  Çocuk Eðitim evinde tatbikat yapýlmýþtýr.
4-  Kolordu ve baðlý birliklerde tatbikat yapýlmýþtýr.
5-  Lpg Dolum Ýstasyonlarýnda tatbikat yapýlmýþtýr. 
6-  Benzin istasyonlarýnda tatbikat yapýlmýþtýr.
7-  Okullarda tatbikat yapýlmýþtýr.
8-  Kendi bünyemizde tatbikatlar yapýlmaktadýr.
9-  Elazýð Ýlindeki Petrol  Ofisi Bayileri personellerine yangýn eðitimi yaptýrýlmýþtýr

               10-Habaþ Sýnai gaz dolum tesislerinde tatbikat yapýlmýþtýr.
11-Sivil Savunma Müdürlüðü ile koordineli çalýþmalarýmýz devam etmektedir 

6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
Kuruluþlar büyüdükçe   yönetim ve iç kontrol sistemi zorlaþmaktadýr.

 Kuruluþun amaç ve misyonuna uygun kaliteli  hizmet üretmek,
 Kaynaklarý daha etkili ve verimli kullanmak.

Ýtfaiye Yönetmeliðine ve idari yönetimin emir ve talimatlarýna uyulmasýný saðlamak,
 Doðru verilerin ýþýðý altýnda durumu anlaþýlýr olarak ve zamanýnda gösterecek 
iletiþimler saðlamak.  

II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri:
Yerine getirdiðimiz hizmetlerin Ýtfaiye Yönetmeliðine uygun olarak yerine getirilmesi 

çaða ve teknolojiye uyarak eksikliklerin giderilmesi, ,Halka sunduðumuz  hizmetlerin  
kanunlara uygun olarak yapýlmasý ve bu doðrultuda hesap verilebilir bir yönetim anlayýþý 
içerisinde ayrým yapýlmaksýzýn bütün vatandaþlarýmýza  hizmet götürülmesi 
hedeflenmektedir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
Temel politikamýz ve önceliðimiz yangýnlarda ve doðal afetlerde yaþanan maddi ve 

manevi hasarlarý en aza indirmek, vatandaþlarýmýzý yangýn ve doðal afetlerle ilgili 
bilgilendirmektir. 

C- Diðer Hususlar:
Geniþleyen sýnýrlarýmýzla birlikte Ýtfaiye personelimizin yangýnlara ve doðal afetlere 

karþý mücadele gücünü artýrmak amacý ile araç ve ekipman filomuz güçlendirilmekte, ve 
personelimizin ihtiyacý olan  çeþitli eðitimler uzmanlar tarafýndan saðlanmaktadýr.Ayrýca 
þehrimize doðal gazýn gelemsi ile birlikte bu konuda personelimize çeþitli eðitimler 
verilmektedir. 

Ýtfaiye Müdürlüðü
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III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler:
1-Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar*
             Müdürlüðümüz bünyesinde 2009 mali dönemi içerisinde bütçe ile verilen ödenek 
5,176.000.00 TL olup, bu ödeneðe aktarma ile eklenen 514,211.16 TL bütçe ödeneði eklenmiþ, 
daha sonra aktarma ile 497,500.00 TL ödenek düþülerek Müdürlüðümüz net bütçe ödeneði 
toplam 5,192.711.16 TL olmuþtur. Bu ödeneðin 3,871.956.72 TL'si kullanýlmýþ, geri kalan 
1,320.754.44 TL'lik bütçe ödeneði imha edilmiþtir.

 3- Mali Denetim Sonuçlarý
              2009  yýlý içerisinde yapýlan ödemelere ait bütün  evraklar ve taþýnýr mal iþlem fiþleri 
Müdürlüðümüz tarafýndan  düzenlenmiþ ve  her türlü denetime hazýr bir þekilde dosyalanýp 
gerekli arþivleme iþlemleri yapýlmýþtýr.  

B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

             2009  yýlý içinde, 1 adet Çok Maksatlý Arama ve Kurtarma aracý alýnmýþtýr. Trafik 
kazalarýnda ve arama kurtarma çalýþmalarýnda acil müdahale ve verimliliði artýrmýþtýr.  
Müdürlüðümüzde  2009 mali yýlý içinde  51 adet ödeme evraký düzenlenmiþ, 2010 performans 

Ýdare Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ  

Harcama Birimi 
Adý

 
ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ  

Ekonomik 
Kodlar

 

Bütçe ile verilen 
Ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 
ödenek

 

Aktarma ile 
düºülen 
Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödeneði 
Toplamý

 

2009 Mali Yýlý 
Bütçe Giderleri

Gerçekle
ºme 

Oraný
%

01-Personel 
Giderleri

 

2,194,000.00 TL

 

315,983.15 TL

 

40,000.00 TL

 

2,469,983.15 TL

 

2,237,202.28 TL 0,91

02-SGK 
Giderleri

 
   

390,000.00 TL

 

115,728.01 TL

      

0.00 TL

    

505,728.01 TL

 

391,932.60  TL 0,77

03-Mal ve 
Hizmet Alýmý 
Gid.

 

652,000.00 TL

 

82,500.00 TL

 

75,000.00 TL

  

659,500.00 TL

 

206,938.11 TL 0,31

05-Cari 
Transferler

 

290,000.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

  

290,000.00 TL

 

139,083.73 TL 0,48

06-Sermaye 
Giderleri

1,650,000.00

 

0.00 TL

 

382,500.00

 

1,267,500.00 TL

 

896,800.00 TL 0,71

07-Sermaye 
Giderleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Yedek 
Ödenekler

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 5,176,000.00 TL 514,211.16 TL 497,500.00 TL 5,192,711.16 TL 3,871,956.72 TL 0,75
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programý hazýrlanmýþ, 2009 mali yýlý faaliyet çalýþmalarýný yapmýþ, 2009 yýlý yangýn 
istatistiklerini hazýrlamýþ ve bunlarý Ýç Ýþleri Bakanlýðý ve Sivil Savunma Bakanlýðý'na 
göndermiþtir.
           Ayrýca Ýtfaiye araçlarýnýn bakýmý ve onarýmý yapýlmýþ, srenleri yenilenmiþ, iki aracýn da 
su monitörü yenilenmiþ, ve þehrin muhtelif bölgelerine yangýn hidrantlarý baðlanmýþ, su 
baskýnlarýna acil müdahale etmek için 7 adet dalgýç pompa alýnmýþ, su tanklarýna araçlarýmýza 
kum ve çakýl giriþini önlemek için su filtresi takýlmýþtýr.

2- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
             Belediye meclisinin almýþ olduðu müdürlüðümüz yönetmeliðinde belirtilen görev 
yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde yapmaya çalýþmýþ, diðer 
müdürlüklerle bilgi alýþ veriþinde bulunmuþ, eðitici seminerlere katýlmýþ, yeni alýnan 
ekipmanlarla filosunu güçlendirmiþ ve  performansýný en üst seviyeye çýkarmaya çalýþmýþtýr. 

IV- KURUMSAL FAALÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 
A- Üstünlükler 

             Ýtfaiye Müdürlüðümüzün  yeterli araç gereç ve donanýmýyla eðitimli personeliyle ve 
rahat çalýþma ortamý ile verimliliðini en üst noktaya çýkarmýþ  olmasý ve kendisini ilgilendiren 
konularda profesyonelce hizmet vermesi müdürlüðümüzün üstünlükleridir.

 B- Zayýflýklar
            Belediyemizin  Müdürlüðümüze saðladýðý olanaklar sayesinde zayýf yönlerimiz 
bulunmamaktadýr. Belediyemiz yönetimine, Müdürlüðümüze göstermiþ olduklarý ilgiden ve 
saðlamýþ olduðu imkânlardan ötürü teþekkürü borç biliriz.   

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
    
          Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim. 
          Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

                                                                                           Ý. Halil BAÞGÜN
                                                                                           Ýtfaiye Müdürü
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KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ

 SUNUÞ
Müdürlüðümüz Belediye Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen amaç,ilke ve talimatlar ile 

ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin eðitim ve kültür etkinliklerini deðiþen þartlara uygun 
bir þekilde seçenekli olarak belirleyip Baþkanlýk onayýna sunmak,veri tabaný ve ihtiyaç tablosu 
düzenlemek görevleri arasýndadýr.Belediyenin en önemli misyonlarýndan biri olarak kültür 
hizmetleri kapsamýnda manevi deðerlere saygýlý her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine, 
eserlerine destek vermek,birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluþmasýna yönelik yarýþmalar 
ve sergi ler  açmak,  düþünce düzeyini  yükseltecek konferans ve paneller  
düzenlemek,fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gerekli yardýmý yapmakda görevleri 
arasýndadýr.
       Müdürlüðümüz olarak Kültürel panel,anma günleri, sergi ve festivallerin düzenlenmesini 
saðlayýp organizasyonunu yapmalý ve Belediye'nin ”Stratejik Planý” çerçevesinde 
faaliyetlerini yürütmek ve iþlerin yasa,tüzük ve yönetmeliklere baþkanlýðýn talimatlarýna 
uygun ve zamanýnda yapýlmasýný saðlamaktýr.

Dünya ve ülkemiz deðiþirken, Elazýð onurlu ve saygýn yerini, çaðdaþ kent bilinci ile 
koruyacak ve geliþtirecektir. Amacýmýz, hepimize yaþamaktan mutluluk duyacaðýmýz bir kenti 
armaðan etmektir. Biz, bu kararlýlýkla ve bilinçle çalýþýyoruz.  Çünkü kentler onlara sahip 
çýkanlarýndýr. Bu programýn yapýlacak çalýþmalara ýþýk tutmasý, bilgi birikimi ve 
deneyimlerimize katký saðlamasýný diler, emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür 
ederim.

Mustafa AYIK
   Kültür ve Sosyal Ýþler Müd.V.

I-GENEL BÝLGÝLER
A- Misyon ve Vizyon
MÝSYON:Ýçerisinde onlarca farklý kültürün yaþadýðý Elazýð topraklarýnda yaþayan 

herkese ayrým yapmaksýzýn koþulsuz bir hoþgörü göstererek bütünlük saðlamak ve bu 
hoþgörünün verdiði güven ortamýnda yeteneklerini sýnýrlamadan çalýþan insanlarla Elazýð'ý 
mutlu insanlarýn yaþadýðý bir þehir haline getirmektir.
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VÝZYON:Geliþen, büyüyen, güzelleþen Elazýð'da geçmiþten günümüze kadar gelen 
tüm kültürel çalýþmalarý birleþtirerek Elazýð'ý sanat þehri haline getirmek.

B-Yetki,Görev ve Soumluluklar
Müdürün Yetkileri:
a)Müdürlük ile ilgili çalýþmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
b) Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarýný verme, 

sicil programlarýn düzenleme, ödül, takdirname ve yer deðiþikliði gibi yetkiler Müdürün 
uhtesindedir. 

c) Müdürlüðün faaliyet alanýna giren konularda ilgili kiþi, birim ve kuruluþlarla 
haberleþme ve koordinasyon saðlama yetkisine haizdir.

d) Bir üst makam tarafýndan verilecek deðer yetkileri kullanma görevi Müdüre aittir.

 a) Müdürün Görev ve Sorumluluklarý :
Belediye Mevzuatý ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine 

verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanýnda ve gereðince 
kullanýlmasýndan, Belediye Baþkan Yardýmcýsýna ve Yardýmcýlarý ile Belediye Baþkanýna karþý 
sorumludur.

1. Belediye baþkanlýðý tarafýndan belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata 
uygun olarak Belediyenin Kültürel iliþkiler kapsamýnda yer alan etkinliklerini, deðiþen 
koþullara uygun bir þekilde seçenekli olarak belirleyip Baþkanlýk onayýna sunar, onaylanmýþ 
seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabaný ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

2. Müdürlüðün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç ,gereç ve teknolojiyi 
belirler.

3. Ýmar Müdürlüðü ile iþbirliði içinde Belediye sorumluluðunda bulunan tarihsel ve 
kültürel kalýplarýn korunup geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý ile ilgili yayýn faaliyetlerini yürütür.

4. il halkýna geleneksel ve evrensel müziðin çeþitli türlerini açýk ve kapalý mekanlarda 
sunarak kent halkýnýn kaynaþmasýný toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent 
kültürünün oluþmasýný saðlar.

5. Kültürel alanda Baþarýlý öðrencileri teþvik edici ödüllerle destekler.
6. Anne ve Babasý çalýþan ailelerin okul öncesi dönemindeki eðitimlerinde katkýda 

bulunmak için kreþler açar.
7. Halk müzeleri yaptýrýp iþletilmesi konusunda ilgili makamlarla iþ birliðine gider.
8. Halkýn istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonlarý açar.
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9. Gençlik, Hanýmlar ve Çocuk komisyonlarý oluþturur.
10. Kültür Merkezleri açýlmasý için çalýþmalar yapar.
11. Çok yönlü ve çok amaçlý hizmet binalarý tesis eder.
12. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarýnda: 
a) konferanslar b) Paneller c) Açýk oturumlar  d) seminerler e) Sergiler f) Defileler g) 

Multi vizyon ve Dia gösterileri h) çeºitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandýrma ve Meslek 
edindirme Kurlarý k) Tiyatro, sinema kurslarý ve gösterileri l) Halk müziði ve halk oyunlarý 
kurslarý m) Türk sanat müziði kurslarý n) Çeºitli kampanya ve törenler düzenler.

13. Resmi bayram kutlamalarý , topluma mal olmuþ kiþiler için anma törenleri , önemli 
gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.

14. Ýhtiyaç duyulmasý halinde , Ýlçe halkýnýn ve diðer kuruluþlarýn kiþisel ve amatör 
çalýþmalarýna sergi , gösteri , panel , konferans, seminer ve çeþitli konulardaki toplantýlarýna 
mekan bulmalarýný saðlar. Ve bu tip organizasyonlarý profesyonel kiþiler ve kurumlarla birlikte 
gerçekleþtirir, kitlelere duyurulmasýný saðlar.

15. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili 
birim ve müdürlüklerle ortak çalýþmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel 
hizmet ve sosyal belediyecilik anlayýþýnýn geliþmesine ve kurumsallaþmasýna katký verir. 

16. Kültürel hayatýna katkýda bulunma amacýna yönelik , çeþitli konularda kitap, 
broþür, dergi, afiþ , vs hazýrlar ve halka ulaþmasýný saðlar.

17. Belediye faaliyetleri konusunda halký bilgilendirme çalýþmalarý yapar.
18. Halkýn belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüþ ve 

düþüncelerini tespit etmek amacý ile kamu oyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapar veya yaptýrýr.
19. Hanýmlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekanlarý beceri kurslarý 

açarak eðitim amaçlý kullanýr.
20. Kursiyerler tarafýndan üretilen ürünlerin , talep edilmesi halinde , satýlmasý 

yönünde çalýþmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardýmcý olur.
21. Yaþlýlara yönelik çeþitli etkinlikler düzenler, topluma kazandýrýlmasý konusunda 

tedbirler alýr.
22. Gençlik, Rehberlik ve Danýþma Merkezleri oluþturma giriþimde bulunulur.
23. Vatandaþý yönlendirme , bilgilendirme ve ortak çalýþmaya teþvik etme anlayýþý ile 

görev yapar.
24. Diðer kurum ve kuruluþlarýn ilgili çalýþmalarýný izler ve gerekli hallerde bu 

çalýþmalara ilgili personele katýlýmýný saðlar.
25. Müdürlüðün yýllýk bütçesini hazýrlar.
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26. Amir memur iliþkisi içerisinde çalýþýlarak üst makamlarca verilecek benzeri 
nitelikteki diðer görevleri yerine getirir.

27. Yemekli toplantýlar yapar.
28. Kültür ve Sosyal amaçlý Resmi- Özel Kurum ve Kuruluþlarla iþ birliði içerisinde 

çalýþýr.
29. Sportif faaliyetler ve Aktiviteler düzenler.
30. Sünnet ªöleni düzenler.
31. Tarihi ve doða güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer 

kuruluþlara ziyaret programlarý düzenler.
32. Kültürel amaçlý Kardeþ Aile projeleri geliþtirir.
33. Ailenin korunmasý yönünde eðitici çalýþma programlarý hazýrlar.
34. Parçalanmýþ ailelerin birleþtirilmesine yönelik destek ve diyalog çalýþmalarý yapar.
35. Bütün bu hizmetlerin yapýlmasý için lazým olan personel istihdamý, araç-gereç ve 

malzeme ihtiyacý ve nakdi yardýmlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak 
oluþumunu saðlar.

36. Yangýn ve Doðal afet gibi durumlarda maðdur olan ailelere yardýmcý olur.
37. Kültür ve Sosyal amaçlý dayanýþma ve katýlýmý saðlamak,hizmetlerde etkinlik, 

tasarruf ve verimliliði arttýrmak amacý ile gönüllü kiþilerin katýlýmýna yönelik programlarýn 
uygulanmasýný gerçekleþtirir.

38. Sokak ve sokakta çalýþtýrýlan Sokak çocuklarýn eðitime yönlendirilebilmesi 
konusunda yardýmcý olur.

39. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaþam becerilerinin 
geliþtirilebilmesi konusunda çalýþmalaryapar.

40. Amatör Spor kulüplerine yardýmlarda bulunur.

C-Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapý
Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü, Belediyemizin yeni kiraladýðý hizmet binasýnýn 

2.katýnda 1 Müdür odasý, 1 adet servis personellerinin bulunduðu oda, Ýþletme ve Ýþtirakler 
Hizmet binasýnda da Müdürlüðümüze baðlý olan AR-GE servisi olmak üzere 3 odada hizmet 
vermektedir.
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2-Örgüt Yapýsý

 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüðümüz hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde toplam 4 adet 
Bilgisayar,3 adet yazýcý bulunmaktadýr.
4-Ýnsan Kaynaklarý
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5-Sunulan Hizmetler
16/01/2009 Tarihinde yeni hizmete sunulan Belediye Halk Otobüslerinin açýlýþý nedeni 

ile ses düzeni,süsleme vs. organizasyonlar Müdürlüðümüz tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
5393 sayýlý Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi ile 4734 Sayýlý K.Ý.K. 

22/b maddesi gereðince ; Elazýð Valiliði'mizin baþlatmýþ olduðu “Elazýð Okuyor” kampanyasý 
kapsamýnda okul kütüphanelerine baðýþlamak,Belediye Baþkanýmýzýn ziyaret edeceði 
okullardaki öðrencilerimize hediye etmek ve deðiþik vesilelerle düzenlenen 
hikaye,kompozisyon,þiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öðrencileri ödüllendirmek amacý 
ile 1000 adet “Kaptan Memo” ile 1000 adet “Yýldýz Kaymasý” adlý kitaplarýn alýmý ve ücret 
ödemesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

02/02/2009 Tarihinde Bosna Hersek Þehitlik Anýtý Açýlýþý nedeni ile ses sistemi ve 
organizasyonlar Müdürlüðümüz tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

12-15/02/2009 Tarihinde belediyemiz Harput Musiki Korosu ve Halk Oyunlarý Ekibi'nin 
Ýstanbul Beylikdüzü'nde EMÝTT (Doðu Akdeniz Uluslar arasý Seyahat ve Turizm) fuarýna 
katýlýmlarý Müdürlüðümüz tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

20/02/2009 Tarihinde Belediyemiz Harput Musiki Korosunun Muþ Kar Þenliklerine 
katýlýmlarý Müdürlüðümüz tarafýndan saðlanmýþtýr.

Belediye Kanununun 13-14 ve Belediye Giderleri baþlýklý 60. maddesinin (k) ve (n) 
bendi uyarýnca ; Belediyemizin yapmýþ olduðu hizmetleri ve sosyal,kültürel etkinlikleri,ilimizin 
tarihi ve turistik yerlerini il dýþýndan gelen ve ilimizde yaþayan vatandaþlara tanýtmak amacý ile 
yerel TV'lerden Kanal 23 ile Kanal E televizyonlarýnda ve ayrýca öðretmenevi önündeki dijital 
LED ekranda yayýn yaptýrýlmasý ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüðümüz tarafýndan 
yapýlmýþtýr.

4734 Sayýlý K.Ý.K. 22/d maddesi gereðince ; Belediyemizce ve Elazýð Valiliðimizin 
baþlatmýþ olduðu “Elazýð Okuyor” kampanyasý kapsamýnda Lise ve dengi okullarda 
öðrencilerimizin geleceklerine bir nebzede olsa katkýda bulunmak amacý ile 700 adet “Lise-
Ön Lisans KPSS Sýnav Kitapçýðý” nýn alýnmasý ve ücret ödemesi Müdürlüðümüz tarafýndan 
yapýlmýþtýr.

Ýlimizi ziyarete gelen misafirlere Kültürümüzün,tarihimizin,þehitlerimizin ortak 
deðerlerini gelecek kuþaklara aktarmak ve Elazýð Valiliði'mizin baþlatmýþ olduðu “Elazýð 
Okuyor” kampanyasýna kapsamýnda okul kütüphanelerine baðýþlamak,Belediye 
Baþkanýmýzýn ziyaret edeceði okullardaki öðrencilerimize hediye etmek ve deðiþik vesilelerle 
düzenlenen hikaye,kompozisyon,þiir,spor vb. alanlarda dereceye giren öðrencileri 
ödüllendirmek amacý ile 400 adet “Azap günlerinde” ve 300 adet “Sekizinci Þehir Elazýð” 
adlý kitaplarýn alýmý ve ücret ödemesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

5393 Sayýlý Belediye Kanununun 60.maddesinin (k) ve (n) bendi gereðince ; 
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24/02/2009 Tarihinde Ulaþtýrma Bakaný Sayýn Binali YILDIRIM'ýn ilimizi ziyaretlerinden dolayý 
Elazýð Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan 12 adet Bulvar ve 23 adet Kavþak açýlýþý,sinevizyonla 
toplu açýlýþý ile 2004 – 2009 yýllarýna kadar makina parkýmýza kattýðýmýz araçlarýn ve yeni 
hizmete kazandýrdýðýmýz 1 adet merdivenli itfaiye aracýnýn kapalý spor salonunda törenle 
tanýtýmý,ses düzeni,sahne sistemi,trans sistemi,ýþýk sistemi vb organizasyonlarýn yapýlmasý 
iþi,açýlýþlarda ve tanýtýmlarda kullanýlmak üzere 50 adet bilboard baský bedeli,50 adet CLP,5000 
adet bez afiþ,20 adet tasarým bedeli ile il dýþýndan gelen misafirlerin misafirlikleri süresi 
içerisinde konaklama ve yemek yedirilmesi ücretleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

5393 Sayýlý Belediye Kanununun 60.maddesinin (k) ve (n) bendi gereðince ; 
26/02/2009 Tarihinde Çevre ve Orman Bakaný Sayýn Veysel EROÐLU'nun ilimizi ziyaretlerinden 
dolayý Belediyemiz tarafýndan çevre ile ilgili hizmetlerin tanýtýmý ve bu hizmetlerin sinevizyon 
eþliðinde Elazýð-Bingöl yolu 17.Km'sinde bulunan belediyemize ait arýtma tesislerinde arýtma 
tesisimizin açýlýþý,katý atýk berteraf tesisi,transfer istasyonu,geri dönüþüm tesisi,teknolojik sera 
ve karaçalý çeþmeleri toplu açýlýþý için ses düzeni,sahne sistemi,trans sistemi,ýþýk 
sistemi,oturma platformu vb organizasyonlarýn yapýlmasý iþi, açýlýþlarda ve tanýtýmlarda 
kullanýlmak üzere 50 adet bilboard baský bedeli,50 adet CLP,5000 adet bez afiþ,20 adet tasarým 
bedeli ile il dýþýndan gelen misafirlerin misafirlikleri süresi içerisinde yemek yedirilmesi 
ücretleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

5393 Sayýlý Belediye Kanununun 60.maddesinin (k) ve (n) bendi gereðince ;             
03/03/2009 Tarihinde Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Cemil ÇÝÇEK ilimizi 
ziyaretlerinden dolayý 03/03/2209 tarihinde Öðretmenevi önünde belediyemizin yapacaðý 
toplu açýlýþlar, açýlýþlarda ve tanýtýmlarda kullanýlmak üzere 100 adet bilboard baský bedeli,100 
adet CLP,10000 adet bez afiþ,40 adet tasarým bedeli,04/03/2009 tarihinde Abdullahpaþa  Türk 
Telekom arkasýndaki botanik parkta 114 toplu park açýlýþý ve organizasyonlarla ilgili ses 
düzeni,platform,sahne vb iþlerin ve il dýþýndan gelecek olan misafirlerin misafirlikleri süresi 
içerisinde konaklama ve yemek ücretleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

10/04/2009 Tarihinde Belediyemiz Mehter Takýmý Van ili Emniyet teþkilatýnýn 164.yýl 
kuruluþ dönümüne katýlýmlarý Müdürlüðümüz tarafýndan saðlanmýþtýr.

5393 Sayýlý Belediye Kanunun 14.maddesi (a) bendi ve 60.maddenin (n) bendi 
gereðince ; Fýrat Üniv. Sivrice MYO Süt Hayvancýlýðý Programý öðrencilerini 18-19/04/2009 
tarihlerinde Tarým Bakanlýðý'na baðlý Þanlýurfa Ceylanpýnar Tarým Ýþletmesine eðitim ve kültür 
amaçlý olarak gidiþ-dönüþleri için ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz tarafýndan 
karþýlanmýþtýr.

23-24/04/2009 Tarihlerinde Belediyemiz Mehter Takýmý Mardin/Midyat ilçesine 
Türkiye Kamu Sen tarafýndan davetleri Müdürlüðümüz tarafýndan saðlanmýþtýr.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeni ile halkýmýza daðýtýlmak üzere 
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Türk Bayraðý (çubuklu),uçan balon alýmý,þiþme oyun grubu ve ses sitemi,organizasyon 
kiralama iþi ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Fýrat Üniv.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öðrencilerini 02-06/05/2009 
tarihlerinde Antalya,Muðla,Ýzmir,Konya ve Nevþehir illerine Teknik,Kültürel ve Sosyal içerikli 
geziye gidebilmeleri için Müdürlüðümüz tarafýndan ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz 
tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Ýlimizdeki kültür varlýklarýný ve faaliyetlerini incelemek ve AB kredilerinden 
belediyemizin etkin bir þekilde yararlanmasýný saðlamak amacý ile ilimize gelen AB Danýþman 
Firma Yetkililerinin misafirlikleri süresi içerisinde yemek,konaklama ve geliþ-gidiþ uçak 
biletlerinin bedeli müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Elazýð Merkez Bahçelievler Ortaöðretim Yurdu'nda kalan 35 öðrencinin  07-
10/05/2009 tarihleri arasýnda Ýstanbul ve Çanakkale Ýllerine tarihi ve kültürel yerleri gezdirmek 
bu vesile ile bilgi ve görgülerini arttýrmak ve sosyal aktivitelerini yükseltmek amacý ile geziye 
gidebilmeleri Müdürlüðümüz tarafýndan ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz tarafýndan 
karþýlanmýþtýr.

08-09/05/2009 Tarihleri arasýnda sosyal,kültürel alýþveriþ ve illerin kaynaþmasý 
kapsamýnda Muþ ilinden ilimize gelecek olan (Valilik'ten,Belediye'den,Ticaret 
Odasý'ndan,Alparslan Üniversitesi'nden) heyetin misafirlikleri süresi içerisinde 
Müdürlüðümüz tarafýndan hediyelik eþya alýmý,konaklama,yemek yedirilmesi ve 
organizasyon yapýlmasý iþi ve bedeli Müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Fýrat Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öðrencilerinin 11-16/05/2009 
tarihleri arasýnda Hatay,Adana,Mersin,Antalya,Ýzmir,Konya,Nevþehir,Malatya Ýllerine Kültürel 
ve Sosyal incelemelerde bulunmak üzere geziye gidebilmeleri için Müdürlüðümüz tarafýndan 
ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Fýrat Üniv.Okumayý Geliþtirme Kulübü 16-19/05/2009 tarihleri arasýnda Çanakkale 
Zaferini yerinde yaþamak için Çanakkale iline gidiþ-dönüþleri için ulaþým giderleri (otobüs) 
Müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Fýrat Üniv.Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencilerinin 20-27/05/2009 tarihleri 
arasýnda Antalya-Kemer'e Teknik,Kültürel ve Sosyal incelemelerde bulunmak üzere geziye 
gidiþ-dönüþleri için ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Fýrat Üniv.Sivrice Meslek Yüksekokulu öðrencilerinin 22-27/05/2009 tarihlerinde 
Ordu,Giresun,Trabzon ve Rize illerine Teknik,Kültürel ve Sosyal incelemelerde bulunmak 
üzere geziye gidebilmeleri için Müdürlüðümüz tarafýndan ulaþým giderleri (otobüs) 
Müdürlüðümüz tarafýndan karþýlanmýþtýr.

Fýrat Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Coðrafya Bölümü öðrencilerinin 22-29/05/2009 
tarihleri arasýnda Ankara,Beypazarý,Bilecik,Ýznik Gölü,Bursa,Uludað,Balýkesir,Manyas 
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Gölü,Bandýrma,Kapýdað Yarýmadasý,Çanakkale,Biga Yarýmadasý, Gökçeada, Bergama, Foça 
,Ýzmir, Selçuk, Efes, Denizli, Pamukkale, Afyon, Konya, Kapadokya, Nevþehir illerine 
coðrafi,tarihi ve kültürel deðerlerini incelemelerde bulunmak üzere geziye gidebilmeleri için 
Müdürlüðümüz tarafýndan ulaþým giderleri (otobüs) Müdürlüðümüz tarafýndan 
karþýlanmýþtýr.

19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramý kutlamalarý nedeni ile ses 
sistemi,havai fiþek alýmý,atýmý ve organizasyon Müdürlüðümüz tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

10/06/2009 Tarihinde saklý bir Harput efsanesi Enver DEMÝRBAÐ'ý onurlandýrma 
konseri için il dýþýndan gelen misafirlerin misafirlikleri süresi içerisinde yemek yedirilmesi 
ücretleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

7-11/07/2009 Tarihlerin arasýnda düzenlenen 1.Ulusal Hazar Spor Þenlikleri Denizcilik 
Bayramý nedeni ile ilimizden ve il dýþýndan gelen misafirlerin uçak biletlerinin alýnmasý,þenlik 
için ses sistemi kiralama,organizasyon vb. iþlerin ücretlerinin ödenmesi Müdürlüðümüz 
tarafýndan yapýlmýþtýr.

25-28/06/2009 Tarihleri arasýnda düzenlenen 17.Uluslararasý Hazar Þiir Akþamlarý 
nedeni ile ilimizden ve il dýþýndan gelen devlet adamý,þair,yazar,sanatçý ve ilim adamlarýna 
misafirlikleri süresi içerisinde konaklama,yemek yedirilmesi,billboard ve raket (clp) baský 
bedeli,ulaþým ve organizasyon kiralanmasý ücretlerinin ödenmesi Müdürlüðümüz tarafýndan 
yapýlmýþtýr.

5393 Sayýlý Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) ve (b) bendi gereðince ; Þehitlerin 
anýsýný yaþatmak amacý ile “Kýbrýsta Türk Olmak” adlý kitabýn alýmý ve ücret ödemesi 
Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

01-15/08/2009 Tarihleri arasýndaki sünnet þöleni için sünnet yaptýrým bedeli,sünnet 
takýmý,sünnet ayakkabýsý,kol saati,ses düzeni,süsleme,havai fiþek,çocuk oyun gruplarýnýn 
kurulmasý,güvanlik,organizasyon,il dýþýndan gelecek olan sanatçý ücretleri,konaklama,yemek 
yedirilmesi,geliþ gidiþ uçak biletlerinin alýnmasý ile halkýmýza daðýtýlmak üzere yapýlacak 
ikramlarýn alýmý Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

7-11/07/2009 Tarihlerin arasýnda düzenlenlenen 1.Ulusal Hazar Spor Þenlikleri 
Denizcilik Bayramý nedeni ile ilimizden ve il dýþýndan gelecek olan misafirlerin misafirlikleri 
süresi içerisinde yemek yedirilmesi,konaklama,sanatçý yol masraflarýnýn karþýlanmasý,þenlik 
için ses sistemi kiralama,organizasyon,billboard ve clp roket baský iþi Müdürlüðümüz 
tarafýndan yapýlmýþtýr.

21/08/2009 – 19/09/2009 Tarihleri arasýnda Ramazan ayý boyunca atýlacak olan 
Ramazan topu alýmý ve atýmýnýn yaptýrýlmasý iþi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

21/08/2009 – 19/09/2009 tarihleri arasýnda (30 Gün) Ramazan ayý Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri nedeni ile ses düzeni,ýþýk sistemi,truss sistemi,sahne sistemi,kamera çekimi,halka 
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duyuru,güvenlik,ikram,dini film gösterileri,protokol koltuk,süsleme, organizasyon,il dýþýndan 
gelecek olan sanatçý ücretlerinin ödenmesi,ulaþým,konaklama,güvenlik,çocuk oyun 
gruplarýnýn kurulmasý hizmetlerinin saðlanmasý iþi ve bedeli Müdürlüðümüz tarafýndan 
yapýlmýþtýr.

Belediyemizin ilimizde gerçekleþtireceði etkinlikleri yakýndan takip edebilmek amacý 
ile il dýþýndan gelen misafirlerin konaklama ve yemek yedirilmesi Müdürlüðümüz tarafýndan 
yapýlmýþtýr.

Belediyemizce ve Elazýð Valiliði'mizin baþlatmýþ olduðu “Elazýð Okuyor” kampanyasý 
kapsamýnda ilköðretim okullarýnda öðrencilerimizin geleceklerine bir nebzede olsa katkýda 
bulunmak amacý ile “Tüm Derslere Yardýmcý Kitabý”nýn alýmý ve ücret ödemesi 
Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Ramazan ayý itibariyle manevi duygularýn en üst seviyede olacaðý mübarek ramazan 
ayýnda Ailenin önemi,sorunlarýn çözüm yollarý,güzel geçimin ve huzurun nasýl temin edileceði 
hakkýnda vatandaþlarýmýzý bilinçlendirmek amacý ile ilimize gelen misafirlere ve ilimiz 
vatandaþlarýna daðýtýlmak üzere “Orucun Hikmetleri” adlý kitabýn alýmý ve ücret ödemesi 
Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

17/10/2009 Tarihinde Kültürel etkinlikler çerçevesinde kapalý spor salonunda yapýlan 
Dursun Ali ERZÝNCANLI,Serdar TUNCER,Mustafa DÖKMEN konseri nedeni ile yapýlacak 
etkinlikler için organizasyon kiralama,müzik organizasyonuna katýlacak sanatçý ücretlerinin 
ve il dýþýndan gelecek olan misafirlerin misafirlikleri süresi içerisinde konaklamalarý ve yemek 
yedirilmesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeni ile Cumhuriyet Bayramýnýn coþkulu ve heyecanlý 
bir þekilde kutlanýlmasý için organizasyon kiralanmasý,sanatçý bedellerinin ödenmesi ve her 
türlü harcama Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Geçmiþle gelecek arasýnda bir bað kurmak ve yeni nesillere estetik duygular 
kazandýrmak amacý ile “Sekizinci Þehir Elazýð Ýz Býrakanlar” adlý kitabýn ve ücret ödemesi 
Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

18/10/2009 Tarihinde Baskil yolunda olan trafik kazasýnda hayatýný kaybeden kiþilerin 
ailelerine taziye yemeði verilmesi ve ücret ödemesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Harput Aydýnlar Ocaðýn/Derneði'nin 30/10/2009 – 01/11/2009 Tarihleri arasýnda 
gerçekleþtirdiði ”Doðu Anadolu Emperyalizm Tuzaklarý” adlý sempozyum nedeni ile 
ilimizden ve il dýþýndan ilimize gelen bilim adamlarýnýn misafirlikleri süresi içerisindeki yemek 
ücretlerinin ödemesi,ilimizi gezi amaçlý olarak otobüs kiralanmasý iþi Müdürlüðümüz 
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

Ýlköðretim okullarýnda okuyan Ýlköðretim öðrencilerini 28-30/10/2009 tarihleri 
a r a s ý n d a  A n k a r a  i l i n e  A n ý t k a b i r i  g e z d i r i p  g ö s t e r m e k  a m a c ý  i l e  g e z i  
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düzenlemiþtir.Öðrencilerimizin geziye katýlabilmeleri için Müdürlüðümüz tarafýndan ulaþým 
giderlerinin (otobüs) karþýlanmasý Müdürlüðümüz tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

17 Kasým Atatürk'ün Elazýð'a geliþinin 72.yýl dönümü il kutlama programý için 
davetiyelerin,kokartlarýn alýmý,basýmý iþi,ilimiz muhtelif yerlerine asýlmak üzere Türk Bayraðý 
alýmý ile ses sistemi,organizasyon kiralanmasý ve ücretlerinin ödenmesi Müdürlüðümüz 
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

17 Kasým Atatürk'ün Elazýð'a geliþinin 72.yýl dönümü nedeni ile ilimiz okullarýna 
daðýtýlmak üzere “Atatürk Elazýð'da” adlý kitabýn alýmý ve ücret ödemesi Müdürlüðümüz 
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

Belediyemizin Ramazan ayý boyunca yapmýþ olduðu etkinlikleri halkýmýza duyurmak 
amacý ile “Yeni Ufuk” dergisinin alýmý ve ücret ödemesi Müdürlüðümüz tarafýndan 
gerçekleþtirilmiþtir.

11 Aralýk 2009 tarihinde Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nce 
davet edilen Belediyemiz Mehter Takýmý,Harput Musiki Korosu ve Folklör Ekibi ilimiz 
kültürünü tanýtýma programýna katýlýmý Müdürlüðümüz tarafýndan saðlanmýþtýr.

Gýda Yardýmý-13.03.2009 – 5000 kiþi                      
Akülü Özürlü Aracý-02.06.2009 -17 kiþi
Ýftar  Çadýrý (30 gün) -28.07.2009 – 135.000 kiþi
Bebek Yürüteci-27.08.2009 - 20 kiþi
Protez Bacak-01.09.2009 – 1 kiþi
Kýrtasiye-15.10.2009 – 1500 kiþi
Ayakkabý - 870 kiþi
Kýyafet-13.10.2009 -780 kiþi
Tente (camilere) – 20 Adet
Sünnet Þöleni-08.09.2009 – 300 kiþi

                Kömür-  12000 kiþi 
TOPLAM: 20.488 kiþi yardýmlardan faydalanmýþtýr.
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6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi

II-AMAÇ ve HEDEFLER
A- Müdürlüðün Amaç ve Hedefleri

     Sosyal Hizmetler kapsamýnda bilimsel anket çalýþmalarý yapýlarak,ihtiyaç sahipleri 
insanlarý sýnýflandýrarak (yakýt,gýda,giyim,eðitim,para) verileri depolamak,ihtiyaçlarý hýzlý ve 
adil bir þekilde daðýtmak.
    Kaybolmaya yüz tutmuþ kültürel deðerlerimizi,Fýrat Üniversitesi iþ birliði ile içerisine 
girerek,kültürel deðerlerimize sahip çýkarak bu önemli deðerlerimizi halkýn bilgisine sunmak.
     Yeknesak bir yapýya sahip olmayan kültürel faaliyetlerimizi;müzik,folklör,giyim,yazýlý 
eserler vb. Belediye çatýsý altýnda toplayarak,kayýtlar altýna alýnýp derlenerek halkýn beðenisine 
sunmak.
    Düþkünler Yurdu'nu yeniden yapýlandýrarak modern bir yapýya kavuþturulup ihtiyaç 
sahibi insanlarýmýzýn hizmetine sunmak.
     Ýl kültürümüzün dejenerasyonuna yol açan unsurlarý (dilencilik, tablacýlýk, 
kahvehaneler  vb.) ortadan kaldýracak programlar geliþtirmek.
     Belediye olarak fakir gençlerimizin istifade edebileceði,ücretsiz internet ofisi açarak 
bir ilke daha imza atarak interneti çocuklarýmýzla buluþturmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Kültür ve sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün politikasý müdürlük olarak þehrimizin kültürel 

faaliyetlerini  sanatsal etkinliklerini ve þehrimizin tarihini tanýtmaktýr.
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III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

4.970.232.58 TL.ödenek konulmuþ olup,yýl içerisinde 3.091.466.89 TL'si harcanmýþ,geri kalan 
1.878.765.69 TL'lik ödenek iptal edilmiþtir.

               3-Mali Denetim Sonuçlarý:
      Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr 
mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapmýþ denetlenmek üzere gerekli þekilde dosyalanýp 
arþivlemiþtir.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Mali yýl içinde müdürlüðümüz,262 adet ödeme evraðý düzenlemiþ,2010 performans 

programý hazýrlamýþ,2008 mali yýlý faaliyet raporu çalýþmalarýný yapmýþ,Devlet Planlama 
Teþkilatýndan gelen istatiksel cetveller doldurularak  ilgili makamlara ulaþtýrýlmýþtýr.
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KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ
 

 Ekonomik Kodlarý 

 

Bütçe ile 
Verilen Ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 
Ödenek

 

Aktarma ile 
Düºülen 
Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödeneði 
Toplamý

 

2009 Mali Yýlý 
Bütçe Giderleri

Gerçekleºti
rme Oraný

%
01-Personel 
Giderleri

 

208.000.00 TL

 
 

81.761.84 TL

 

79.170.80 TL

 

210.591.04 TL 173.394.44 TL 0.82

02-SGK Devlet 
Primi Giderleri

 

38.000.00 TL

 

15.430.03 TL

 

15.038.49 TL

 

38.391.54 TL 22.353.05 TL 0.58

03-Mal ve Hizmet 
Alým Gider.

 

2.981.250.00 TL

 

3.932.267.33 
TL

 

2.332.267.33 
TL

 

4.581.250.00 TL 2.824.915.92 TL 0.62

05-Cari Transferler

 

113.000.00 TL

 
 

40.820.36 TL

 

40.820.36 TL

 

113.000.00 TL 61.795.90 TL 0.55

06-Sermaye 
Giderleri

77.000.00 TL

 

35.000.00 TL

 

85.000.00 TL

 

27.000.00 TL 9.007.58 TL 0.33

07-Sermaye 
Transferleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0.00

09-Yedek 
Ödenekler

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0.00

Genel Toplam 3.417.250.00 TL 4.105.279.56 
TL

2.552.296.98 
TL

4.970.232.58 TL 3.091.466.89 TL 0.62
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2-Performans Sonuçlarý Deðerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almýþ olduðu müdürlüðümüz yönetmeliðinde belirtilen 

görev yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde yapmaya çalýþmýþ,diðer 
müdürlüklerle bilgi alýþveriþinde bulunmuþ,eðitici seminerlere katýlarak performansýný en üst 
seviyeye çýkarmaya çalýþmýþtýr.

IV-KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

A-Üstünlükler Müdürlüðümüz personeliyle, araç ve gereçlerle, iyi bir çalýþma 
ortamýyla,kendi mevzuatýný ilgilendiren konularda eðitim alarak verimliliðinin en üst limitine 
çýkmasýný üstünlük olarak görmektedir.

B-Zayýflýklar
Müdürlüðümüzün zayýflýklarý bulunmamakla birlikte belediyemiz yönetimine bize 

sunduklarý rahat çalýþma ortamýndan dolayý teþekkürlerimizi sunarýz.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 

ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili,ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uyguladýðýný bildiririm.Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr.Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

             Mustafa AYIK
Kültür ve Sos. Ýþl. Müdür V.
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ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ:
            Yeþil alanlarý kurarken gerekli bitkisel materyali temin etmek, mevcut yeþil alan ve 
çocuk parklarýnýn bakýmýný ve iyileþtirilmesini yaparak korumak, yeni yeþil alanlarý tanzim 
etmek için projeler geliþtirmek, serada üretime yönelik faaliyetlerde bulunmak, park ve yeþil 
alanlarýn bakýmý; çim alanlarýnýn sulanmasý, mevsimlik çiçek, aðaç ve çalý fidanlarýnýn dikimi, 
gübreleme, ilaçlama, çim biçme, aðaçlarýn budanmasý, sert zeminlerin ýslahý, yabancý otlarýn 
temizliði, ayrýca yaya yürüyüþ alanlarý ve fitness spor alanlarý tanzim etmek, þehrin estetiði için 
süsleyici malzemeler uygulamak müdürlüðümüz görev ve sorumluluklarý arasýndadýr.

1-GENEL BÝLGÝLER
A- Misyon ve Vizyon
1- MÝSYON: Misyonumuz, tüm çalýþanlarýyla birlikte çevreci, katýlýmcý, insan odaklý, 

güvenilir, hesap verebilir, þeffaf ve adil bir yönetiþim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir 
þekilde sunarak, kentin deðiþimine yön verip halkýn yaþam standardýný yükseltmek.

2- VÝZYON: Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel deðerleri canlý,çevreye 
duyarlý,yaþayanlarýn memnun,görenlerin yaþamak istediði ve sürdürülebilir geliþmenin 
saðlandýðý saðlýklý çaðdaþ bir kent oluþturmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kiþileri “Yönetici” olmak nedeniyle 

yüklendiði bütün yöneticiler için ortak ve genel bazý görev yetki ve sorumluluklarý vardýr.
Yönetim kademelerinin düþey olarak sýralanmasýnda bu görev yetki ve 

sorumluluklarýn özleri deðiþmez sadece en üst yönetim kademesinden baþlayýp en alt 
yönetim kademesine doðru kapsam ve sýnýrlarý daralýr. Yöneticilere iliþkin bu genel ve ortak 
görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanýnda ve 
amaca uygun bir biçimde yapýlmalarýnýn ön þartlarý niteliðindedir. Bu nedenle her yönetici 
hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek 
durumundadýr.

Yönetmeliðin bu bölümü, Müdürlüðün kuruluþ bütünü içinde yer alan kademelerin 
hepsinde ortak olan bu görevlerin, her birim kademelerin ayrý ayrý tekrar edilmemesi için 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

156

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

düzenlenmiþtir.
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumluluklarý içerisinde þunlar vardýr.

1- Planlama-Programlama:
a) Amaca ulaþmak için birbirini izleyen belli adýmlar biçiminde çalýþma planlarý ve 

programlarýný hazýrlamak, hazýrlatmaktýr.
b) Yetkisi içinde olan plan ve programlarý onaylamak, yetkisi içinde olmayanlarý bir üst 

kademedeki yöneticilere onaylatmaktýr.
c) Bu çalýþmalar sýrasýnda yasalarýn, çalýþma ilke ve koþullarýn sýnýrlarý içinde kalmayý 

gözetlemek.
2- Düzenleme:
a) Ýþle ilgili hizmet boþluklarýnýn veya giriþimlerinin olup olmadýðýný araþtýrmak, 

bunlarý giderici tedbirler almak.
b)Ýþin yapýlmasý için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanýnda 

saðlanmasýný görüp, gözetlemek.
c) Ýþ ile ilgili çalýþma adýmlarýný gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasýný 

saðlamak.
3- Koordinasyon:
a) Ýþin yapýlmasý sýrasýnda hangi birimler ile doðrudan doðruya veya dolaylý iliþkiler 

kurulmasý gerektiðini ve bu iliþkilerin kapsamýný ortaya çýkartmak.
b)Bu iliþkileri saðlayýcý düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
4- Uygulamalý yönetim:
a)Görevi zamanýnda ve amaca uygun olarak sonuçlandýrmak.
b)Asýl görevle ilgili yazýþma, görüþ alma, olur çýkartma gibi yan görevleri de yapmak, 

yaptýrmak.
5- Ýzleme, denetleme, deðerlendirme :
a)Uygulamanýn görevin yapýlýþýnýn belli aþamalarýnda sonuçlarý öðrenmek üzere bir 

deðerlendirme düzeni kurmak.
b)Deðerlendirme sýrasýnda ortaya çýkan sorunlarý çözmek, veya çözüm önerisiyle üst 

kademeye sunmak.
6- Bilgi verme:  Görevin yapýlýþýndan ve sonuçlanmasýndan bir üst kademedeki 

yöneticiye veya diðer ilgili ve yetkililere devamlý olarak bilgi vermek.
7- Yönetimle ilgili diðer görev, yetki ve sorumluluklar : Atama, yükseltme, yer 

deðiþtirme, mükafatlandýrma ve cezalandýrma iþlemlerine iliþkin ön yazýþmalarý yapmak, yada 
bu konularda karar almak, sicil vermek, iþ daðýtýmýný düzenlemek, yöneticisi olduðu birimi 
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gereken yerlerde temsil etmek, birimin yýllýk bütçe program önerilerini hazýrlamak.
B- Yukarýdaki görevleri yerine getirirken ayrýca her yönetici aþaðýdaki yönetim 

ilkelerini de göz önünde bulundurmalýdýr.
1- Ýnisiyatif: Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çýkmalý görevi yerine getirmek 

için yaratýcý olmalý, önce davranmalý, iþi baþlatýp sonuçlandýrma yeteneði bulunmalýdýr. 
Yönetici görevin yapýlýþýnýn her aþamasýnda yasalarýn, çalýþma ilkesi ve koþullarýnýn çizdiði 
sýnýra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

2- Seçme ve Karar verme: Yönetici, görevin her safhasýnda karar verme, kendisine 
ulaþtýrýlan deðiþik çözümler arasýnda bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim 
yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanýp, hangilerine üst yönetim kademesine 
aktarmasý gerektiðine sahip olmalýdýr.

3- Kolaylaþtýrma: Yönetici, görevle ilgili bütün iþlemleri kolaylaþtýrmak için devamlý 
olarak çare ve tedbirler aramalýdýr.

4- Deðiþtirme:  Yönetici program uygulamalarýnda ortaya çýkabilecek deðiþikliklere 
uyabilme niteliði taþýmalýdýr.

5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma : Yönetici, personel, araç-gereç v.b. 
kaynaklardan mevcut olanlarýn hepsinden tam olarak yararlanmayý amaç bilmeli ancak 
bundan sonra yeni kaynak isteðinde bulunmalýdýr.

6- Geliþtirme: Yönetici kendi biriminin kuruluþunu,  personelini, görevini yerine 
getirmeyle ilgili ilke koþul ve iþlemlerini  sürekli olarak geliþtirme yollarýný aramalý, modern 
yönetim ilkelerindeki geliþmeleri izlemelidir.

7- Devamlýlýk: Yönetici, bütün çalýþmalarý baþýndan sonuna kadar kesintisiz olarak 
planlamalý ve düzenlemelidir.

8- Liderlik: Yönetici, tutum ve davranýþlarý ile elemanlarýnýn saygý, itaat ve güvenlerini 
saðlamalýdýr.

9- Moral: Yönetici, elemanlarýnýn sorumluluk duygusunu geliþtirmeli, kendilerine 
olan güven duygularýný beslemelidir.

10- Takdir ve ceza: Yönetici, yürürlükteki ilke ve koþullara göre gereðinde takdir 
etmek; gereðinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil 
formlarýný doldurmakta bu yetkiye girer.

11- Disiplin: Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaþmayý saðlayacak temel ilke ve 
koþullara kesinlikle uyulmasýný saðlamalýdýr.

12- Ortam: Yönetici görevin yapýlmasý için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro 
koþullarýný da saðlamalýdýr.
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C- Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1- FÝZÝKÝ YAPI
Müdürlüðümüz binasýnda toplam 5 adet oda bulunmaktadýr.Ayrýca sera alanýmýz 

içerisinde iki katlý 5 odalý idare binamýz mevcut olup müdürlüðümüze ait 3 adette depo 
bulunmaktadýr..

2- Örgüt Yapýsý:
Müdürlüðümüzün teþkilat yapýsý;

1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 
Müdürlüðümüz binasýnda 12 adet bilgisayar bulunmaktadýr. Ayrýca yine müdürlüðümüz 
bünyesinde 6 adet kamyon,8 adet traktör,2 adet kepçe mevcut olup çalýþtýrýlmaktadýr.

2009
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Araç – Gereç Adet 
Bilgisayar 12 
Yazýcý  6 
Kamyon 6 
Traktör 8 
Kepçe 1 
Traktör Kepçe 1 
Kompresör 1 
Çim Biçme Traktörü  2 
Çim Biçme Makinesi 16 
Çapa Makinesi 2 
Çim Ekme Makinesi (Hydroseeding)  1 
Aðaç sökme makinesi 1 
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4- Ýnsan Kaynaklarý:
 Park ve Bahçeler Müdürlüðümüzde 1 Müdür, 1 memur, 2 Ýnþaat Mühendisi, 1 Ziraat 
Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Teknik Ressam ve 12 Daimi Ýþçi olmak üzere toplam 19 
personel çalýþmaktadýr.

Þekil-1- Çalýþan Personellerin Kadrolarýna Göre Daðýlýmý

Þekil-2-Personelin Eðitim Durumu

5- Sunulan Hizmetler:
Parklardaki faaliyetler: Ýlkbahar ayýnýn baþlangýcý ile beraber her parkýmýza bir 

eleman görevlendirmekteyiz. Bu elamanlarýmýz parklarýmýzýn temizliðini, sulama ve bakýmýný 
yaparlar. Bu sayede yaz boyunca parklarýmýzda bulunan çim alanlarý, aðaçlar, bitkiler ve 
çiçekler canlýlýðýný korurlar. Havuz ve þelalelerimiz sürekli çalýþmakta ve periyodik olarak 
bakýmlarý yapýlmaktadýr.

Seradaki faaliyetler:
• Parklarýmýzda ve þehir genelinde kullanmak için satýn almýþ olduðumuz aðaç ve süs 

bitkilerin sulamasý ve bakýmý yapýlýr. Ayrýca seramýzda mevcut olan aðaç bitki ve yeþil 
alanlarýnda yýl boyunca bakýmlarý yapýlmaktadýr.

• Toprak ve gübre eleme iþi yapýlmaktadýr.

• Çiçek parterlerinde bulunan çiçeklerin çapasý ve yabancý ot temizliði yapýlmaktadýr.

• Seramýzda yetiþtirdiðimiz çiçek ve güllerin bakýmý yapýlmaktadýr.

• Bitki ve aðaçlarýn budamasý yapýldý.

• Bitki, aðaç ve çiçeklerin düzen ve tertibi saðlanmaktadýr. Genel temizlikler yýl 

5% 5%
11%

5%

5%
5%

64%

MÜDÜR

MEMUR

INSAAT MÜHENDISI

 ZIRAAT MÜHENDISI
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boyunca devam ettirilmekte.

• Makine ve araçlarýn rutin bakýmlarý yapýlmaktadýr.

• Cam seramýzda mevsimlik çiçeklerin tohumu atýlýr. Fideler poþetlere alýnýr.

• Saksý deðiþmesi gereken aðaç ve bitkilerin saksýlarý deðiþtirildi.
Çiçek parterlerinde temizlik ve çapalama: Þehir genelinde oluþturduðumuz çiçek 

parterlerinde periyodik olarak yabancý ot temizliði ve çapalama iþi yapýlmaktadýr. Mevsimlik 
çiçekler dikilmeden önce çiçek parterlerin temizliði ve bakýmý yapýlýr. 

6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi:
   Müdürlüðümüz iç denetim ve kontrol 5018 sayýlý kamu mali yönetim ve kontrol 
kanunun 55,56,57,58,59,60. maddelerine riayet ederek harcamalarýný verimli bir þekilde 
kullanarak ve denetleyerek uygulamaktadýr.

II- AMAÇ VE HEDEFLER:
A-MÜDÜRLÜÐÜN AMAÇ VE HEDEFLERÝ:
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðü, hayali kurulan yeþil Elazýð'ý oluþturmak için 

yoðun çalýþmalar sergilemektedir. Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde kiþi baþýna düþen yeþil alan 
miktarýnýn saðlýklý ve yaþanýlabilir bir kent olma yolunda yeterliliðini saðlayarak; insanlarýn 
daha rahat ve saðlýklý ortamlarda dinlenmelerine olanak tanýyacak alanlar yaratmak 
müdürlüðümüzün temel amacýný oluþturmaktadýr.

Müdürlüðümüzün amaçlarýndan bir diðeri ise kentsel rekreasyon alanlarýný kurmak, 
geliþtirmek ve iþletilmelerini saðlamaktýr. Söz konusu alanlar dinlenme, gezinti, çocuk oyun 
alanlarý ve spor alanlarýna yönelik faaliyetlerin yanýnda yeþillendirilmiþ alanlarýn çoðaltýlmasý 
gibi hedeflere yöneliktir. Rekreasyon alanlarý bir yandan çevrenin daha güzel bir görünüme 
kavuþmasýný saðlarken diðer yandan insanlarýn fiziksel ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Bu 
alanlarýmýzýn bitkilendirilmesi için seramýzda tohumla mevsimlik çiçek üretimi ve yine çelik 
alma yöntemiyle bitki üretimi yapmaktayýz.

B-TEMEL POLÝTÝKALAR VE ÖNCELÝKLER:
Ýnsanlarýmýzýn yeþil alan ve parklara, yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýzýn oyun alanlarýna, 

tüm insanlýðýn temiz ve düzenli bir çevreye özleminin arttýðý bir dönemde park ve bahçe, 
çocuk bahçesi, spor alanlarý, yaya yürüyüþ yollarý ve yeþil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit 
edip projelendirmek temel politikamýz olacak tüm bu projeleri hayata geçirmek 
faaliyetlerimizde öncelik arz edecektir.
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III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER:
A-MALÝ BÝLGÝLER:
1. Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 11,585,768.00 TL 
ödenek konulmuþ olup, 6,488,285.30 TL harcanmýþ olup, geri kalan 5,097,483.58 TL' lik ödenek 
iptal edilmiþtir.

3- Mali Denetim Sonuçlarý:
Müdürlüðümüze ait ödeme evraklarý meclis bütçe komisyonu tarafýndan yapýlan 
kontrollerden sonra arþivlenmiþtir.

B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ:
1—FAALÝYET VE PROJE BÝLGÝLERÝ:
*Müdürlüðümüzün 2009 yýlý içerisindeki faaliyetleri;
1- 68.000 m3 dolgu yapýldý.
2- 192.000 m2 tesviye yapýldý.
3- 111.200 m3 hafriyat alýndý.
4- Mevcut yeþil alanlarýmýzda 5 tur çim biçimi yapýldý.

2009
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Ýdare Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ  
Harcama Birimi Adý  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ  

Ekonomik 
Kodlar

 

Bütçe ile 
Verilen 

Ödenek/TL
 

Aktarma ile 
Eklenen 

Ödenek/TL
 

Aktarma
 

ile 
Düºülen 

Ödenek/TL
 

Net Bütçe 
Ödeneði 

Toplamý/TL
 

2009 Mali 
Bütçe 

Giderleri/TL

Gerçekleºme 
Oraný

%
Personel 
Giderleri

 

1,517,000.00

 
230,268.88

 
128,000.00

 
1,619,268.88

 
1,459,694.08 0.90

SGK 
Giderleri

 

224,000.00

 

298,500.00

 

1,500.00

 

521,000.00

 

296,232.60 0.57

Mal ve 
Hizmet Alým 

Giderleri

 

3,818,000.00

 

95,000.00

 

95,000.00

 

3,818,000.00

 

2,388,517.32 0.63

Cari 
Transferler

 

20,000.00

 

10,000.00

 

0.00

 

30,000.00

 

24,147.25

 

0.80

Sermaye 
Giderleri

 

6,000,000.00

 

60,000.00

 

462,500.00

 

5,597,500.00

 

2,319,694.05 0.41

Sermaye 
Transferleri

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

Yedek 
Ödenek

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOPLAM 11,579,000.00 693,768.88 687,000.00 11,585,768.88 6,488,285.30 0.56
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5-Þehir geneli parklarýmýz ve tüm yeþil alanlarýmýzdaki aðaç ve çalý gurubu süs 
bitkilerimizin rutin olarak þekil ve normal budamalarý yapýlmýþtýr.

6-Bu yýl Hydroseeding çim ekim makinesi ile;45.000 m2 çim ekimi yapýlmýþtýr..
7- Toplam;91.000 adet aðaç,çalý gurubu ve süs bitkisi dikimi yapýldý.
8- Kýþlýk çiçek: 80.000 adet, 
Yazlýk çiçek:800.000 adet, 
Süs lahanasý:20.000 adet,
Lale soðaný ve Çiðdem: 220.000 adet,
Ýlkbahar çiçek: 65.000 adet
Gül: 28.600 adet    
9- Þehir geneli ve parklarýmýzda bulunan tüm aðaç ve bitkilerin 3 tur ilaçlamasý 

yapýlmýþtýr.
10- Yaðmurlama ve Damlama Sulama Sistemi 9 bölgemize çekilmiþtir; Yaþar Doðu 

Cad. Muhsin YAZICIOÐLU Bulvarý, Doðukent Mustafa TEMÝZER Cad., Doðukent 75.Yýl Lisesi 
Yaný Vedat Dalokay Cad., A.Rýza SEPTÝOÐLU Bulvarý, Vali Fahri BEY Cad., Kültür Mah.,
M.YAZICIOÐLU Bulvarý

11-Þehir geneli park ve yeþil alanlarýmýza, 27 adet oyun gurubu, 103 adet fitness 
spor aletleri kurulmuþtur.

12-Þehir geneli yapýmý tamamlanan park sayýsý: 16 adet

1- KIRKLAR MAHALLESÝ PARK
2Parke Alaný :  2.512 m
2Yeþil Alan :  1.000 m
2Toplam Alan :  3.500 m

2- GÜMÜÞKAVAK MAHALLESÝ PARK
2Parke Alaný :  1.120 m
2Yeþil Alan :     750 m
2Toplam Alan :  2.000 m

3- KIRKLAR MAHALLESÝ PARK (BÝZÝM GIDA TARAFI)
2Parke Alaný :     735 m
2Yeþil Alan :     700 m
2Toplam Alan :  1.550 m
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4- SALIBABA MAHALLESÝ PARK
2Parke Alaný :     650 m
2Yeþil Alan :     770 m
2Toplam Alan :  1.663m

5- ÇATALÇEÞME MAHALLESÝ PARK
2Parke Alaný :     572 m
2Yeþil Alan :  1.150 m
2Toplam Alan :  1.890 m

6- SÜRSÜRÜ MAHALLESÝ MÝTHAT PAÞA BULVARI PARK  
2Parke Alaný :     678 m
2Yeþil Alan :     627 m
2Toplam Alan :  1.500 m

7- KARÞIYAKA  MAHALLESÝ BELEDÝYE LOJMANLARI ÖNÜ 
2Parke Alaný :  1.660 m
2Yeþil Alan :  4.600 m
2Toplam Alan :  8.000 m

2Koþu ve Yürüyüþ  Parkuru  :  26 mm  çim halý : 737m
2Halý Saha          :  26 mm çim halý : 635 m

8- DOÐUKENT MAHALLESÝ MUSTAFA TEMÝZER CAD. YOL BOYU 
2Parke Alaný :  3.500 m
2Yeþil Alan :  7.000 m

2Toplam Alan :  12.500 m
2Fitness  Alaný:       200 m

2Kauçuk Parke  Alaný :  1.500 m

9- DOÐUKENT MAHALLESÝ 75. YIL LÝSESÝ YANI PARK
2Parke Alaný :  1.800 m
2Yeþil Alan :  4.400 m
2Toplam Alan :  7.500 m

2Çim Halý Saha:  55 mm lik 1.000 m
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10- ORMAN ÝÞLETME ARASI
2Yeþil Alaný :  18.000 m
2Toplam Alan :  25.000 m

11- ÝSTASYON CADDESÝ ORTA REFÜJ
2Yeþil Alan :  2.500 m
2Toplam Alan :  6.000 m

12- BAHÇELÝEVLER PARK 1
2Yeþil Alan :     500 m
2Toplam Alan :     927 m

13- BAHÇELÝEVLER PARK 2
2Yeþil Alan :     630 m
2Toplam Alan :  1.000 m

14- BAHÇELÝEVLER PARK 3
2Yeþil Alan :     439 m
2Toplam Alan :     981 m

15- BAHÇELÝEVLER PARK 4
2Yeþil Alan :     380 m
2Toplam Alan :     944 m

16- ESKÝ ÞEKER AMBARI YERÝ PARK
2Yeþil Alan :     883 m
2Toplam Alan :     600 m

22009 yýlý içinde yapýlan toplam yeþil alan :    65.000 m
22009 yýlý içinde yapýlan toplam alan           : 155.000 m
2Sera alanýnda yapýlan düzenleme               :    70.000 m

13-Aðaç sökme makinesý kullanýlarak 125 adet aðaç ve süs bitkisinin dikimi 
gerçekleþtirilmiþtir.

14-Müdürlüðümüz elemanlarý 10.000 m2 parke taþý ve 5.500 mt bordür taþý kullanarak 
tadilat çalýþmasý yapmýþtýr.
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15- Yeni sera alanýmýz içerisinde 20.000 m2 lik alanda replikaj çalýþmasý yapýldý. 10.000 
adet yaprak döken aðaç 10.000 adet herdem yeþil aðaç dikildi. Bu þekilde belediyemizin 
ihtiyacý olan aðaçlarý yetiþtirmeyi hedefliyoruz.

16- Malatya yolu Harput Koleji altýnda 800 m2 þelale yapýmý tamamlanmýþtýr. 
17- Yeni sera alanýna 1200 m2 idare binasý yapýmý tamamlandý.
18- Yeni sera alanýnda 2 adet 600 m2 depo yapýmý tamamlandý.
19- Sera alanýnda sulama amaçlý 100 tonluk havuz yapýldý.
20- Sera alanýnda þehir genelinde çim yamasýnda kullanýlmak üzere 20.000 m2 lik 

alana çim ekimi yapýlmýþtýr.
21- Yeni sera alaný içerisinde sulamada kullanýlmak üzere 1 adet 150 mt derinliðinde 

sondaj kuyusu açýlmýþ olup 3 lt / sn ile hizmet vermektedir.

 TOPLAM YEÞÝL ALAN: 65.000 m2
      TOPLAM ALAN: 85.000 m2

2-PERFORMAN SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ:
Belediye meclisinin almýþ olduðu müdürlüðümüz yönetmenliðinde belirtilen görev, 

yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde yapmaya çalýþarak, kentlinin yaþam kalitesini 
yükseltirken, kentsel çevrenin daha iyi görünüm almasýna yardýmcý olarak kent halkýnýn 
fiziksel gereksinimlerine karþýlýk vermek üzere dinlenme, gezinti, park ve çocuk oyun alanlarý, 
fitness spor alanlarý ve yeþillendirilmiþ alanlarýn çoðalmasý gibi iþlevleri gerçekleþtirerek, 
çalýþanlarýn eðitici seminerlere katýlýmýný saðlayýp performansýný en üst düzeye çýkarmayý 
hedeflemektedir.

VI- KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ:
1- ÜSTÜNLÜKLER: 
•Deneyimli Belediye Baþkaný'na sahip olmak

•Etkin, verimli ve uyumlu çalýþan Belediye Meclisine sahip olmak

•Deneyimli insan kaynaðýna sahip olmak

•Yeterli finans kaynaðýna sahip olmak

•Yeterli araç, gereç ve malzemeye sahip olmak

•Çaðdaþ bilgi teknolojisinden yararlanmak

•Halkýn güvenini kazanmýþ olmak 

•Üst Makamlarca Belediyecilikte örnek ve önder gösterilmiþ olmak
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•Yapýlan çaðdaþ uygulamalarýn diðer belediyelerce örnek alýnmýþ olmasý 

2- ZAYIF YÖNLER:
• Müdürlüðümüzün personel ve iþ makinesi eksikliði bulunmaktadýr.

3- FIRSATLAR:
• Elazýð'a ekonomik yatýrýmlarýn yapýlmasý,

• Ýlimizin bölgede cazibe merkezi olmasý,

• Yeni Belediye Kanunu'nun verdiði yeni yetkilerin olmasý

• Belediye Gelirleri Kanunu'nun yasalaþýyor olmasý 

4- TEHDÝTLER: 
• Çevre bilincinin geliþmemiþ olmasý.

•Her yerde olduðu gibi bölgemizde de vatandaþlarýn belediye faaliyetlerine 
katýlýmýnýn zayýf olmasý 

• Toprak, su ve hava tüm dünyamýzda gün geçtikçe kirlenmesi

V- ÖNERÝ VE TEDBÝRLER:
• Belediye tarafýndan yeni imara açýlan alanlarda yeteri kadar yeþil alan býrakýlmasý. 

Þehrimize yeni kazandýrýlan alanlarda imar yollarýnýn açýlarak yapýlaþmadan önce fidan 
dikimlerinin gerçekleþtirilmesi.

• Belediye tarafýndan yapýlan yeþil alanlarýn halk tarafýndan benimsenmesi ve 
korunmasý amacýyla halka yönelik çeþitli eðitim ve duyurularýn yapýlmasý.
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Araç - Gereç Adet 
Kamyon 2 
Traktör 2 
Kepçe 1 
Burgu makinesi ( Aðaç çukuru açma ) 1 
Soðuk sisleyici (ULV) 1 
Çim Biçme Traktörü 1 
Çim Biçme Makinesi 5 
Çapa Makinesi 1 
Çim Ekme Makinesi (Hydroseeding)  - 
Aðaç sökme makinesi - 
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ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan  bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etki, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadýr. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.29.01.2010

    Burhanettin YILMAZ
          Jeoloji Müh.
Park ve Bahçeler Müdür V.
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDRLÜÐÜ
SUNUÞ
Son yýllarda ülkemizdeki nüfus artýþý ve buna baðlý olarak sanayi, ticaret, sosyal hizmet 

ve benzeri alanlarda, evlerde ve iþyerlerinde çeþitli aktiviteler sonucunda üretilen katý atýklar 
vahþi depo alanlarýnda depolanmýþ, geliþigüzel çevreye atýlmýþ buna baðlý olarak çevre 
kirliliðinin yanýnda görüntü kirliliði meydana gelmiþtir.

Ýlimiz bulunduðu coðrafi konumu nedeniyle çevre illerden sürekli göç almakta, buna 
baðlý olarak þehrimizde gecekondulaþma oraný artmaktadýr. Þehrin ihtiyaçlarý doðrultusunda 
yeni konut alanlarý, iþyerleri ve küçük sanayi bölgeleri açýlmýþ buna baðlý olarak üretilen katý 
atýk miktarý ve kompozisyonu da sürekli deðiþmiþtir. 

Halkýmýzýn çevre konusunda bilinçsiz ve eðitimsiz olmasý da dikkate alýndýðýnda 
insanlarýn günlük ihtiyaçlarýný gidermek için doðal kaynaklarý hýzla tüketmekte hatta israfa 
varan bir tablo oluþmaktadýr. Bu da meydana gelen çevre kirliliðinin önlenmesini ya da kontrol 
altýna alýnmasýný güçleþtirmektedir. Özellikle son zamanlarda çevre kirliliði boyutlarýnýn global 
bir sorun olduðu ve Doðal kaynaklarýn tükenmez bir kaynak olmadýðýnýn anlaþýlmasýndan 
sonra, ilimizde de çevre sorunlarýna bakýþ açýsý deðiþmiþ, geri dönüþümlü atýklarýn tekrar 
kullanýlmasý yönünde olumlu tepkiler alýnmýþtýr. 

Müdürlüðümüzce; Belediyemizin sürdürülebilir kalkýnma politikasý ile uyumlu olarak 
Entegre Katý Atýk Yönetimi sistemi oluþturulmuþ ve halkýn katýlýmýný saðlamak üzere tüm 
olanaklar seferber edilmiþtir. Amacýmýz; Kent yaþamýný kolaylaþtýran, halk ile bütünleþen, her 
kesim ve kuruluþun beðenisini kazanan, herkesin özlem duyduðu güzel görünümlü 
yaþanabilir bir kent oluþmasýna ve düzenlenmesine katký saðlamaktýr.

Yürütülen tüm çalýþmalarda Müdürlüðümüze görüþ ve desteðini esirgemeyen 
Belediye Baþkanýmýz Sayýn Süleyman SELMANOÐLU ve emeði geçen herkese teþekkür eder 
saygýlar sunarým

 Adnan ÇÝÇEK 
       Temizlik Ýþleri Müdür V
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I- GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyonumuz, tüm çalýþanlarýyla birlikte çevreci, katýlýmcý, insan odaklý, güvenilir, 

hesap verebilir, þeffaf ve adil bir yönetiþim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde 
sunarak, kentin deðiþimine yön verip halkýn yaþam standardýný yükseltmek.

Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel deðerleri canlý, çevreye duyarlý, teknolojinin 
tüm araç ve gereçlerinden faydalanýlarak kendine ayrýlan bütçeyi tasarruflu kullanan, doðal 
kaynaklarý koruyan, ihtiyaç halinde günün her saatinde ekiplerini organize edebilen, eðitimli 
ekipler oluþturan, her kesimin beðenisini kazanan, modern ve saðlýklý bir kent oluþturmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5393 sayýlý Belediye Kanununun 14. maddesi a bendinde “ Ýmar, Su ve Kanalizasyon, 

Ulaþým gibi Kentsel Alt Yapý; Coðrafi ve Kent Bilgi Sistemleri; Çevre ve Ýnsan Saðlýðý, Temizlik 
ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve 
mezarlýklar; aðaçlandýrma; park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat; turizm ve tanýtým; 
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým; nikah, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve 
ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000 'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” denilmektedir. 

Bu baðlamda; 

•Elazýð Belediyesi sýnýrlarý içerisindeki üretilen atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, nihai 
bertarafý ile bulvar, cadde ve sokaklarýn süpürülmesi ve yýkanmasý iþlemlerini yapmak 
veya taþeron firmalara yaptýrmak ve denetlemek,

•Tüm kamu kurum ve kuruluþlar ile hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, iþyerleri ve 
pazaryerlerinin çöplerinin toplanmasý çalýþmalarýný etkili bir biçimde yürütmek.

•Çöp toplama iþlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya ve taþýt trafiðini 
engellemeyecek þekilde yapýlamasý için gerekli çalýþmalarý yapmak,

•Çöp ve süprüntü kavramýna girmeyen çöp araçlarý tarafýndan toplanmayan koltuk, 
kanepe, karyola vs. eski ev eþyalarýnýn toplanarak geri kazanýlmasýný saðlamak.

•Katý atýklarýn saðlýklý bir biçimde, saðlýk þartlarýna uygun olarak toplanmasýný 
saðlamak, geri dönüþümlü ( Þiþe, cam,  karton,  plastik, kaðýt vb.) kaynaðýnda ayrý 
toplamak, geri dönüþümünü saðlayarak Belediyemize maddi kazanç saðlamak,

•Ýnþaat ve moloz atýklarýný toplamak, bu tür atýklarýn depolanmasý için standartlara 
uygun depo yerleri hazýrlamak ve iþletmek, inþaat ve moloz gibi atýklardan meydana 
gelen Toprak Kirliliðini ve Görüntü Kirliliðini önlemek, Ýmar Müdürlüðü ve Fen Ýþleri 
Müdürlüðü ile koordineli bir þekilde gerekli tedbirleri almak.
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•Hizmetlerin aksamamasý ve hizmet aktivitesinin arttýrýlmasý için personellerini hizmet 
içi eðitime tabi tutmak,

•Çevre konusunda eðitim, araþtýrma yapmak, yaptýrmak, desteklemek, halkýn çevre 
bilincini geliþtirici her tür giriþimde bulunmak. Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ile 
iþbirliði içerisinde çeþitli bilgilendirici broþürlerin vatandaþlara ulaþtýrýlmasýný 
saðlamak. 

•Belediye sýnýrlarý içerisinde yaz aylarýnda haþerelere karþý ilaçlama çalýþmalarýný 
programlý bir þekilde yürüterek halkýn saðlýðýnýn korunmasýný saðlamak,

•Bütün hastanelerin ve saðlýk faaliyeti yürüten saðlýk ocaklarý, dispanser, poliklinik gibi 
yerlerin üretmiþ olduklarý týbbi atýklarý, diðer atýklardan ayrý olarak toplanmak,  
taþýmak ve nihai bertarafýný saðlamak,

•Kurban Bayramlarýnda, kurban kesim yerlerinin ve satýþ noktalarýnýn temizliði 
yapmak, saðlýklý bir ortam oluþturulmasý için bu yerlerin dezenfekte edilmesini 
saðlamak, 

•Kendisine baðlý bulunduðu birimlerin yürüttüðü çalýþmalarla ilgili olarak Yýllýk Faaliyet 
Raporlarýný hazýrlamak.

•Yürüttüðü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Halkla Ýliþkiler 
Müdürlüðüne gelen þikayetlerle ilgili olarak gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný ve ilgili 
kurum kuruluþlara gerekli cevabýn verilmesini saðlamak.

•Çevreyi ve çevre deðerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için 
gerekli tedbirleri almak, ekibi ile birlikte uygulanmasýný saðlamak,

•Atýk sularýn en son teknolojilerle arýtýlmýþ olarak alýcý ortama deþarj etmek ve Keban 
baraj gölü havzasýnýn kirlenmesini önlemek,

•Müdürlük bünyesinde çalýþan tüm personellerin aylýk maaþ ve özlük haklarýný takip 
etmek,

Müdürlüðümüzün görev ve sorumluluklarý arasýndadýr

C- Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapý
Müdürlüðümüz; 

ØBelediye Merkez Hizmet Binasýnda Müdür Makam Odasý ve Temizlik Servisi, 
ØAtýksu Arýtma Tesisinde Ýdari bina kýsmýnda Müdürlük Odasý, Laboratuar, Mühendis 

Odasý, Kumanda Odasý, Personel Odasý, Mutfak, Tuvalet, Banyo ve Atýksu Arýtma 
Üniteleri, Lojmanlar, Atölye, Personel Soyunma Odasý, 2 adet Depo, Jeneratör Bölümü, 
Mesçit, Merkezi Isýtma Bölümü, Spor Alanlarý ve Dinlenme Yerleri, 
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ØTemizlik Garajý ve içerisinde Ýdari Bina ile Temizlik Araçlarý Park Alaný, Malzeme 
Deposu, Araç Yýkama Bölümü, 

2-Örgüt Yapýsý

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve iletiþim alanlarýnda günün þartlarýna göre bilimsel, teknolojik geliþimleri takip 

ederek ve ilgili kanun, yönetmelik, teblið, tüzük ve genelgeleri inceleyerek çalýþmalarýmýzý 
sürdürmekteyiz.

Mevzuat bilgi kaynaklarý olarak;
- 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu,
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BELEDÝYE BAÞKAN YRD.

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

BELEDÝYE BAÞKANI

GENEL TEMÝZLÝK
EKÝBÝ

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ
PERSONEL SERVÝSÝ

ATIK SU ARITMA
TESÝSÝ EKÝBÝ

KATI VE TIBBÝ
ATIK DÜZENLÝ

DEPOLAMA
TESÝSÝ ÝLE KATI
ATIK AKTARMA

TESÝSÝ
EKÝPLERÝ

ZABITA KONTROL
EKÝBÝ

CADDE SOKAK
TEMÝZLÝK EKÝBÝ

ATIK TOPLAMA
TAÞIMA EKÝBÝ

HAÞERE ÝLE
MÜCADELE EKÝBÝ
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- 5393 Sayýlý Belediye Kanunu,
- 5326 sayýlý Kabahatler Yasasý
- 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu,
- 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu,
- 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu,
- 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýndaki Yönetmelik,
- 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayýmlanan diðer yönetmelikler 

bulunmaktadýr.
Teknolojik kaynaklar olarak;

•1 adet Askýdaki Katý Madde Ölçüm Cihazý

•1 adet Biyolojik Oksijen Ýhtiyacý Ölçüm Cihazý

•1 adet Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý Ölçüm Cihazý

•1 adet Oksijen ve pH Ölçüm Cihazý

•1 adet Debi Ölçme Cihazý

•1 adet Deney Sonuçlarý Okuma Cihazý

•1 adet Kaba Terazi

•1 adet Hassas Terazi

•1 adet Saf Su Cihazý

•1 adet Buzdolabý

•1 adet Karýþtýrýcý

•55 adet telsiz

•4 adet Televizyon

•5 adet Bilgisayar

•4 adet Yazýcý

•6 adet Telefon bulunmaktadýr.
Temizlik Hizmetlerinde kullanmak üzere Müdürlüðümüz envanterine kayýtlý 43 aracýmýz 

hizmet vermekte olup, konumlarý aþaðýda belirtilmiþtir.
Ø18 Adet sýkýþtýrmalý hidrolikli çöp kamyonu
Ø1 adet kompaktör

3
Ø2 adet 80m  Katý Atýk Taþýma Aracý (Treyler)
Ø1 Adet Vidanjör Kamyon
Ø2 Adet Zincirli Kamyon
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Ø2 Adet Kasalý Kamyon
Ø5 Adet Römorklu Traktör
Ø2 Adet Traktör Kepçe
Ø3 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracý (Büyük)
Ø1 Adet Kaldýrým Süpürme Aracý
Ø2 Adet Ambalaj Atýklarý Toplama Aracý,  
Ø1 Adet Kontrol Aracý
Ø1 Adet Makam Aracý (Renault SW)
Ø2 adet Römork

Müdürlüðümüzde Kullanýlan Diðer Ýþ Aletleri ve Cihazlarý
Ø1 adet Akü Þarj Makinesi
Ø1 adet Kýrýcý-Delici (Hilti)
Ø3 adet Kaynak Makinesi
Ø4 adet Yýkama Makinesi (sýcak-soðuk ve basýnçlý)
Ø3 adet Kompresör
Ø1 adet Çektirme ve 3 adet Matkap
Ø2 adet Çim Makinesi
Ø4 adet Jeneratör

Ayrýca, temizlik hizmet alýmý ihalesi gereðince müteahhit firmadan karþýlanmak üzere 
3 3 14 adet 7+1 m sýkýþtýrmalý hidrolikli çöp aracý, 5 adet 15+1,5 m sýkýþtýrmalý hidrolikli çöp aracý, 

1 adet Týbbi Atýk Aracý, 1 adet Dozer, 1 adet Damperli Kamyon, 1 adet Konteyner Yýkama 
Makinasý ve 4 Adet Pikap hizmetlerde kullanýlmýþtýr.

4-Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðümüzde 1 Müdür, 1 Mühendis, 7 Kontrolör, 1 Operatör, 1 Usta, 1 Tornacý, 34 

Þoför ve 82 Ýþçi olmak üzere 128 personelle hizmet vermekteyiz.
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 5-Sunulan Hizmetler
a- Ýdari Hizmetler 
Bu faaliyet kapsamýnda yürütülen iþlemler;
ØBelediyemizin hizmet binalarýnýn temizliðinin yapýlmasý,
ØResmi þehir dýþý görevlendirmelerde görevli personelin avans ve harcýrah 

uygulamalarý açýlýþ ve kapama takibinin yapýlmasý,
ØKýrtasiye malzemeleri ile temizlik malzemelerinin temininin yapýlmasý,

b- Ýlaçlama Hizmetleri
Bölgemizdeki açýk alanlarýn sivrisinek uçkun ve larvalarý ilaçlama mücadeleleri ile 

resmi kurum ve kuruluþlarýn talepleri doðrultusunda kapalý alanlarýn ilaçlamalarýnýn yapýlmasý 
iþlemleridir.

c- Ýhale Hizmetleri
Keþif hizmetleri tamamlanan projenin kanunda belirtilen madde ve yönetmeliklere 

göre ihaleye çýkacak hale getirilerek ihale iþlemini tamamlanmasý faaliyetidir
d- Proje Uygulama Kontrollük Hizmetleri
Ýhale sonrasý mevcut projenin ihaleyi alan müteahhide, uygulama ve kontrollük 

hizmetlerinin gerekli birimler tarafýndan yaptýrýlma faaliyetidir.
e- Hakediþ Hizmetleri
Uygulanan projenin gerçekleþme oranýna göre hakediþinin hazýrlanarak gerekli 

birimlere gönderilmesi faaliyetidir.
f- Karla Mücadele Hizmetleri
Kýþ aylarýnda olumsuz hava þartlarýndan kaynaklanan kar ve buzlanmadan dolayý, 

sorumluluðumuz altýnda bulunan cadde ve sokaklarda yapýlan karla mücadele çalýþmalarý 
faaliyetidir.

g- Evrak Kayýt ve Arþiv Hizmetleri
Kurum içi, Belediye içi diðer müdürlükler, kamu kurumlarý, özel teþebbüsler ve 

vatandaþlarla yapýlan yazýþmalarýn takip ve kayýtlarýnýn yapýldýðý faaliyettir.
h- Çöp Toplama Hizmetleri
Sorumlu olduðumuz bölgenin çöplerini toplama faaliyetidir.
ý- Cadde ve Sokaklarý Süpürme Hizmetleri
Sorumlu olduðumuz cadde ve sokaklarýn süpürülmesi ve temizlenmesi faaliyetidir.
k- Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yýkanmasý Hizmetleri
Pazaryerlerinin temizlenmesi iþlemleridir.
l- Cadde ve Meydan Yýkama Hizmetleri
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Önemli günlerde cadde ve meydanlarýn yýkanýp temizlenmesi faaliyetidir.
m- Çöp Evlerin Temizlenmesi Hizmetleri
Tespit edilen çöp evlerin temizlenmesi faaliyetidir.
n- Mahallelerdeki Yol ve Boþ Arsalarý Temizleme Hizmetleri
Boþ arsa ve alanlarda biriken çöplerin temizlenmesi faaliyetidir.
o- Konteynýr, Varil ve Çöp Kutularýnýn Temin Edilmesi Hizmetleri
Baþvuran kurum ve kuruluþlara konteynýr, varil ve çöp kutusu temin edilmesi 

faaliyetidir.
ö- Ambalaj Atýklarýnýn Toplanmasý Hizmetleri
Geri dönüþtürülebilir ambalaj atýklarýnýn toplanmasý faaliyetidir.
p- Atýk Pil ve Batarya Toplama Hizmetleri
Atýk pil ve bataryalarýn toplanmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý ve toplatýlmasý 

faaliyetidir.
r- Ayniyat Faaliyeti / Taþýnýr Kayýtlarýnýn Tutulmasý Hizmetleri
Satýn alýnan demirbaþlarýn fatura kontrolünün yapýlarak ayniyat giriþleri ve çýkýþlarýnýn 

yapýlmasý, yýlsonu demirbaþ sayýmlarýnýn yapýlmasý ve demirbaþ defterlerinin oluþturulmasý 
gibi faaliyetlerdir.

s- Taþýnmaz Kayýtlarýnýn Tutulmasý Hizmetleri
Ýlgili mevzuat çerçevesinde Belediyemiz Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz mülkiyetinde 

veya tahsisli taþýnmazlarýn kaydýnýn ilgili birimlerle koordinasyon halinde tutulmasý ve 
taþýnmaz icmal cetvellerinin hazýrlanmasý faaliyetidir.

6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiði iç kontrol çerçevesinde gerekli 

kontroller yapýlmaktadýr. Mali iþlemler ile ilgili kontroller harcama yetkilisi, gerçekleþtirme 
görevlisi ve Bütçe ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafýndan yapýlmaktadýr

Belediye Kanununun 25. Maddesi gereði Belediye Meclisi içinden oluþturulan 
Denetim Komisyonu tarafýndan kontrol edilmektedir. Denetim Komisyon Raporuna göre 
gerekli önlemler alýnmaktadýr.

Belediyemiz bünyesinde mükemmellik modeli çalýþmalarý kapsamýnda süreçler 
çýkartýlýp bu konuda yönetim sistemi oluþturulmaya baþlanmýþtýr. Ayrýca, Belediyemizde 
görev yapan personel kendi sorumluluklarý altýndaki iþ ve iþlemleri kanunlar çerçevesinde 
yürütmektedirler.
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D- Diðer Hususlar
Çalýþanlarýmýzýn verimliliklerinin artýrýlmasý, uyumlu bir çalýþma ortamýnýn 

hazýrlanmasý, hýzlý hizmet ortamýnýn saðlanmasý öncelikli amaçlarýmýzdandýr.
 

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Müdürlüðün Amaç ve Hedefleri
Müdürlüðümüz; 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14. maddesinin a bendi “Ýmar, su ve 

kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, 
temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve 
mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, 
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve 
ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” ile 2872 sayýlý Çevre 
Kanununun Çevrenin Korunmasýna, Ýyileþtirilmesine ve Kirliliðinin Önlenmesi' ne iliþkin 3. 
Maddesi ve Kirletme Yasaðý Baþlýklý 8. maddesi “Her türlü atýk ve atýðý, çevreye zarar verecek 
þekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykýrý olarak 
doðrudan ve dolaylý biçimde alýcý ortama vermek, depolamak, taþýmak, uzaklaþtýrmak 
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktýr.

Kirlenme ihtimalinin bulunduðu durumlarda ilgililer kirlenmeyi durdurmak, 
kirlenenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdürler.” gereðince Belediyemiz hizmet sýnýrlarý içinde üretilen evsel ve evsel nitelikli 
katý atýklar, ambalaj atýklarý, atýksular, mezbahane atýklarý ve tavuk üretme çiftliði atýklarý ile 
saðlýk kuruluþlarýnda  üretilen týbbi atýklarý toplanmasýndan nihai bertarafýna kadar geçen 
süreçte çevre ve insan saðlýðýný korumak, doðal kaynaklarýn korunmasý ve güvence altýna 
alýnmasý, çevre kirliliðinin önlenmesi konularýnda faaliyetlerini Entegre Atýk Yönetimi ile 
uyumlu olarak yürütmektedir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Kent yaþamýný kolaylaþtýran, halk ile bütünleþen, her kesim ve kuruluþun beðenisini 

kazanan, çevre düzenini koruyan herkesin özlem duyduðu güzel görünümlü yaþanabilir bir 
kent oluþmasýna ve düzenlenmesine katký saðlamaktýr.
Stratejik Plana göre öncelikli politikalarýmýz aþaðýda belirtildiði gibidir. Bu politika ve 
önceliklerimiz:
ØToplu mal ve hizmet alým oranlarýný yükseltmek,
ØMüdürlüðümüzün tüm mali kaynaklarýnýn etkin, verimli ve tasarruflu kullanýmýný 

saðlamak,
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ØTeknolojik imkanlardan yararlanmak,
ØHizmet öncesi planlama ve analiz yapmak,
ØBütçe giderlerini planlanan hedefler doðrultusunda yapmak,
ØISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak,
ØRisk yönetimini etkin kýlmak için OHSAS 18001 Iþ Güvenliði ve Saðlýðý standardýný 

almak,
ØISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmak,
ØKalite bilincini yükseltmek,
ØHizmet içi eðitimi artýrmak,
ØÝletiþim kanallarýndan etkin yararlanmak,
ØBelediye web sitesinden yararlanma oranýný artýrmak,
ØTemel ve stratejik iþbirlikleriyle Kent ve Coðrafi Bilgi Sisteminden istifade etmek,
ØArþiv sistemini iyileþtirmek,
ØTeknolojik geliþmeleri ve fuarlarý takip etmek,
ØAmbar yönetiminde stok takip sistemi oluþturmak
ØYýlda bir Vatandaþ Memnuniyet ve Güven Anketi”ni yapmak,
ØYýlda bir Çalýþan Memnuniyet Anketini yapmak,
ØYýlda bir Muhtarlarýn Memnuniyet ve Güven Anketini yapmak,
ØYýlda bir Meclis Üyeleri Memnuniyet ve Güven Anketini yapmak,
ØYýlda birkaç kez Sivil Toplum Kuruluþlarý ile bir araya gelerek yapýlan hizmetlerimizi 

deðerlendirmek ve eksikliklerimizi gözden geçirmek,  
ØStratejik iþbirliði içerisinde Kentsel Dönüþüm Projelerini gerçekleþtirmek veya katkýda 

bulunmak,
ØTemel iþbirliði içerisinde eðitim ve kamu kurumlarýnýn çevre düzenlemesine destek 

vermek,
ØÇevre temizlik hizmetini etkinleþtirmek,
ØTemel ve stratejik iþbirliði içerisinde ambalaj atýklarýnýn yerinde ayrýþtýrýlmasý projesini 

uygulamak,
ØTemel iþbirliði içerisinde atýk pil ve batarya toplama kampanyasý yapmak (kamusal 

alanda pil toplama kutularýnýn konulmasý için ilgili kurumlarla iþbirliðine gitmek),
ØStratejik iþbirliði içerisinde çevre bilincini artýrmak,
ØTemizlik hizmetlerinde kullanýlan araçlarýn modernizasyonu saðlamak,
ØMeryemdaðý çöp alanýnýn kapatýlmasý ve rehabilite çalýþmalarýna devam etmek,
ØAtýk taþýma maliyetini düþürmek,
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C- Diðer Hususlar
Faaliyetlerimizi; en hýzlý bir þekilde ekip çalýþmasý içerisinde, yasalara uygun olarak, 

paydaþlarýmýzýn memnuniyetini saðlayarak sürdürmek temel amacýmýzdýr.

III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A- Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Müdürlüðümüzün Faaliyet Dönemi içerisinde Mali yýlý ödeneði olarak 36.000.500,00 

TL Ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 35.406.862,51 TL' si harcanmýþtýr. Geri kalan 
1.904.008,10 TL' lik ödenekte iptal edilmiþtir. Müdürlüðümüzün Gider bütçesinin gerçekleþme 
oraný % 95 olmuþtur

. 
3-Mali Denetim Sonuçlarý
Meclis Denetim Komisyonu tarafýndan 2009 yýlý, mali denetimden geçirilmiþtir. 

Komisyonun öneri ve tenkitleri doðrultusunda gerekli düzenlemelere dikkat edilerek tespit 
edilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiþtir.
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Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Harcama Birimi Adý TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

EKONOMÝK KODLAR BÜTÇE ÝLE 

VERÝLEN ÖDENEK

 

AKTARMA ÝLE 

VERÝLEN 

ÖDENEK

 
AKTARMA ÝLE 

DÜÞÜLEN 

ÖDENEK

 
NET BÜTÇE 

ÖDENEÐÝ 

TOPLAMI

 
2009 MALÝ YILI 

BÜTÇE GÝDERLERÝ

GERÇEKLEÞME 

ORANI 

(%)

01- Personel 

Giderleri
4.605.000,00 TL

 

1.013.370.61 TL

 

0.00 TL

 

5.618.370,61 TL

 

5.435.674,03 TL 97

02- SGK Devlet 

Pirimi Giderleri
848.500,00 TL

 
297.000,00 TL

 
0.00 TL

 
1.145.500,00 TL

 
1.114.384,78 TL 97

03- Mal ve Hizmet 

Alým Giderleri
28.547.000,00 TL 672.000,00 TL 50.000,00 TL  29.169.000,00 TL  27.950.649.94 TL 96

05- Cari Transferler 100.000,00 TL

 
10.000,00 TL

 
0.00 TL

 
110.000,00 TL

 
28.898,76 TL 26

06- Sermaye 

Giderleri
1.900.000,00 TL

 

0.00 TL

 

632.000,00 TL

 

1.268.000,00 TL

 

877.255,00 TL 69

07- Sermaye 

Transferleri
0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL

 

0,00 TL 0,00

08- Yedek Ödenekler 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00

TOPLAM 36.000.500,00 TL 1.992.370.61 TL 682.000,00 TL 37.310.870,61 TL 35.406.862,51 TL 95
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B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Faaliyetlerimiz:
Büro Hizmetleri
Evrak kayýt birimimizce 1135 evrak kabul edilmiþ ve 1573 evrak gönderilmiþtir
Ýlaçlama Faaliyetleri
Müdürlüðümüzce, haþerelere karþý ilaçlama çalýþmalarýnda Dünya Saðlýk Örgütü 

(WHO) nün belirlediði standartlara uygun,  çevre ve insan saðlýðýna etkisi en az olan, 
uygulanabilirlik ve ekonomik açýdan en son yöntemler uygulanmaktadýr. Þehrimizin 
doðusundan baþlayýp batýsýna doðru sabah gün doðumu ve gün batýmý saatlerine isabet 
eden süre içerisinde mahalle muhtarlarýmýz nezaretinde 37 mahallemizde ilaçlama 
çalýþmalarý yapýlmýþtýr.

Çöpleri Toplama Faaliyeti:
Evsel nitelikli katý atýklar, mahallelerden periyodik olarak hidrolik sýkýþtýrmalý çöp 

kamyonlarý ile konteyner ve poþet sistemiyle toplanmaktadýr. Çöp toplama çalýþmalarý, 
Belediye sýnýrlarýmýz içindeki 37 mahallemize günlük yapýlmaktadýr. Poþetli sistemle çöp 
toplanan mahallelerde çöp çýkarma saati 19:00-01:00 arasýdýr.

Katý atýk toplama programýmýz aþaðýda sunulduðu gibidir.
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü vardiya çalýþma saatleri aþaðýda verilmiþtir.
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FAALÝYETLER  2009 YILI

Konteyner
 

Ýlaçlama 1700 adet

Ev-Ýþyeri Ýlaçlama
 

140 hane ve sýðýnaklar

Okul

 
Ýlaçlanma

 
144 Kampanya

Cami ve Mescit Ýlaçlanmasý 95 Kampanya

Yurt-Huzurevi Ýlaçlama 30 defa

Çöp Evi Ýlaçlama 20 adet

Resmi Kuruluº Ýlaçlamalarý 110 adet

Mahalle Ýlaçlama Çalýþmasý 1025 defa

Pulvarizatör (Araç üstü) 2 adet

Sýrt pulvarizatörü 4 adet

Larvasit + Uçkun +Rezidüel 3200 lt

Kene mücadele ilacý 400 lt

Dezenfektan kullanýmý (H1N1 için) 200 lt
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Gündüz Vardiyesi : 07.00'den 15.00'a kadar
Elarabasý Vardiyesi : 03.00'den 11.00'e kadar

11:00'den 19:00'e kadar
06:00'den 11:00'e kadar

Ara Vardiye :              15.00'dan           23.00'e kadar
Gece Vardiyesi :              20.00'den           04.00'e kadar
Elazýð Belediyesi hizmet alanýndan günde ortalama 370 ton çöp çýkmaktadýr. Çýkan bu 

çöpler katý atýk düzenli depolama sahasýnda düzenli depolanmýþtýr.
Týbbi Atýk Toplama ve Bertarafý Faaliyeti
Müdürlüðümüzce, Týbbi Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde bir adet týbbi 

atýk aracý yüklenici firma tarafýndan temin edilerek hizmette kullanýlmýþtýr. Týbbi toplama 
çalýþmalarýmýz düzenli olarak devam etmekte olup 9 Hastane, Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baðlý Aile 
Saðlýk Merkezleri, 94 Özel Saðlýk Kuruluþu (Poliklinik, Saðlýk Kabinleri, Týbbi Tahlil 
laboratuarlarý ve klinikler ) den 1.550 kg/gün týbbi atýk alýnmýþtýr. Ýlimizdeki saðlýk 
kuruluþlarýndan alýnan týbbi atýklarýn birim bertaraf ücreti 2009 yýlý için 0,75 TL olup;  yaklaþýk 
363.862,50 YTL (Üçyüzellibeþ Yeni Türk Lirasý) Belediye bütçesine katký saðlanýlmýþtýr.

Saðlýk kuruluþlarýndan alýnan Enfeksiyöz atýklar ile kesici – delici atýklar , sterilizasyon 
iþlemine tabi tutularak zararsýz hale getirmek amacýyla 2010 yýlýnda iþletmeye alýnmasý 
planlanan  200 kg/ saat kapasiteli Sterilizasyon ünitesi kullanýlacaktýr.

Bu ünitesi katý atýk ara transfer istasyonu yanýnda inþaa adilmiþ olup, içerisinde iþleme 
0tabi tutulacak atýklarýn güvenli bir þekilde geçici  depolanabileceði +4 C 'de soðutulan bir 

depo yeri bulunmaktadýr . 1 adet Parçalayýcý ( shredder ) mekanizmasý bulunan bu ünitede 
patolojik, uçucu ve yarý uçucu organik maddeler, civa, genotoksik /sitotoksik ajanlar, 
radyolojik atýklar ve basýnçlý kaplar sterilizasyon iþlemine tabi tutulmayacaktýr. Miktar, basýnç, 
sýcaklýk ve atýðýn iþleme maruz kalma süresi gibi bütün iþlem elektronik olarak kayýt altýna 
alýnacaktýr. 

Sterilizasyona tabi tutulamayan týbbi atýklar ve steril edilmiþ týbbi atýklarýn nihai 
bertarafý Evsel Atýk Depolama Ünitesinde depolanacaktýr .

Cadde ve Sokaklarý Süpürme Faaliyeti:
Kentimizin merkezi ve yaya hareketinin yoðun olduðu bölgelerde saat 02:00-11:00 

arasý süpürme hizmetini yerine getiren temizlik elemanlarý görev yapmaktadýr. Hafta boyunca 
her gün, kirlenen yol ve kaldýrýmlar ekibimiz tarafýndan sabah erkenden göreve baþlanarak 
temizlenmekte ve sürekli temiz kalmasýna çalýþýlmaktadýr. Takviye olarak ara vardiyamýz ve 
gece ekiplerimiz düzenli olarak hizmet vermektedir.

Ana caddelerdeki yoðun trafik, cadde sayýsýnýn ve uzunluklarýnýn fazla olmasý 
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kirlenmeyi arttýrmakla birlikte 2 adet Süpürge Makinesi ile yoðun ve verimli çalýþarak bu 
caddelerin temizliði korunmaktadýr. Yol Süpürme makineleri haftada 6 gün kendilerine 
verilen program çerçevesinde cadde ve kaldýrýmlarda temizlik çalýþmalarýný yürütmekte, 
mahalle içi sokaklarý da belirli periyotlarla süpürmektedirler.

Ayrýca, El arabasý vardiyasýnda kullanmak üzere 30 adet elle çekilebilir çöp toplama 
arabasý, Ana artel ve bulvarlarda temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere 70 adet plastik 
(yanmaz) Çöp Kovasý, 400 adet çöp kovasý, temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere 14000 adet 
beyaz süpürge, 500 adet plastik faraþ, 30 adet yaba alýnarak hizmetlerde kullanýlmýþtýr.

Pazaryerlerinin Süpürülmesi ve Yýkanmasý Faaliyeti
Belediyemizde bir hafta içerisinde toplam 9 Pazar kurulmaktadýr. Perþembe sabit 

kapalý pazaryeri de hizmet alanýmýzda yer almaktadýr. Pazar ekiplerimiz pazaryerini pazarýn 
kurulduðu akþam temizlemekte, ayný gece arozözlerimizle yýkanmaktadýr. 

Cadde ve Meydan Yýkama Faaliyeti:
Genellikle yaz aylarýnda Ýtfaiye Müdürlüðü ile iþbirliðine gidilerek 12:00-04:00 arasý 

gerekli temizlik yapýldýktan sonra arazözle yýkanmaktadýr.
Çöp Evlerin Temizlenmesi Faaliyeti:
Gerek tespitlerimiz gerekse yasal olarak Belediye Baþkanlýðýmýza intikal eden Çöp 

Evleri ile ilgili þikayet dilekçelerine istinaden þikayet konusu olan yerlerin temizliðinin 
yapýlmasý için Zabýta Müdürlüðü, Elazýð Emniyet Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile iþbirliði 
yapýlarak gerekli önlemler alýndýktan sonra temizliði yapýlarak dezenfekte edilmektedir. 

Mahallelerdeki Yol ve Boþ Arsalarý Temizleme Faaliyeti
Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan yürütülen sabit faaliyetlerin dýþýnda oluþan 

günlük ihtiyaçlara göre düzenlenen yol, kaldýrým ve boþ arsalarýn temizlenmesi faaliyetleri de 
yürütülmektedir. 

Konteynýr, Varil ve Çöp Kutularýnýn Temin Edilmesi Faaliyeti:
Konteynerlerle temizliði yürütülen mahallelerimizde; deforme olmuþ veya ekonomik 

ömrünü tamamlamýþ 200 adet çöp konteyneri, bakým ve onarýmlarý yapýlarak tekrar hizmette 
kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Mahallerimizde temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere; korozyona dayanýklý 400 lt' 
lik galvanizli çöp konteynerleri toplam 550 adet satýn alýnarak kullanýma sunulmuþtur. 

Fosseptik Kuyularý Temizleme Faaliyeti
2009 yýlý içinde Müdürlüðümüz bünyesinde hizmetlerde kullanýlan vidanjörümüz ile 

toplam 359 adet Fosseptik Kuyusu temizliði talebi deðerlendirilmiþtir.
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Ambalaj Atýklarýnýn Toplanmasý Faaliyeti
Belediyemiz ambalaj atýklarý yönetim planý doðrultusunda Elazýð ilindeki ambalaj 

atýklarýnýn ayrýþtýrýlmasý için ülkemiz þartlarýna uygun  bir ambalaj atýklarý ayýrma tesisi 
yapýlmýþtýr. Bu tesisin ana hatlarýný atýk bunkeri, konveyörler , demir , kaðýt ve plastik balya ve  
presleri , magnetik seperatörü, çelik konstrüksüyon yapý ve konteynýrlar oluþturmaktadýr.  
2009 yýlýnda yürütülen çalýþmalarýmýz neticesinde toplam 240 ton ambalaj atýðý geri 
kazanýlarak ülke ekonomimize katký saðlanmýþtýr.

Atýk Pil ve Batarya Toplama Faaliyeti
Belediyemiz tarafýndan 2008 yýlýnda uygulamaya geçirilen “Atýk Pil ve Batarya Toplama 

Kampanyasý” na 2009 yýlýnda da devam edilerek þehrimizdeki Ilköðretim ve Ortaöðretim 
Okullarý, Hastaneler, Fotoðrafçýlar, Alýþveriþ Merkezleri, Elektrik-elektronik eþya maðazalarý ile 
diðer atýk pil üreten iþyerlerinden toplam 540 kg atýk pil ve batarya toplanarak Taþýnabilir Pil 
Üreticileri Ve Ýthalatçýlarý Derneðine teslim edilmiþtir.

Atýksu Arýtma Tesisi Faaliyetleri
3Atýksu Arýtma Tesisinde arýtýlan ortalama Atýksu Debisi 2500 m /saat olup 9 ton/gün 

çamur oluþmaktadýr. Ayrýca tesisimizde Biyolojik Oksijen Ýhtiyacý (BOÝ ), Askýdaki Katý Madde 5

(AKM), Kimyasal Oksijen Ýhtiyacý (KOÝ), pH, Oksijen Ýhtiyacý (OÝ), Sýcaklýk, Çamur Yaþý ve Atýlmasý 
Gereken Çamur Miktarý deneyleri düzenli olarak yapýlmaktadýr.

2009 yýlýnda Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisinde Ýnþaatý Tamamlanan Üniteler
Evsel Katý Atýk Depolama Alaný 
Elazýð Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi olarak seçilen saha yaklaþýk 130 ha 

büyüklüðündedir. Tahsis edilen alan içerisinde 80 ha büyüklüðündeki alan Elazýð Katý Atýk 
Düzenli Depolama Tesisi olarak planlanmýþtýr. Ýlk Etap 7  yýllýk alan için evsel  fiili depolama 

2gövdesi yaklaþýk  64.677 m  olmak üzere yaklaþýk 20 ha bir alan projelendirilmiþ olup 2009 
yýlýnda tamamlanarak iþletmeye hazýr hale getirilmiþtir.

3Katý atýk lotu 1.789.013 m  düzeyindeki net katý atýk depolama kapasitesine sahip olup ilimizin 
7 yýllýk ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeydedir. 7 yýl sonunda depolanacak katý atýk hacmi 

3 1.783.933 m olarak öngörülmektedir. .
Geçirimsizlik Tabakasý
Geçirimsizlik tabakasý olarak Elazýð Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi'nde sýkýþtýrýlmýþ 

kil tabakasý kullanýlmýþtýr. 60 cm kalýnlýðýnda kil tabakasý maksimum 30 'ar cm lik tabakalar 
halinde %98 sýkýþma elde edilinceye kadar sýkýþtýrýlarak serilmiþtir.

Drenaj tabakasý 
Katý atýk sahasýnda oluþacak sýzýntý suyunun drene edilmesi maksadýyla, tabanda teþkil 
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edilecek drenaj tabakasý için 16/32 dane boyutu daðýlýmlý çakýl malzeme kullanýlacak ve en az 
30 cm kalýnlýðýnda bir drenaj tabakasý teþkil edilmiþtir.. Döþenecek sýzýntý suyu borularýnýn 
boyuna eðimi en az %1, bu borulara dikey eðim ise en az %3 olarak uygulanmýþtýr. 

Yüzey Suyu Drenajý 
Yüzey suyu atýk kütlesine, yüzeysel akýþ ve yaðýþ sayesinde eriþebilmektedir. Yüzey 

suyunun atýk sahasýna giriþinin önlenmesi için yüzey suyunun kontrollu bir þekilde toplanmasý 
saðlanmýþtýr. 

Sýzýntý Suyu Drenaj Sistemi
Taban izolasyonu sýrasýnda teþkil edilen çakýl tabakasý sýzýntý suyu drenajýný 

-3saðlayacaktýr. Bunun  için 30 cm kalýnlýðýndaki tabakanýn permeabilite deðer (k) ≥ 10  m/sn 
olacak þekilde teþkil edilmiþ ve Atýk depolama alaný kendi içerisinde drenaj hücrelerine 
bölünmüþtür. Drenaj hücrelerini iki taraftan, delikli borunun yer alacaðý orta eksene doðru 
eðimli olacak ve eksen, yani boru da boyuna eðime sahip olarak yerleþtirilmiþtir. Boruya dik 
eðim en az % 1~3 arasýndadýr.  

Katý atýk lotlarýnda oluþan süzüntü sularýnýn toplanmasý amacýyla yine sýzdýrmazlýk 
sistemine sahip çöp suyu toplama havuzunun inþaatý tamamlanmýþ ve gerekli baðlantýlar 
tamamlanmýþtýr.

DÝÐER FAALÝYETLERÝMÝZ
•Meryemdaðý mevkiindeki çöp döküm alaný rehabilite çalýþmalarýna devam edilmiþtir.

•Dini bayramlar ile milli bayramlarda dahil olmak üzere her hafta 2 gün olmak üzere 
þehrimin anaartelleri Müdürlüðümüz ve Ýtfaiye Müdürlüðü iþbirliði çerçevesinde 
yýkanmýþtýr. Þehrimizde sadece 2 üstgeçit olmasý nedeniyle bu üstgeçidimiz ilkbahar 
ve yaz aylarýnda her hafta temizlenmektedir. Þehrimizde Kurban Kesim Yerlerine 
konteynerler konularak iç kýsýmlarýna büyük poþetler geçirmek suretiyle hijyenik bir 
ortam saðlanmýþtýr. Kurban kesim yerlerine kireç ve dezenfektan kullanýlarak kurban 
kesim yerleri ve satýþ yerleri temizlenip dezenfekte edilmiþ ve açýlan kuyular tekrar 
kapatýlmýþtýr.

•Þehrimizin Ana Arter ve Bulvarlarý süpürgeli vakumlu araçlarla periyodik bir program 
dahilinde, tüm yaz mevsimi boyunca süpürmek suretiyle temizlenmiþtir.

•Þehrimizin muhtelif yerlerine ayaklý veya duvara monte edilebilen uyarý levhalarý 
konularak muhtelif iþyerlerine el broþürleri daðýtýlmýþtýr. Ýhtiyaç halinde görsel yayýn 
aracýlýðýyla halkýmýz bilgilendirilmiþtir.

•Hayvan Organize Sanayi ve kesim yerlerinde temizlik çalýþmalarýmýz sürekli devam 
edilmiþtir. Yaz aylarýnda bu iþletmeler haþerelere karþý düzenli olarak ilaçlanmýþtýr.
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•Tarihi önemi nedeniyle ziyaret edilen Harput mahallemizdeki eskiyen ve de 
çürüyen kötü görünüm arz eden çöp konteynerleri yenileri ile deðiþtirilmiþtir. 
Ayrýca bu mahallemizde gerek ziyaret edilen yerlerin etrafý ile bütün cadde ve 
sokaklarý hiçbir aksaklýða sebebiyet vermeyecek þekilde temizlenerek 
ilaçlanmasý yapýlmýþ ve kötü görünüm arzeden yerler temizlenmiþtir.

2. Performans Sonuçlarý Tablosu
Yapýlan çalýþmalarýmýz girdi, çýktý, kalite, verimlilik ve sonuç deðerleri göz önüne 

alýnarak düþünülecek olursa, bir plan ve proje kapsamýnda düzenli olarak yürütülüp baþarý ile 
sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýz halkýmýz beðenisini kazanmýþtýr.

IV- KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A. Üstünlükler

•Katý atýk ve týbbi atýklarýn toplama iþleminin çevre ve insan saðlýðý gözetilerek 
yapýlmasý,

•Katý atýk ve týbbi atýk düzenli depo alaný için Çevresel Etki Deðerlendirilmesi (ÇED) 
olumlu raporunun alýnmýþ olmasý;  etüt, proje ve altyapý çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý,

•e-belediye çalýþmalarý,

•Yaz aylarýnda yapýlan ilaçlama çalýþmalarý Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) ve Saðlýk 
Bakanlýðýnýn belirlediði standartlara uygun yapýlmaktadýr, insektisit kullanýmý 
minimum düzeyde olmaktadýr.

•Temizlik hizmetlerinde çalýþan personellerimizin ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla 
temizlik garajýnda tuvalet, 24 saat sýcak sulu duþ kabinler, soyunma odalarý, toplantý 
odasý gibi sosyal tesislerin planlanmasý,

•   Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maðduru Ýstihdamý Hakkýndaki Yönetmelik 
çerçevesinde Müdürlüðümüz bünyesinde toplam iþçi sayýsýnýn % 6 sý oranýnda 
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maðdurunun Ýstihdam edilmesi.

•Geri dönüþümlü atýklarýn kaynakta ayrýlmasý ile ilgili çalýþmalarda ambalaj ve ambalaj 
atýklarý geri dönüþüm tesisinin tamamlanmasý ve pilot bölgede geri dönüþüm 
çalýþmalarýnda elde edilen baþarý,

B. Zayýflýklar
•Arþivleme sisteminin modern bir yapýya kavuþturulamamasý,

•Belediye hizmet birimlerinin bir arada bulunmamasý,
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•Çalýþanlarýmýzýn eðitim, kültür ve iþ becerilerinin yeterli olmamasý,

•Coðrafi ve Kent bilgi siteminin uygulamaya geçirilmemesi,

•Ýnþaat atýklarýnýn toplanmasý ve taþýnmasý için gerekli koordinasyonun yapýlmamasý,

C. Deðerlendirme
Gerekli personel, teknolojik altyapý, eðitim ve belediye içi koordinasyon konularýnda 

iyileþmeler saðlandýðýnda birimlerin performansý daha iyi seviyelere çýkarýlabilir.

V- ÖNERÝ VE TEDBÝRLER
ØGerçekleþtirme görevlilerine mevzuatlar hakkýnda gerekli eðitimlerin verilerek yeterli 

hale gelmesi saðlanabilir.
ØEvrak akýþýný aza indirecek otomasyon sistemi kurarak bürokratik iþlem sayýsý, kýrtasiye 

yoðunluðunun azaltýlmasý saðlanabilir.
ØDüzenli periyodik toplantýlarla birimlerin koordinasyonunun etkinleþtirilmesi 

saðlanabilir.
ØModern arþiv tesisi kurulup kalýcý personel istihdamý saðlanabilir.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadýr

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. (Yer-Tarih)

       Adnan ÇÝÇEK
Temizlik Ýþleri Müdür V.
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ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ
Müdürlüðümüz faaliyetlerine öncelikle insan saðlýðýný korumayý insan için saðlýklý 

gýda, saðlýklý çevre ve sokak hayvanlarýný kontrol altýna almayý görev edinmiþtir. Ýnsan saðlýðýný 
korumayý her türlü hayvansal kökenli gýdanýn takip ve kontrolü saðlanarak, bu gýda 
maddelerinin tüketiciye saðlýklý þartlarda üretilmesi, depolanmasý ve satýþa sunulmasýný 
kontrol altýnda tutmak için bütün iþyeri denetimlerimiz sürdürülmektedir.  

Müdürlüðümüz belediye personeline daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, zaman ve 
iþ kaybýný önlemek, belediyemizin saðlýk harcamalarýný asgariye düþürmek için belediyemiz 
kurum hekimliðinde, memur ve bakmakla yükümlü olduðu yakýnlarý ile daimi iþçilerin tedavi 
ve muayeneleri yapýlmaktadýr.

Baþýboþ sokak hayvanlarýn saðlýklarýný korumak ve üremelerini kontrol altýna almak 
maksadýyla kýsýrlaþtýrmak, aþýlamak sahiplendirmek veya iþaretlendirerek alýndýðý ortama 
býrakmak.Müdürlüðümüz görevlerindendir.

1-GENEL BÝLGÝLER
A-MÜDÜRLÜK MÝSYONUMUZ

       Elazýð Belediyesi sýnýrlarý içerisinde hayvan saðlýðýnýn güvence altýna alýnmasý Ýimizin  
yaþam  kalitesini artýrma, özgün kimliðini pekiþtirme ve saygýn bir kent haline gelmesine katký 
saðlama adýna; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, geliþime açýk, verimli ve etkili bir müdürlük 
olma anlayýþý ile sunmak. Hayvanlardan insanlara geçen  (zoonoz) hastalýklara karþý mücadele 
etmek

MÜDÜRLÜK VÝZYONUMUZ
        Hayvan sevgisinin aþýlanmasý, hayvan saðlýðýnýn korunmasý.
        Saðlýklý hayvan, saðlýklý gýda, saðlýklý insan, saðlýklý çevre.         
        Kaynaklarý israf etmemek.        
        Verimli ve etkin çalýþmak.
        Baþýboþ Hayvanlarýn Rehabilitasyonu ile ilgili çalýþmalar devam edecek ve mevcut 
yerlerin kapasitesi artýrýlacaktýr.
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B-YETKÝ VE SORUMLULUKLAR
1930 da yürürlüðe konulan 1580 sayýlý Belediye ve 1593 sayýlý Umumi Hýfzýsýhha 

Kanunlarý ile belediyelerin günümüze kadar uzanan yapýlanmalarýný saðlamýþtýr. Her iki kanun 
belediyelere çeþitli görevlerin yanýnda Veteriner Hekimlikle ilgili iþlevsel görevler yüklemiþtir. 
1580 sayýlý kanun incelendiðinde belediye görevlerinin yarýsýna yakýnýn veteriner hizmetlerini 
oluþturduðu görülecektir. Bu nedenle belediyelerde Veteriner Hekimler personel 
yapýlanmasýnda “baþ amir” olarak tanýmlanmýþ(madde 77)   3285 sayýlý Hayvan Saðlýk Zabýtasý 
Kanunu, 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu da belediyelere veteriner hekimlik 
hizmetleri ile ilgili görevler vermektedir. 

Dünyada WHO ve FAO 50 lý yýllardan baþlayarak yayýnladýklarý raporlarda (FAO/WHO 
Technical Raport Serias, )  “Gýda Kontrolü ve Veteriner Halk Saðlýðý Örgütü” nün kurulmasý ve 
etkinleþtirilmesi tavsiye edilmekte ve tüm ülkelerce dikkate alýnmaktadýr.

Avrupa Birliði BSE ve dioksin  krizinde sonra gýda güvenliði ile ilgili düzenlemeleri 
bunu baz alarak (178/2002/EC) konsey tüzüðünü yürürlüðe koymuþ 16. maddesi ile üye 
ülkelere gýda güvenliði ile ilgili düzenlemelerin “risk deðerlendirilmesi” esasýna göre 
y a p ý l m a s ý n ý  t a v s i y e  e t m i þ t i r.  2 0 0 4  y ý l ý n d a  y ü r ü r l ü ð e  k o y d u ð u  h i j y e n  
paketlerinde(854/2004,853/2004) hayvansal menþeli gýdalarý ayrý deðerlendirmiþ, bu tür 
üretim yerlerinin resmi veteriner hekim gözetiminde üretim yapmasýný zorunlu hale 
getirmiþtir. 
    

1.  5393 sayýlý Belediye kanunu  
2.  5018 kamu mali yönetim ve kontrol kanunu
3.  1580 Sayýlý Kanunun 15.maddesinin 4,6,14,40 ve 53/b bentleri. 
4.   5199 Sayýlý Kanunun ilgili maddeleri . 
5.   3030 Sayýlý Kanuna baðlý Yönetmeliðin 5.maddesi b/b bendi. 
6.  3285 Sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanunun;22,27,30,33 ve 36.maddeleri. 
7. Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Yönetmeliðinin;21,66, 67,68,76,86 ,89,92,103, 119. 

maddeleri. 
8. 560 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin (Gýdalarýn üretimi,tüketimi ve 

denetlenmesine dair) ilgili maddeleri ve bu K.H.K.ye istinaden çýkarýlan 
yönetmeliklerin ilgili hükümleri.(27/05/2004 tarih ve 5179 sayýlý Gýda Kanunu). 

9.   2464 Sayýlý Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesi. 
10. 6343 Sayýlý Veteriner Hekimliði mesleðinin icrasýna dair Kanunun ilgili maddeleri. 
11. Hayvanlarýn korunmasýna dair uygulama yönetmeliði
12. Ýl Hýfzýsýhha Kurulu Karalarýnýn ilgili hükümleri. 
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C-MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1-Fiziksel Yapý

         Belediyemiz Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðünün ek hizmet binasýnda 5. katta 1 
Müdür , 1 personel odasý bulunmaktadýr.
     Ýzzetpaþa Mah. Þht. Yzbþ.tahir cad. üzerinde bulunan kurum hekimliðinde  1 doktor 
odasý, 1 muayene odasý bulunmaktadýr.

2-Örgüt Yapýsý

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
2Adet Bilgisayar,1adet yazýcý, 1Adet Pic-up (kiralýk)
Saðlýk Birimi
1 Adet Bilgisayar,1Adet EKG, Tansiyon aleti

4-Ýnsan Kaynaklarý
 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

BELEDÝYE BAÞKAN YRD.

VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

BELEDÝYE BAÞKANI

VETERÝNER ÝÞLERÝ SERVÝSÝ

ÇALIÞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAÐILIMI 
STATÜ  SAYI  
Memur 3 

Ýþçi 5 
Sözleºmeli 1 

Toplam 9 
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5-Sunulan Hizmetler
VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
12/05/2006 tarihide yayýnlanarak yürürlüðe giren Hayvanlarýn Korunmasýna dair 

Uygulama yönetmeliði gereði 08-10 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Ev ve Süs Hayvaný satýþý 
yapan kiþilere Fýrat Üniversitesi ve Ýl Çevre ve Orman il Müdürlüðünün uzman elemanlarýnýn 
katýlýmýyla Ev ve Süs Hayvaný satan kiþilere seminer düzenlenmiþ olup katýlýmcýlara sertifikalarý 
takdim edilmiþtir.

Elazýð Belediyesi,Fýrat Üniversitesi,ve Elazýð Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünce 
ortaklaþa yürütülen sahipsiz sokak köpeklerinin kýsýrlaþtýrmalarý projesi gereði 2009 yýlý 
içerisinde 130 Adet Sahipsiz Sokak Hayvanýnýn  kýsýrlaþtýrmalarý ve tüm  aþýlarý yapýldýktan 
sonra 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma  Kanunu gereði tekrar doðal ortama 
býrakýlmýþlardýr.Temiz bir çevre,geliþmiþ bir þehir görüntüsü ve insan saðlýðýnýn korunmasý için 
2010 yýlýnda da projeye devam edilecektir.
             2009 yýlý içerisinde Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde kaçak kesilen hayvanlara (mezbaha harici) 
müdahale edilerek.3285 sayýlý Hayvan Saðlýk Zabýtasý kanununun 103.maddesi gereðince 
iþlem yapýlmýþtýr.
         Belediyemiz Arýtma tesislerinin içerisinde 200 hayvan kapasiteli köpek toplama ve 
barýndýrma merkezi bulunmaktadýr. Hayvan toplama ve Barýndýrma merkezimizde þu anda 
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ÇALIÞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAGILIMI

33%

56%

11% MEMUR

ÝÞÇÝ

SÖZLEÞMELÝ

PERSONEL EÐÝTÝM DURUMUNA GÖRE DAÐILIMI 
 

Öðrenim Durumu Memur 
 

Ýþçi 
 

Sözleºmeli Toplam 

Lise 1 4  5 
Ön Lisans  1  1 
Lisans  1  1 
Yüksek Lisans 1  1 2 
Toplam 2 6 1 9 
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25'e yakýn sokak hayvanýn yaþama haklarý elinden alýnmadan ve daha güvenli yaþam 
sürdürebilmeleri için bu hayvanlarýn aþýlarý yapýlýp, günlük bakýmlarý ve beslenmeleri 
yapýlmaktadýr. 

Sinek Sivrisinek ile mücadele programýnda yapýlmýþ olan ilaçlama kontrolleri Ýhale 
teknik þartnamesi Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Ayrýca ilimizden çevre illere hayvan ve hayvan deri nakillerinde menþe þahadetnamesi 
düzenlenerek ücret mukabilinde gerekli sevkleri yapýlmýþtýr.

2464 Sayýlý Belediye gelirleri Kanunu'nun 97 maddesi gereðince;
Hayvan menþe þahadetnamesi ücretleri aþaðýya yazýlmýþtýr;
Büyükbaþ hayvan için :1 TL.
 Küçükbaþ hayvan için :0,25 KR.
Büyükbaþ hayvan derisi :0,05 KR.
Küçükbaþ hayvan derisi :0,03 KR.                               
 Arý (1 Kovan) :0.05 KR.                                               

           
01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasýnda yapýlan nakiller,
Büyükbaþ Hayvan (sýðýr) :1808 Adet  
Küçükbaþ Hayvan (Koyun) :3080 Adet 
Küçükbaþ Hayvan (Keçi) :402 Ader 
Büyükbaþ Hayvan Dersi (sýðýr) :350 Adet  

            Tavuk :66100 Adet                                                       
            Merkep :2 Adet                                                                 

Arý kovaný nakli :7039 Adet                                                 
Köpek                                                  :15 Adet                                                                   
At                                                          :4 adet          

ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 
VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK ÝÞLERÝ BÝRÝMÝ
Belediyemizde görev yapan memur ve bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarý ile 

daimi ve muvakkat iþçilerin tedavi ve muayeneleri Kurum Hekimliðimizde yapýlmaktadýr. 
Memur ve bakmakla yükümlü olduklarý ile iþçi personelimizin muayene ve tedavi 

iþlemlerinin yanýnda pansuman, dikiþ alýmý, tansiyon ölçümü ve enjeksiyon gibi iþlemler de 
yapýlmaktadýr. 

Saðlýk iþleri birimimiz, muayene ve tedavi olan personelimizin kayýtlarý, piyasadaki 
tüm ilaçlar ile fiyatlarý takip edilmektedir. 
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Belediyemiz ile sözleþme yapmak isteyen eczanelerle sözleþme yapýlmaktadýr.
            Kurum hekimliðimizde toplam 1029 hasta bakýlmýþtýr. 703 hasta kurum hekimliðimiz 
tarafýndan reçetelendirilmiþ, 326 hasta diðer saðlýk kuruluþlarýna sevk edilmiþlerdir.

61 Tansiyon Takibi
115 Ým Enjeksiyon
48 Ekg Çekimi
13 yara pansumaný yapýldý
Belediye spora ait 18 futbolcu,
12 basketbolcu,
4 boksörün 

      Saðlýk kontrolleri yapýlmýþ olup durum deðerlendirilmesi rapor edilmiþtir. Ayrýca 
düþkünler yurdu ziyaret edilip gerekli saðlýk müdahaleleri yapýlmýþtýr. Belediyemiz Ýtfaiye 
müdürlüðü Temizlik iþleri müdürlüðünde görev yapan personel yerlerinde görülüp, çalýþma 
ortamlarýnýn saðlýk açýsýndan uygun olup olmadýðý gözden geçirilerek bilgilendirilmiþtir. 
Resmi ve özel hastanelere ait müdahale evraklarýyla eczanelere ait reçeteler incelenmiþtir.
 Sosyal güvencesi olmayan ve özel kaleme müracaat eden vatandaþlarýmýzýn kurum 
hekimliðine yönlendirilmesi sonucu muayeneleri yapýlmýþtýr. 

Ýþçi personelin periyodik muayeneleri yapýlmýþtýr. Saðlýk muayenelerine gelen 
hastalarýmýzýn birçoðu ile birebir psikoterapi yönünden görüþmeler yapýlmýþtýr. Gündemdeki 
pandemi oluþturmuþ domuz gribiyle ilgili bilgilendirme gelen bütün hastalarýmýza 
yapýlmýþtýr.

6-Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi 
— Kaynaklarýn israf edilmesine, kötü kullanýlmasýna ve kötü idare edilmesine, hata ve 

suiistimallere mani olmak,
—Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarýna 

uyulmasýný saðlamak,

 II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Müdürlüðümüz Amaç ve Hedefleri

     Müdürlüðümüz faaliyetlerine öncelikle insan saðlýðýný korumayý insan için saðlýklý 
gýda, saðlýklý çevre ve sokak hayvanlarýný kontrol altýna almayý görev edinmiþtir. Ýnsan saðlýðýný 
korumayý her türlü hayvansal kökenli gýdanýn takip ve kontrolü saðlanarak, bu gýda 
maddelerinin tüketiciye saðlýklý þartlarda üretilmesi, depolanmasý ve satýþa sunulmasýný 
kontrol altýnda tutmak için bütün iþyeri denetimlerimiz sürdürülecektir.
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B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Baþýboþ hayvanlarla mücadele, bilinçsiz hayvan sahiplenme ve bulaþýcý hayvan 

hastalýklarýndan korunma çerçevesinde halkýn bilinçlenmesi ve eðitilmesi amacýyla sahipsiz 
hayvanlarý bakýmý, barýnmasý ve saðlýklarýnýn korunmasý ile üremelerinin kontrol altýna 
alýnmasýný saðlamak, sahipsiz hayvanlarý kýsýrlaþtýrarak baþýboþ hayvan sayýsýný azaltmak ve 
koruyucu temel hekimlik hizmetlerini vermek.
         Müdürlüðümüz belediye personeline daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, zaman ve iþ 
kaybýný önlemek, belediyemizin saðlýk harcamalarýný asgariye düþürmek için belediyemiz 
kurum hekimliðinde, memur ve bakmakla yükümlü olduðu yakýnlarý ile daimi iþçilerin tedavi 
ve muayeneleri yapýlmaktadýr.

III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
1.Bütçe uygulama sonuçlarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
        Müdürlüðümüz bütçesine 2009 Faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 
1.465.700 TL ödenek konulmuþ olup aktarma ile müdürlüðümüz bütçesine 1.007.145.27 TL 
ödenek konulmuþ olup tekrar aktarma ile 7.000.00 TL  düþülmüþtür.2009 Mali yýl ödeneði 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Veteriner Ýþleri Müdürlüðü

Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Harcama Birimi Adý Veteriner Ýþleri Müdürlüðü

 

Ekonomik Kodlar Bütçe ile Verilen 
ödenek

 Aktarma ile 
Eklenen 
Ödenek

 Aktarma ile 
Düþülen 
Ödenek

 Net Bütçe 
Ödeneði 
Toplamý

 2009 Mali Yýlý 
Bütçe Giderleri

Gerçekleþme 
oraný

%

01-Personel 
Giderleri

171.500.00 TL
 

6.145.27 TL
 

7.000.00 TL
 
170.645.27 TL

 
119.641.94 TL 0.70

02-SSK Giderleri 6.000.00 TL
 

1.000.00 TL
 

0.00 TL
 

7.000.00 TL
 

6.595.18 TL 0.94
03-Mal ve Hizmet 
Alýmý.Gid

1.126.200.00 TL 1.000.000.00 TL 0.00 TL  2.126.200.00 TL  635.328.10 TL 0.30

05-Cari Taransferler 12.000.00 TL 0.00 TL 0.00 TL  12.000.00 TL  9.305.64 TL 0.78
06-Sermaye 
Giderleri

150.000.00 TL 0.00 TL 0.00 TL  150.000.00 TL  0.00 TL 0.00

07-Sermaye 
Transferleri

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL

09-Yedek Ödenekler 0.00 TL

 
0.00 TL

 
0.00 TL

 
0.00 TL

 
0.00 TL

TOPLAM 1.465.700.00 TL 1.007.145.27 TL 7.000.00 TL 2.465.845.27 TL 770.870.86 TL 0.31
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2.465.845.27 TL olup yýl içerisinde 770.870.86  TL si harcanmýþ. Geri kalan 1.694.974.41 TL  
Ödenek iptal edilmiþtir.

3-Mali Denetim Sonuçlarý
          Müdürlüðümüz 2009 Mali yýlý içerisinde 1 adet Taþýnýr Mal Ýþlem Fiþi (TÝF)  , 3 adet 
Doðrudan Temin Komisyon Kararý ve Ödeme Emirlerini düzenli olarak yapmýþ ve bu evraklarý 
arþivlemiþtir.

B-Performans Bilgileri
1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

         Müdürlüðümüz 4 adet Sokak Hayvanlarýný Ýzleme Cetvelleri tanzim edilerek Ýl Çevre ve 
Orman Müdürlüðüne göndermiþtir. 
         2009 yýlý içerisinde 42 Eczane ile sözleþme yapýlmýþtýr.

Elazýð Belediyesi, Fýrat Üniversitesi ve Elazýð Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünce 
ortaklaþa yürütülen sahipsiz sokak köpeklerinin kýsýrlaþtýrmalarý projesi gereði 2009 yýlý 
içerisinde 130 Adet Sahipsiz Sokak Hayvanýnýn kýsýrlaþtýrmalarý ve tüm aþýlarý yapýldýktan sonra 
5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu gereði tekrar doðal ortama býrakýlmýþlardýr. Temiz bir 
çevre, geliþmiþ bir þehir görüntüsü ve insan saðlýðýnýn korunmasý için 2010 yýlýnda da projeye 
devam edilecektir.
         12/05/2006 tarihide yayýnlanarak yürürlüðe giren Hayvanlarýn Korunmasý dair 
Uygulama yönetmeliði gereði 08-10 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Ev ve Süs Hayvaný satýþý 
yapan kiþilere Fýrat Üniversitesi ve Ýl Çevre ve Orman il Müdürlüðünün uzman elemanlarýnýn 
katýlýmýyla Ev ve Süs Hayvaný satan kiþilere seminer düzenlenmiþ olup katýlýmcýlara sertifikalarý 
takdim edilmiþtir.
         2009 Mali yýlý içerisinde Müdürlüðümüz 576 adet ödeme evraký düzenlemiþ, 2010 
Performans Programý hazýrlanmýþtýr.

2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
  Müdürlüðümüz Ýl Tarým Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Çevre Müdürlüðü ve Fýrat 

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Uyumlu ve koordinasyon içerisinde çalýþmalarýmýz 
devam edip her türlü bilgi alýþveriþinde bulunulmuþtur.

Müdürlüðümüzün düzenlemiþ olduðu tüm seminerlere Tarým Müdürlüðü, Ýl Saðlýk 
Müdürlüðü, Ýl Çevre Müdürlüðü ve Fýrat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden, uzman 
personeller seminerlerde görevlendirmiþlerdir.
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        IV-KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 
A-Üstünlükler
5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Yönetmeliðinin;ilgili  

maddeleri. Hayvanlarýn korunmasýna dair uygulama yönetmeliði gibi mevzuatýný ilgilendiren 
konularda seminerler düzenleyip ve personele birebir anlatýp uygun araç ve gereçler ile iyi bir 
çalýþma ortamý saðlanarak verimliliðin en üst düzeye çýkarýlmasý üstünlük olarak görmektedir.

B-Zayýflýklar
Müdürlüðümüz birimleri arasýndaki mesafe farký sebebiyle koordinasyon eksikliði 

göze çarpmaktadýr.  

ÝÇ KONTROL BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve  
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

          Akýn ÞATIROÐLU
     Kimya Mühendisi

           Veteriner Ýþleri Müdür V.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Veteriner Ýþleri Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

197

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ 

SUNUÞ
Belediye Zabýtasý; Belediye sýnýrlarý içinde kentin düzenini ve kent halkýnýn saðlýk ve 

huzurunu, belediye meclisi ve encümeninin bu amaçla alacaðý kararlarýn yürütülmesini 
saðlamak ve korumakla, belediye suçlarýnýn iþlenmesini önleyici tedbirler almakla ve iþlenen 
belediye suçlarýný takiple mükellef özel bir kolluk gücüdür.

Ýnsanlýðýn yerleþik hayata geçtiði dönemlerden günümüz modern kentlerinin 
sosyokültürel ve sosyoekonomik hayatýnda muhtemel bir kargaþayý önleyip bazý keyfiyetlerin 
ve olumsuzluklarýn önüne geçilmesi bakýmýndan “Denetimin” gerekli bir etkinlik olarak 
karþýmýza çýktýðý görülür. Özellikle kentlerde bu etkinliðin daha bir önem kazandýðý ortadadýr. 
Kentlerin deðiþme ve geliþme göstermesi paralelinde kent sakinlerinin ihtiyaç ve 
beklentilerinin çeþitlenmesine neden olmuþtur. Bu tip geliþmeler karþýsýnda denetim 
etkinliðinin bu beklentilere karþýlýk gelecek þekilde daha çaðdaþ, etkin ve verimli hale 
getirilmesi ise kaçýnýlmazdýr. Bu nedenle belediye zabýtasýnýn misyon ve vizyonunun, geliþen-
deðiþen kent sorunlarý ve devredilen yeni görevler doðrultusunda yeniden belirlenmesi bir 
zorunluluk haline gelmiþtir.

Hedefimiz, vatandaþ odaklý hizmet anlayýþýný benimseyen, güvenilir, verimli ve 
yenilikçi bir kolluk kuvveti olmaktýr.

I-GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon

  Zabýta Müdürlüðü olarak yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri 
kullanarak yaþana bilir bir çevre, þeffaf ve her iþin merkezine insaný koyan bir yönetim, yasal 
düzenlemelerin vermiþ olduðu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile katýlýmcý,  çaðdaþ, birim 
hizmeti ile hýzlý, güvenilir ve planlý çalýþmayla hizmet verecek 

- Yenilikçi
- Ýleri Görüþlü
- Vatandaþ ve Kalite Odaklý
- Güvenilir ve Dürüst
- Çalýþkan
- Takým Çalýþmasýna Ýnanan
- Ýnsanlara Deðer Veren ve Güvenen

Zabýta Müdürlüðü
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- Öncü
- Dinamik
- Lider Müdürlük olmak

Vizyon
          Faaliyet gösterdiði konularda gerekli koordineyi saðlayarak çözümcü yapýcý anlayýþla 
bilgiyi esas alan takým ruhu ile yaratýcýlýk, esnek, planlý çalýþmalarýyla, sürekli geliþme anlayýþý 
ile görevinde en iyi þekilde kaliteli hizmetler sunan öncü, dinamik ve lider müdürlüklerden biri 
olmak.

B-YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
          Belediye zabýtasýnýn görevleri þunlardýr:

a) Beldenin düzeni ve esenliði ile ilgili görevleri;
1) Belediye sýnýrlarý içinde beldenin düzenini, belde halkýnýn huzurunu ve saðlýðýný 

saðlayýp korumak amacýyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabýtasýnca yerine 
getirileceði belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceði belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut 
diðer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabýta kuruluþunca yerine getirilmesi tabii olan 
görevleri yapmak.

3) Belediye karar organlarý tarafýndan alýnmýþ kararlarý, emir ve yasaklarý uygulamak ve 
sonuçlarýný izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taþýyan günlerde yapýlacak törenlerin 
gerektirdiði hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramýnda iþ yerlerinin kapalý kalmasý için gerekli uyarýlarý yapmak, 
tedbirleri almak, bayrak asýlmasýný saðlamak.

6) Kanunlarýn belediyelere görev olarak verdiði takip, kontrol, izin ve yasaklayýcý 
hususlarý yerine getirmek.

7) Belediye cezalarý ile ilgili olarak kanunlar uyarýnca belediye meclisi ve encümeninin 
koymuþ olduðu yasaklara aykýrý hareket edenler hakkýnda gerekli iþlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayýlý Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan 
çalýþan iþyerlerini kapatarak çalýþmalarýna engel olmak ve haklarýnda kanuni iþlemleri yapmak.

9) Bulunmuþ eþya ve mallarý, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu 
konudaki karar ve iþlemlerine göre korumak; sahipleri anlaþýldýðýnda onlara teslim etmek; 
sahipleri çýkmayan eþya ve mallarýn, mevzuatta ayrýca özel hüküm yoksa bakým ve gözetim 
masrafý alýndýktan sonra bulana verilmesini saðlamak.
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10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayýlý Sular Hakkýndaki Kanuna göre, umumi çeþmelerin 
kýrýlmasýný, bozulmasýný önlemek; kýran ve bozanlar hakkýnda iþlem yapmak, þehir içme 
suyuna baþka suyun karýþtýrýlmasýný veya saðlýða zararlý herhangi bir madde atýlmasýný 
önlemek, kaynaklarýn etrafýný kirletenler hakkýnda gerekli kanuni iþlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre 
çýkarýlan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Adres ve 
Numaralamaya Ýliþkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaralarýn ve sokaklara 
verilen isimlere ait levhalarýn sökülmesine, bozulmasýna mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun hükümleri 
çerçevesinde etiketsiz mal, ayýplý mal ve hizmetler, satýþtan kaçýnma, taksitli ve kampanyalý 
satýþlar ve denetim konularýnda belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alýnmaksýzýn veya 
harç ve vergi yatýrýlmaksýzýn yapýlan iþleri tespit etmek, bunlarýn yapýlmasýnda, iþletilmesinde, 
kullanýlmasýnda veya satýlmasýnda sakýnca varsa derhal men etmek ve kanuni iþlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayýlý Ceza Evleriyle Mahkeme Binalarý Ýnþasý Karþýlýðý 
Olarak Alýnacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkýnda Kanuna göre 
cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayýlý Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardým Hakkýnda Kanuna göre, yardýma muhtaç olduðunu beyanla 
müracaat edenler hakkýnda muhtaçlýk durumu araþtýrmasý yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 
yerlerin iþgaline engel olmak, iþgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardýmcý olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayýlý Orman Kanunu hükümlerince belediye sýnýrlarý 
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarýna yardýmcý olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayýlý 1580 Sayýlý Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 
58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancý Hallerinin Sureti Ýdaresi Hakkýnda 
Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayýlý Yaþ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve 
Toptancý Halleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiþ bulunan 
sanat ve ticaretten men cezalarýný yerine getirmek ve hal dýþýnda toptan satýþlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak 
Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanun gereðince yangýn, deprem ve su baskýný gibi 
hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 
göre, ölçü ve tartý aletlerinin damgalarýný kontrol etmek, damgasýz ölçü aletleriyle satýþ 
yapýlmasýný önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamýþ 
hileli, ayarý bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandýrmamak, kullananlar 
hakkýnda gerekli iþlemleri yapmak.
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20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayýlý Ýþyeri Açma Ruhsatlarýna Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayýlý 
Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan, Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin 
Yönetmelik hükümleri gereðince, iþyerinin açma ruhsatý alýp almadýðýný kontrol etmek, yetkili 
mercilerce verilen iþyeri kapatma cezasýný uygulamak ve gereken iþlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamýnda korunan 
eser, icra ve yapýmlarýn tespit edildiði kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taþýyýcý materyallerin 
yol, meydan, pazar, kaldýrým, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satýþýna izin vermemek ve 
satýþýna teþebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýndaki 
Kanuna göre belediye alacaklarýndan dolayý haciz yoluyla yapýlacak tahsilatlarda yardýmcý 
olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine 
getirmek.

24) Korunmasý belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 
kirletilmesine, çalýnmalarýna, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara 
uðratýlmalarýna meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye baþkaný veya yetkili kýldýðý amirlerin hizmetle ilgili 
emirlerini yerine getirmek.

b) Ýmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarýyla birlikte yapýlacak yasal iþlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 

belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde güvenlik tedbirleri alýnmasý gerekli görülen arsalarýn 
çevrilmesini saðlamak, açýkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattýrarak zararlarýný ve 
tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarýnýn sýzýntý yapmalarýna mani olmayý 
saðlamak, hafriyat atýklarýnýn müsaade edilen yerler dýþýna dökülmesini önlemek, yýkýlacak 
derecedeki binalarý boþalttýrmak, yýkým kararlarýnýn uygulanmasýnda gerekli tedbirleri almak, 
ruhsatsýz yapýlan inþaatlarý tespit etmek ve derhal inþaatý durdurarak belediyenin fen 
kuruluþlarýnýn yetkili elemanlarýyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarýnda kanuni iþlem 
yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayýlý Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapýlaþmaya 
meydan vermemek, izinsiz yapýlarýn tespitini yapmak ve fen elemanlarýnýn gözetiminde 
yýkýlmasýný saðlamak ve gerekli diðer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununa göre, 
sit ve koruma alanlarýnda ruhsatsýz yapý, izinsiz kazý ve sondaj yaptýranlarý, izinsiz define 
arayanlarý ilgili mercilere bildirmek.
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c) Saðlýk ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 

5179 sayýlý Gýdalarýn Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliðin 
uygulanmasýnda ve alýnmasý gerekli kararlarýn yerine getirilmesinde görevli personele 
yardýmcý olmak.

2) Ruhsatsýz olarak açýlan veya ruhsata aykýrý olarak iþletilen iþyerleriyle ilgili olarak 
Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik hükümlerine göre iþlem yapmak.

3) Ýlgili kuruluþlarla iþbirliði halinde, 5393 sayýlý Kanunun 15 inci maddesinin birinci 
fýkrasýnýn (l) bendi uyarýnca gayri sýhhi müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence 
yerlerinin ruhsatlý olup olmadýðýný denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü iþyerlerinin çöplerinin sokaða atýlmasýna mani olmak, çöp 
kutu ve atýklarýnýn eþelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve saðlýk þartlarýna aykýrý olarak satýþ 
yapan seyyar satýcýlarý men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarýyla zabýta tarafýndan 
yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gýdalarýn Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereðince 
yýkanmadan, soyulmadan veya piþirilmeden yenen gýda maddelerinin açýkta satýlmasýna 
mani olmak, karýþtýrýldýklarýndan þüphe edilenlerden tahliller yapýlmak üzere numune 
alýnmasý hususunda ilgili teþkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmamasý halinde tüzük 
ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapýlan tahlil 
sonucunda saðlýða zararlý olduklarý tespit edilenleri yetkililerin kararý ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararlarý doðrultusunda belirlenen yerler dýþýnda kurban 
kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayýlý Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve 
insan saðlýðýna zarar veren, kiþilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh saðlýðýný bozacak 
þekilde gürültü yapan fabrika, iþyeri, atölye, eðlence yerleri gibi müesseseleri tutanak 
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine 
getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanununa ve ilgili 
yönetmeliðe göre bir yerde hastalýk çýkmasý veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin 
görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altýna almak, 
yetkililere bu konuda her türlü yardýmý yapmak, imhasý gereken hayvanlarýn itlafýna yardýmcý 
olmak, bunlarýn insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde imhasýný yaptýrmak.
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10) 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýtasý Kanununa ve Yönetmeliðine göre hayvan ve 
hayvansal ürünlerin nakliyeciliðini yapanlarýn ruhsatlarýný ve hayvanlarýn menþe 
þahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinasý dýþý kesimleri önlemek, bunlarýn 
hakkýnda kanuni iþlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu ile belediyelere, 
zabýtanýn görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) Ýlgili kuruluþlar ile iþbirliði halinde fýrýnlarýn ve ekmek fabrikalarýnýn ve diðer gýda 
üretim yerlerinin saðlýk þartlarýna uygunluðunun denetiminde ilgili kuruluþlarýn talebi halinde 
nezaret etmek, ekmek ve pide gramajýný kontrol etmek, gerekli kanuni iþlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununa göre belediye sýnýrlarý 

ve mücavir alanlar içerisindeki karayollarý kenarlarýnda yapýlan yapý ve tesisler için belge 
aramak, olmayanlar hakkýnda fen elemanlarý ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organlarýn kararý uyarýnca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 
iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksilerin sayýlarýný, bilet ücret ve tarifeleri 
ile zaman ve güzergâhlarýný denetlemek.

3) Yetkili organlarýn kararý uyarýnca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diðer 
iþ ve iþlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 
baþkanlýðýnca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapýlan alt yapý çalýþmalarýnda gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik iþaret ve levhalarýna verilen hasarlarý tespit etmek.
7) Þehirlerarasý otobüs terminalleri ile diðer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardým görevleri;
1) Beldenin yabancýsý bulunan kimselere yardýmcý olmak.
2) Savaþ ve savaþa hazýrlýk gibi olaðanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin 

gerektirdiði ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakýma muhtaç çocuklarý, özürlüleri, yaþlýlarý ve yardýma muhtaç 

kiþileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarýna bildirmek.

C-MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1-FÝZÝKSEL YAPI

           +Zabýta Müdürlüðü Belediyemizin Yeni Mahalle Dr. Tevfik Sakallýoðlu Sok. No:3/A 'da 
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hizmet binasýnýn 1.katýnda 1 Müdür Odasý, 1 Müdür Yardýmcýsý Odasý, 1 Amir Odasý, 1 
Ruhsat Servisi, 1 Zabýta Kalemi, bodrum katýnda ise 1 Zabýta Karakolu, 1 Dilenci Arama 
Odasý, 1 Arþiv, 1 Komiser Odasý olmak üzere 9 odada hizmet vermektedir.
              Zabýta Müdürlüðünde 1 resmi, 5 hizmet alýmý yoluyla kiralanmak üzere toplam 6 
araç ile hizmet verilmektedir.
              Ayrýca müdürlüðümüzde kullanýlmak üzere ve müdahale edilecek iþlerde daha hýzlý 
hareket edilebilmesi için 4 adet resmi motosiklet alýnmýþtýr ve Pazar yerlerine koyulan gezici 
Mobil Karavan bulunmaktadýr. Pazaryerlerindeki yapýlan ölçümlerden þüphe duyanlar 
burada kontrol etmektedirler. 
              Müdürlüðümüzde 1 merkez kontrol olmak üzere 45 adet telsiz bulunmaktadýr.

2-ÖRGÜT YAPISISI
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ARAÇLAR MODEL ÇALIªIRLIK ORANI 
Resmi araç (Renault) 1994 % 100 
Motosiklet 4 aDET 2006 %100 
KÝRALANAN ARAÇLAR   
Makam aracý 2010 % 100 
Pikap 2005 % 100 
3 adet minibüs 2004-2005.2007 % 100 
1 adet gezici zabýta kontrol aracý   
 

Zabýta Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

204

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

3-BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR
Müdürlüðümüz bünyesinde 9 adet Bilgisayar,5 adet Yazýcý,1 adet Faks ve 1 adet 

Fotokopi Makinesi ile merkezi sistem internet sistemi bulunmaktadýr.

4-ÝNSAN KAYNAKLARI
Zabýta Müdürlüðümüzde 1 Müdür, 3 Müdür Yardýmcýsý, 4 Amir, 9 komiser,51 zabýta 

memuru, 3 daimi iþçi olmak üzere 64 personel çalýþmaktadýr. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü den 
temin edilen 21 geçici iþçi personel olmak üzere toplam 92 kiþi ile hizmet verilmektedir. 

5-SUNULAN HÝZMETLER
- Ýl genelinde seyyar satýcýlara ve kaldýrým iþgali yapan iþyerlerine müdahale edilmiþ,
- Ýþyerlerinin ruhsat ve ilgili denetim konularýnda denetleme ve kontrolleri yapýlmýþ,
- Þehrin muhtelif yerlerinde ve cami önlerinde dilenciliði meslek edinmiþ vatandaþlara 

karþý müdahalede bulunulmuþ,
- Ýzinsiz olarak yapýlan kazýlarý tespit etmek ve gerekli iþlemleri yapýlmýþ,
- Halkýn refah ve huzurunu bozacak her türlü olumsuzluða karþý günün 24 saati 

müdahalede bulunulmuþ,
- Akýl hastasý olan vatandaþlar talep edilmesi durumunda evinden alýnarak 

tedavilerinin yapýlmasý için hastaneye sevk iþlemleri yapýlmýþtýr,
- Vatandaþlar tarafýndan verilen þikâyet ve talep dilekçeleri zamanýnda 

deðerlendirilmiþ ve ilgililerine cevap verilmiþtir.

6-YÖNETÝM VE ÝÇKONTROL SÝSTEMÝ
Müdürlüðümüz bünyesinde 1 gece amiri,1 ekipler amiri, 1 merkez amiri olarak ve 

bunlara yardýmcý olarak þikâyet, ruhsat, Pazar yeri, dilenci, gece ekibi, terminal, trafik, imar, 
sebze hali ve riyaset olmak üzere þehrimizin muhtelif yerlerinde 24 saat görev yapmaktadýr, 
hafta sonu resmi tatil ve bayram günleri dâhilinde nöbetçi ekiplerimiz þehrimizin düzen ve 
refahý için çalýþmaktadýrlar.
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ÇALIÞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAÐILIMI 
STATÜ  SAYI  

Memur 68 
Kadrolu Ýþçi 3 
Toplam 71 
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II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERÝ
Faaliyet gösterdiði konularda sürekli geliþme anlayýþý ile kaliteli hizmetler sunan öncü, 

dinamik ve lider Müdürlüklerden biri olmak,
Vatandaþ odaklý hizmet anlayýþýný benimseyen, güvenilir, verimli ve yenilikçi bir 

müdürlük olmak,
Belediye yönetimimizde katýlýmcýlýk, þeffaflýk ve adalet temel ilkemiz olarak öne çýkmak, 

Bilmekteyiz ki yaratýlan en þerefli varlýk insandýr. Ona hizmet kutlu bir görevdir. Hizmet 
kalitesinde sýnýr ve durma noktasý yoktur. Bizim çabamýz sýnýrsýz olan insan arzu ve 
ihtiyaçlarýný, sýnýrlý kaynaklarýmýzla en iyi þekli ile karþýlama gayreti,

 Belediye yönetimi olarak bizler, þehrin emanet edildiði kiþiler olduðumuzun bilincini 
ve onurunu yaþýyor; bu doðrultuda en güzeli yakalama amacýný taþýyoruz.

Belediye zabýtasý, Belediye sýnýrlarý içinde belde halkýnýn saðlýk ve huzurunu korumak 
yetkili organlarýn bu amaçla alacaklarýn yürütülmesini ve hayata geçirilmesini saðlamak 
iþlenen belediye suçlarýný takiple mükellef olan 5393 sayýlý belediye kanunu ile belediyenin 
halk ve salahiyetlerine doðan yükümlülükleri icra ve ifa eden bir müessese olarak 
tanýmlanabilir.

-Zabýta Eðitim Merkezi açýlmasý
-Hukuk Bürosunun açýlmasý
-Tüketici Bürosunun açýlmasý
-Psikoloji Taný ve Danýþma Merkezinin kurulmasý 
-Basýn Bürosu ve Zabýta Dergisinin çýkarýlmasý
-Sosyal Tesis ve Konuk Evi açýlamasýnýn temini
-Zabýta Halk ve Ýliþkiler Bürosunun açýlmasý, çalýþmalarýn hizmete geçirilerek daha 

yaklaþýmlý çalýþmak,
-Paneller düzenleyerek bilinçlenmenin artmasýnýn saðlamak,
 -Seyyar satýcýlarýn belli merkezlerde toplanýp, kapalý bir mekâna kavuþturulmasý
-Dilencilerle etkin mücadele edilmesi
-Ýlimizin muhtelif semtlerinde 4 adet zabýta karakol binasýnýn yapýlýp faaliyete 

geçirilmesi,
-Zabýta personelinin teçhizat ve donanýmlarýnýn günümüz þartlarýna göre 

geliþtirlmesi,
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B-TEMEL POLÝTÝKALAR VE ÖNCELÝKLER
Temel politika etkin, verimli ve tarafsýz personel ile hizmet yürütülmesidir. Halkýn 

rahatý ve huzurunu öne çýkaran temel amaç ve önceliklere daha fazla yoðunlaþan yaklaþýmlar 
tercih edilmiþtir. Zabýtanýn amaç ve hedeflerini netleþtiren, denetimler ve geçmiþten 
günümüze süre gelen zabýta ve insan baðlantýsýný güçlendirecek ve kontrol mekanizmasý ile 
desteklenerek insan yaþanýr bir yerleþim merkezi oluþturmak.

  III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulamalarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
      Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak   
2.403.388.00  TL ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde  1.747.856.99 TL'si harcanmýþ, geri kalan   
655.531.01TL'lik ödenek iptal edilmiþtir.

3-Mali Denetim Sonuçlar
         Müdürlüðümüzce 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðumuz ödemelerle alakalý 
evraklar ve taþýnýr mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapýlarak denetlenmek üzere gerekli ve 
düzenli þekilde dosyalanýp arþivlenmiþtir.

2009
MALÝ YILI 
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Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ
Harcama Birimi Adý ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

Ekonomik 
Kodlar

Bütçe ile Verilen 
Ödenek

Aktarma ile 
Eklenen 
Ödenek

Aktarma ile 
Düºülen 
Ödenek

Net Bütçe 
Ödeneði 
Toplamý

2009 Yýlý Mali 
Bütçe Giderleri

Gerçekleºme 
Oraný %

01-Personel 
Giderleri

1,096,000.00TL

 

60,00.00TL

 

0.00 TL

 

1,156,000.00 TL

 

1,107,715.42 TL

 

0.96

 

02-SGK Giderleri 150,000.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

150,000.00 TL

 

136,949.61 TL

 

0.91

 

03-Mal ve 
Hizmet Alýmý 
Gid.

733,388.00 TL

 

0.00 TL

 

60,000.00 TL

 

673,388.00 TL

 

217,813.09 TL

 

0.32

 

05-Cari 
Transferler

404,000.00 TL

 

5,000.00 TL

 

5,000.00 TL

 

404,000.00 TL

 

284,110.95 TL

 

0.70

 

06-Sermaye 
Giderleri 20,000.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

20,000.00 TL

 

1,267.92 TL

 

0.06

 

07-Sermaye 
Transferleri

0.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00

 

09-Yedek 
Ödenekler

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00 TL
 

0.00
 
 

TOPLAM 2,403,388.00 TL 65,000.00 TL 65,000.00 TL 2,403,388.00 TL 1,747,856.99 TL 0.73 
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B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

     1-Ýlimiz genelinde toplam 442 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý verilmiþtir.
    2–2009 mali yýlý içinde müdürlüðümüze 2157 adet resmi evrak gelmiþ olup cevap 
verilmiþtir.
    3–313 adet ceza tutanaðý tanzim edilerek encümene sevkleri yapýlmýþtýr.
    4- 308 adet tutanak Emniyet Müdürlüðünden Zabýta Müdürlüðüne gönderilmiþ 
olup gelen evraklarýn encümene sevkleri yapýlarak Emniyet Müdürlüðüne cevap verilmiþtir.
    5- 180 adet Ýdari Yaptýrým Karar Tutanaðý tanzim edilerek cezai iþlem uygulanmýþtýr.

 2- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
Resmi törenlerde çelenk koyma merasimlerinde zabýta memurlarýnýn eðitimden 

geçirilip gayet titiz ve disiplinli bir þekilde konulmasý için ekip kurulmuþtur.
        Mevcut bulunan 4 adet motosikletlerin plakalarý çýkarýlmýþ ve ruhsatlarý Emniyet 
Trafiðinden alýnmýþ olup motorize ekibimize dahil edilmiþtir. Bu nedenle faaliyetlerimizin 
daha verimli olmasý için motorize ekiplerimiz olaylara anýnda müdahale etme þansýmýz 
olmuþtur.

Ýlimiz Bosna Hersek Bulvarýnda Zabýta Noktasý binasý faaliyete geçilmiþ ve daha hýzlý 
ve verimli müdahalelerin yapýlabilmesi saðlanmýþtýr.

                   IV. KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
                    A-Üstünlükler
             Müdürlüðümüzde kullanýlmak üzere 4 adet motosiklet alýnmýþtýr ve gezici Mobil 
Karavan bulunmaktadýr. Pazaryerlerinde vatandaþým yapýlan ölçümlerden þüphe duymasý 
durumunda aldýðý malý tekrara tartabileceði elektronik teraziler temin edilerek Pazar 
yerlerine dahil edilmiþtir.
             Resmi törenlerde çelenk býrakýlmasý merasimlerinde görevli personel 
görevlendirilmiþ, eðitimleri yaptýrýlarak hazýr hale getirilmiþtir. 

Mevcut bulunan 4 adet motosikletlerin plakalarý çýkarýlmýþ ve ruhsatlarý Emniyet 
Trafiðinden alýnmýþ olup motorize ekibimize dahil edilmiþtir. Bu nedenle faaliyetlerimizin 
daha verimli olmasý için motorize ekiplerimiz olaylara anýnda müdahale etme þansýmýz 
olmuþtur.

Resmi bayram ve karþýlama törenleri ile alakalý olarak 11 kiþiden oluþan Tören Mangasý 
kurulmuþ, gerekli techizat ve donanýmlarý temin edilerek hazýr hale getirilmiþtir.
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            B-Zayýflýklar   
          Zabýta müdürlüðümüze yeni personeller alýnmýþ olup ancak gereken yeterli sayýya 
ulaþýlmamýþtýr. Bu nedenden ötürü istediðimiz düzeyde halkýmýza hizmet vermekte 
zorlanmaktayýz. Gerekli donaným ve teçhizatlarýn tamamlanmasý durumunda daha etkili ve 
verimli hale gelinecektir.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiþ 
kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali karalar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Cemil ÇÝFÇÝ
            Zabýta Müdür V.
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T.C
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐ

SUNUÞ :
5393 Sayýlý Belediye Kanununun 56 ncý maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 Sayýlý 

Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Ýdarelerince Hazýrlanacak Faaliyet 
Raporlarý Hakkýndaki Yönetmeliðin 10.maddesi uyarýnca; hazýrlanan Müdürlüðümüzün 2009 
Mali Yýlý Faaliyet raporu aþaðýda sunulmuþtur.

Yönetmelik gereði hazýrladýðýmýz faaliyet raporumuzda; misyon ve vizyonumuz 
doðrultusunda müdürlüðümüzün ortaya koyduðu politika, hedef ve amaçlarý ile bütçedeki 
program ve yýllýk çalýþma programlarýna yönelik, sorumluluðum altýndaki  yetki ve 
görevlerimizi vatandaþlarýmýza etkili ve verimli bir þekilde hizmet niteliðinde sunmak 
amacýyla bütün enerjimizi sarf ederek hizmet kalitesini daha etkin bir þekilde yükseltmek 
üzere,azami disiplin içerisinde özverili ve gayretli bir þekilde tüm personelimiz ile  birlikte 
yoðun bir þekilde çaba  sarf etmekteyiz.

Hedeflerimizi gelecek yýllarda daha ileriye götürmek amacýyla çalýþmalarýmýzý 
sürdüreceðiz.

Bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                    

                                                                                                            Kübra TUZSUZOÐLU                                                                                                                      
                                                                                                              Elk.Elktr.Yük.Müh.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                               Etüd Proje Müd.V.    

1.GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon:  T.C. Elazýð Belediyesi Etüd Proje Müdürlüðünün misyonu, prensip ve 

politikalarý ile baðlý bulunan mevzuat ve Belediye Baþkanýnýn belirleyeceði esaslar 
çerçevesinde, imar yasasýna göre kamu hizmetlerine ayrýlan alanlarýn kamulaþtýrma iþlemleri, 
Belediye'ye ait Emlak'ýn uygun biçimde deðerlendirilmesi kiraya verilen mülklerin kira 
gelirlerinin tahakkuk iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi emlak alým, satým, kiralama, tahsis ve 
devir iþlemlerinin yapýlmasý belediyemizin diðer birimleri ile ortak çalýþma esasýný geliþtirmek 
ve ilgili yasalarýn verdiði yetki ve yasal düzenlemelerle uyumlu olarak bireylere ve kurumlara 
temel insani ihtiyaçlarýný karþýlama ve kendine yeterli olma konusunda yardýmcý olmaktýr. 
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Vizyon: Etüd Proje Müdürlüðü, misyonu ile birlikte yasalarýn verdiði yetki ve Belediye 
Baþkanýnýn belirleyeceði esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacýyla, 
imar planýnda yol, yeþil alan, park, ve otopark gibi kamu hizmetine  ayrýlmýþ alanlarýn 
kamulaþtýrma iþlemlerini tamamlayarak halkýmýzýn hizmetine sunmaya hazýr hale getirmek 
ve þehrimizi standartlarýn üzerine taþýyarak, 'örnek þehir' olmasý yolunda her türlü yeniliðe 
açmak.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
1.Etüd ve Proje Müdürlüðünde çalýþan tüm personelin özlük iþlerini     izleyerek, hasta   

kayýtlarýný ve her türlü izinlerini düzenlemek,
2.Müdürlük Makamýnca verilen diðer direktifler doðrultusunda personel hareketlerini 

düzenlemek,
3. Müdürlük tarafýndan havale edilen özel, tüzel ve kamu kuruluþlarýyla baþkanlýk ve 

baðlý kuruluþlardan gelen evraklarý kaydetmek ve ilgili servislere daðýtýmýný saðlamak, 
4. Müdürlüðe ait evrak ve dosyalarýn arþivlenerek muhafaza edilmesini ve ihtiyaç 

duyulduðunda teminini saðlamak, 
5. Ýþlemi tamamlanan evraklarýn düzenli bir þekilde evrak defterine kayýt ederek 

gönderilecek ilgili þahýs ve kurumlara yasalara uygun þekilde ulaþtýrýlmasýný saðlamak, 
6. Ödeme evraklarýný düzenlemek, 
7. Ayniyat iþlerini takip etmek, 
8. Yýllýk müdürlük bütçesini hazýrlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüðüne göndermek ,
9. Kamu Kuruluþlarý, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kiþilerden gelen yazý ve dilekçelere 

Müdürlükçe verilen cevaplarýn yazýþma kurallarýna uygun yazýþmalarýný yaparak ilgili yerlere 
yasalara uygun þekilde ulaþtýrmak, 

10.Müdürlüðe gelen ve giden evrakýn kayýt iþlerin noksansýz yapmak, 
11.Aylýk ve yýllýk çalýþma raporlarýnýn hazýrlanmasýný saðlamak, 
12. Müdürlüðün ihtiyacý olan Kýrtasiye ve Demirbaþ malzemesini satýn     

almak,  
13.Ýþ Programýný Belediyenin Stratejik Plan ve performans programýna ve bütçesine 

uygun olarak hazýrlamak ve yürütmek,
14.Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamýnda yürüteceði kamu hizmetleri için 

gerekli olan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait taþýnmazlarý ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 
satýn almak,

15.Belediye'ye ait olan mevcut taþýnmazlarý yönetmek, taþýnmazlarla        ilgili trampa, 
tahsis kiralama, geçici iþgal irtifa hakký, intifa veya üst hakký kurmak, yap-iþlet devret veya yap-
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iþlet modeli gibi yasal haklarý tesis etmek; bu taþýnmazlarla ilgili süresiz  olarak deðiþtirme, 
satýn alma ile ilgili iþ ve iþlemleri yürütmek,

16.Kamulaþtýrma yapýlacak yerlerin kamulaþtýrma iþlem dosyalarýný hazýrlamak ve 
tapuya tescil iþlemlerini sonuçlandýrmak, 

17.Belediyeye ait taþýnmaz mallarýn Tapu Sicil Müdürlüðünden kayýtlarýný çýkarmak, 
listesini düzenlemek, belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak ve tüm deðiþikliklerin 
takibini yapmak, zemindeki kullanýmlarý tespit etmek, 

18.Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrýlmýþ yerlerin Belediyeye devir 
iþlemlerini yapmak, 

19.Kamulaþtýrma ile ilgili 5 yýllýk imar programlarýný hazýrlamak, 
20. 2942/4650 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasý'nýn 30.maddesine göre kamu kurumu ve 

tüzel kiþilerinin sahip olduklarý taþýnmaz mal veya irtifak haklarýnýn, bedelde karþýlýklý olarak 
anlaþýldýðý taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararý ile taþýnmaz mallarý ilgili kurumlarla 
görüþerek devir etmek, devir almak iþlemlerini yapýp yürütmek tapu iþlemlerini 
sonuçlandýrmak,

21.Mülkiyetinin tamamý belediyeye ait, uygulama imar planlarýnda kamu 
hizmetlerine ayrýlmamýþ olanlarýn Belediye Meclisi ve Encümen kararlarý doðrultusunda 2886 
Sayýlý Devlet Ýhale Yasasý'na ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na göre satýþlarýný ve tamamýnýn 
Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kiþilerle hisseli olanlarý diðer hissedarlara veya müstakil 
olup ancak uygulama imar planý gereði müstakilen tek baþýna inþaat yapmaya müsait 
olmayan parselleri bitiþiðindeki taþýnmaz mal sahiplerine, 3194 Sayýlý Ýmar Yasasý'nýn 
17.maddesine göre, satýlmasý zorunlu olan parsellerin satýþ iþlemlerini yapmak 
sonuçlandýrmak,

22. 2981/3290 Sayýlý Yasa'nýn 10/c maddesinin (imar ýslah uygulamasý) uygulanmasý 
sonucunda tapu kütüðüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti iþlemlerini, yol 
artýðý olup imar planý gereði ihdasen bitiþik, parsel sahibine satýlacak olan taþýnmaz mallarýn 
tahmini satýþ bedellerine iliþkin Kýymet Takdir Komisyonu Raporunun oluþumu için gerekli 
iþlemleri yapmak,

23.Kýymet takdir komisyonu ve uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý çalýþmalarý, rapor 
yazýmý ve parsel sahiplerinin pazarlýða çaðrýlmasý (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya 
görevini yürütmek,

24.Belediyeye hibe edilen, devir edilen taþýnmazlarýn tapuda devir iþlemlerini, ayrýca 
þuyulandýrma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adýna 
tescil iþlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapýlmasýný saðlamak, 

25.Vatandaþlarýn itirazlarýný sonuçlandýrmak ve çözümlenmesi yargýya intikal etmiþ 
durumlarda mahkemelere ve Elazýð Belediyesi Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne gerekli bilgi ve 
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belgeleri vermek, 
26.Tapu Sicil Müdürlüðünde belediye adýna tescil iþlemi tamamlanan taþýnmaz 

maliklerine kamulaþtýrma bedelinin ödenmesine iliþkin iþlemleri yapmak ,
27.Kamulaþtýrma, takas, devir, irtifak hakký, üst hakký, intifa hakký kurulmasý 

konularýnda, gerektiðinde ilgili mevzuat doðrultusunda, gerçek ve tüzel kiþiler veya kamu 
kurum ve kuruluþlarý ile yapýlacak protokol ve/veya idari sözleþmelerin hazýrlanmasýný 
saðlamak, 

28.Belediyenin ihtiyacý olan taþýnmazlarýn alým iþlemlerini ve Belediye adýna kayýtlý 
imarlý parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararý alýnarak ihale yoluyla satýþ iþlemlerini 
yapmak, 

29.Tasarruf haklarý belediye'ye geçen taþýnmazlarýn devir-teslim iþlemlerini yapmak,
30.Kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanýp bedeli ödenen ve yýkýlmasý gereken binalarýn 

gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yýkým iþlemini 
saðlamak,

31.Belediyenin satýn alacaðý, kamulaþtýracaðý ve irtifak hakký kuracaðý taþýnmazlarýn 
tapu sicil-kayýt araþtýrmalarýný yapmak, Taþýnmazlar üzerindeki þerh, rehin, ipotek, haciz,irtifak 
ve intifa haklarý ile beyanlar hanesinde  kayýtlý bilgileri edinmek, Belediye'ye ait taþýnmazlarýn 
tapu sicillerinde deðiþiklik iþlemlerini yapmak, Belediyenin kamulaþtýracaðý veya irtifak hakký 
tesis edeceði taþýnmazlar üzerine kamulaþtýrma þerhi koymak, 

32.Kamulaþtýrma sonucu belediye adýna Tapu Sicil  Müdürlüðünde tescili gereken 
taþýnmazlarýn teslim alýnmasýna yönelik iþlemleri yapmak, Tapu Sicil Müdürlüðünde devir 
iþlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak,

33.Belediye Meclisine ve Encümenine sunulacak evrakýn süresi içerisinde ilgili birime 
havalesini yapmak, Belediye Baþkanlýðýnca imzalanan protokol veya idari sözleþmelerde yer 
alan koþullarýn yerine getirtilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iþ 
takibini saðlamak Müdürlüðü ilgilendiren veya yargýya intikal eden konular hakkýnda 
mahkeme veya Hukuk Ýþleri Müdürlüðünce istenen bilgi ve belgeleri zamanýnda ve tam olarak 
hazýrlayarak iletmek,

34.Belediye'ye baðlý birimlere ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile vatandaþlar 
tarafýndan yapýlan, bilgi edinmek amaçlý baþvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler 
içerisinde cevap vermek,

35.Belediyenin ihtiyacý olan taþýnmazlarýn takas yolu ile elde edilmesi: belediye 
hizmetlerinde ihtiyaç duyulup ta mülkiyeti belediye'ye ait olmayan taþýnmazlarýn kýymet 
takdiri yapýlarak belediyemize alýnmasý, bu taþýnmazlara karþýlýk olarak para yerine yine 
taþýnmazýn deðerine eþ deðer belediyenin baþka bir taþýnmazýnýn verilmesi, eðer taþýnmazlar 
arasýnda bedel farký doðarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline iliþkin 
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iþ ve iþlemlerin yapýlmasý,
36.Ýlimiz genelinde belediyenin ilgili birimlerince üretilecek projeleri, yatýrým 

programlarý ve ilgili mevzuatýn gerekleri ile bölgesel ihtiyaçlarý dikkate alarak, taþýnmaz mal 
yönetim politikalarýný uygulamaya aktaracak idari iþlemleri yapmak,
       37.Ýmar planlarý doðrultusunda imar uygulamasý yapýlan alanlarda yer alan mevzuat 
gereði belediye adýna tescili gereken taþýnmazlara iliþkin tapu tescil iþlemlerinin yapýlmasýný 
saðlamak,

38.Belediye tarafýndan yapýlan veya yaptýrýlan veya satýn alýnan binalarý teslim almak, 
belediye mülkiyetindeki taþýnmazlarýn ilgili belediye birimlerine kamu hizmeti sunma 
ihtiyaçlarý doðrultusunda tahsis edilmesi ve teslim edilmesini saðlamak,
       39.Tahsis, takas, devir, irtifak hakký, üst  hakký, intifa hakký kurulmasý konularýnda 
gerektiðinde ilgili mevzuat doðrultusunda, gerçek ve tüzel veya kamu kurum ve kuruluþlarý ile 
yapýlacak protokol ve/veya idari sözleþmelerin hazýrlanmasýný saðlamak,

40.Belediyenin taþýnmaz mallarýnýn, ilgili mevzuat ve amacý doðrultusunda kamu 
kurum ve kuruluþlarýna bedeli karþýlýðý veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararýnýn 
kaldýrýlmasýna, tahsis amacýnýn deðiþimine veya süre uzatýmýna yönelik idari iþlemleri yapmak,

41.Belediye bütçesinde gösterilecek taþýnmazlar hakkýnda son duruma iliþkin bilgi ve 
belgeleri, ilgili birimine iletmek,
           42.Belediye borçlarýna iliþkin ipotek kurulabilecek taþýnmazlar hakkýnda bilgi ve 
belgeleri, belediye birimine iletmek,

43.Devlet Ýhale Kanunu hükümleri doðrultusunda, belediyenin taþýnmaz mallarýnýn                                         
satýþýna yönelik idari iþlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale 
yapýlmak üzere ilgili birime göndermek,
  44.Belediye'ye ait taþýnmaz mallarýn kiralanmasýna yönelik  idari iþlemlerin 
yapýlmasýný saðlamak, kiralamalara iliþkin sözleþme ve þartnameleri düzenlemek,

45.Kira süresi biten belediye taþýnmazlarýný idari sözleþme kurallarýna uygun ve 
eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini saðlamak, aksi durumda tam teslim amacýyla gereken 
idari iþlemlerin yapýlmasý için Belediyemiz Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne bildirmek,

46.Belediye görev ve hizmet alanýna giren konularda gerektiðinde ve ilgili mevzuat 
doðrultusunda, gerçek ve tüzel kiþiler veya kamu kurumlarý ile yapýlacak kiralama ile ilgili 
protokol ve idari sözleþmelerin düzenlemesini saðlamak, Belediye hizmetlerinin sunulmasý 
için gerekli olan bina kiralamalarýna yönelik araþtýrmalarý yapmak belediye birimlerinden 
gelen teklifleri incelemek ve bu konuya iliþkin idari iþ ve iþlemleri saðlamak,

47.Belediye Meclisine ve Encümenine kiralama ile ilgili sunulacak evrakýn süresi 
içerisinde ilgili birime havalesini yapmak,

48.Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taþýnmaz mallarýn envanterini ve 
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kayýtlarýný tutmak,
49.Kentsel dönüþüm projelerinin tespitinden uygulanýp sonuçlanmasý aþamasýnda 

belediyenin ilgili tüm teknik, mali, hukuki ve araþtýrma konularýnda görevli birimleri ile ortak 
çalýþma yapmak,

50.Kentsel dönüþüm alanlarýnda kamulaþtýrýlmasý uygun görülen taþýnmazlarla ilgili 
iþlemleri yürütmek; imar planý bulunmayan alanlarda kamulaþtýrma kararý alýnmasýna yönelik 
iþlemlerin, imar planý bulunan alanlarda kamulaþtýrmaya baþlama kararý alýnmasýna yönelik 
iþlemlerin yapýlmasýný saðlamak, Kýymet Takdir Komisyonu ve Uzlaþma Komisyonlarýna rapor 
yazýmý ve parsel sahiplerinin pazarlýða çaðýrýlmasý (tebligat) konularýnda gereken idari 
desteðin verilmesini saðlamak pazarlýk usulü uzlaþma saðlanan taþýnmazlara iliþkin gerekli 
idari iþlemleri, tapu devir iþlemlerini ve kayýt iþlemlerini yapmak; uzlaþma saðlanamayan 
taþýnmazlara iliþkin evraký Belediyemiz Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne iletmek ve mahkeme 
sonucuna göre gereken idari iþlemleri yapmak,

51.Kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda ihtiyaç duyulan taþýnmazlarýn ön alým (Þuf'a) 
hakký ile satýn alýnmasýna, Tapu Sicil Müdürlüðünde belirlenen ferað bedelinin alýcýya 
ödenerek, taþýnmazýn belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik iþlemleri yapmak,

52.Gecekondu Kanunu doðrultusunda gerektiðinde ve ilgili mevzuat gereði 
vatandaþlara belediyenin taþýnmazlarýnýn devri konusunda gereken iþlemleri yapmak,

53.29/09/2005 gün ve 25951 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan “ Belediyelerin Arsa, 
Konut ve Ýþyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralamasý ve Satýþýna Dair Genel Yönetmelik” hükümleri 
uyarýnca belediye tarafýndan üretilen arsa, konut ve iþyerlerinin tahsisi, kiralamasý ve satýþýna 
iliþkin iþ ve iþlemleri yürütmek,

54.Arþivi fihrist, kayýt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazýr 
tutmak,

55.Tahakkuk edilen kiralarýn tahsilatýnda 6183 sayýlý Amme Alacaklarý Tahsil Usulü 
Hakkýndaki Kanunun gereklerini, uygulamak,
56.Belediye'ye ait taþýnmaz mallarýn kira gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat iþlemelerini yapmak, 
düzenlemek ve takip etmek,

57.Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanýnda verimli ve düzenli 
þekilde yürütülmesini saðlamak,

58.Müdürlüðümüzde çalýþan Personel arasýnda görev bölümü yapmak, izin,hastalýk 
ve çekilme gibi nedenlerle ayrýlan alt birim yetkililerinin yerine, bir baþka personelin 
görevlendirilmesi, ve hizmetin aksamamasý için gerekli önlemleri almak,

59.Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarýný izlemek; 
Müdürlüðün çalýþma konularý ile ilgili kuruluþ ve birimlerle iþ birliði saðlamak,

60.Müdürlük servislerinin planlý ve programlý bir þekilde çalýþmalarýný düzenleyerek, 
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personel arasýnda uyumlu bir iþbirliði ortamý kurulmasýný saðlamak ve çalýþmalarýný 
izlemek,denetlemek,

61.Çalýþma verimini artýrma amacýyla kanunlarý, idari ve genel yargý kararlarýný ve 
bunlarla ilgili yayýnlarý satýn almak,abone olmak,bu yayýnlardan personelin yararlanmasýný 
saðlamak,

62.Müdürlüðün çalýþmalarýný mevzuat esaslarýna göre düzenlemek amacýyla her yýl 
çalýþma programý hazýrlamak, Baþkanlýk makamýnýn onayýna sunmak,

63.Baþkanlýk makamýnca onaylanan çalýþma programýnýn gerçekleþmesi için gereken 
malzemeyi temin etmek,

64.Müdürlükçe yapýlan çalýþmalarla ilgili olarak belli aralýklarla toplantýlar 
düzenlemek, çalýþmalarý deðerlendirmek,

65.Müdürlüðe ait bütün kýsýmlarýn çalýþmalarýný izlemek,denetlemek ve gerekli 
direktifleri vermek,

66.Müdürlüðün kuruluþu ve yaptýðý görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
67.Müdürlüðün görev alanlarýna giren konularda kesin kararlar vermek, çeþitli 

konulara iliþkin farklý yollar ve çözümler arasýnda son ve kesin seçim yapmak,
68.5393 sayýlý Belediye Kanunu, 2886, 2990, 4734 sayýlý Devlet Ýhale Kanunlarý, 4735 

sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu, 4650/2942 sayýlý 
Kamulaþtýrma Kanunu, 775 sayýlý Gecekondu Kanunu, 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 
sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu, 4722 sayýlý Medeni kanun, 6570 sayýlý Gayri 
Menkul Kiralarý Hakkýnda kanun, 5275 sayýlý Türk Ceza Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu, 6831 
sayýlý Orman Kanunu, 442 sayýlý Köy Kanunu, 822 sayýlý Sayýþtay Kanunu, 4342 sayýlý Mera 
Kanunu, 7201 sayýlý Tebligat Kanunu, 5366 sayýlý Yýpranan Tarihi ve Kültürel Taþýnmaz 
Varlýklarýn Yenilenerek Korunmasý ve Yaþatýlmasý Hakkýnda Kanun, tüm bu yasalarýn uygulama 
yönetmelikleri, þartnameleri, genelge ve tamimleri ile Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar 
Hakkýnda Yönetmelik, Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik, Binalarda Isý 
Yalýtýmý Yönetmeliði,  tüm teknik þartnameler ve Türk Standartlarý Enstitüsünün ilgili 
þartnameleri engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrýcý T.S.E. koþullarý ve emlak ile ilgili tüm mevzuat 
hükümlerini yerine getirmek,

69.Kentsel dönüþüm projelerinin uygulama alanlarý, kara ulaþýmý, toplu taþýma, yollar, 
alt yapý, çevre koruma, depolama ve arýtma, terminal ve otoparklar, sosyal donatý, parklar, 
mezarlýklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eðlence, saðlýk, eðitim ve kültür tesisleri, tarihi 
doku, su ve kanalizasyon hatlarý, barajlar, dere ýslahlarý, kaynaklar, toptancý halleri, 
mezbahalar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleþmesi için 
gerekli olan arsa temini ve kamulaþtýrma ile ilgili tüm iþ ve iþlemleri yürütmek. Kamu hizmetleri 
için gerekli olan taþýnmazlarý edinmek,
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70. Resmi Kurumlara bina kiralama,
71. Resmi Kurumlara bina tahsisi,
72.5393 sayýlý yasanýn 75.maddesinin d fýkrasýna ve 34 g fýkrasýna göre Resmi 

Kurumlardan bina ve arsa kiralama,
73.4734 sayýlý yasanýn 22.maddesinin e bendine göre doðrudan teminle þahýslardan 

iþyeri kiralama,
74.Belediyeye ait iþyerleri ve arsalarýn 2886 sayýlý yasaya göre kiralanmasý,
75.Belediyeye ait lojmanlarýn 2946 sayýlý yasaya göre memur personele kiralanmasý,
76.Belediyenin kendi birimlerine iþyeri tahsisi,
77.Özel þirketlere yap iþlet devret sözleþmesine göre arsa kiralama,
78.Kira borçlarýný ödemediklerinden dolayý kiracýlara tebligat gönderilmesi,
79.Kira borçlarýný ödemeyen kiracýlar hakkýnda icra ve tahliye iþlemi yapýlmasý,
80.Belediyemizce kiraya verilen iþyerinin devir iþlemlerinin yapýlmasý,
81.Belediyemizce kiraya verilen iþyerlerinin kira süreleri dolan kiracýlara Encümence 

yapýlan yýllýk kira artýþlarýnýn uygulanmasý,
82.Kiracýlardan gelen iþyeri deðiþikliði taleplerinin deðerlendirilmesi
83.Belediyemize ait kiracý listelerinin güncelleþtirilmesi.

1- Ýdari Ýþler ve Satýn Alma Þefliði 
a) Etüd ve Proje  Müdürlüðünde çalýþan tüm personelin özlük iþlerini izleyerek, hasta 

kayýtlarýný ve her türlü izinlerini düzenlemek, 
b) Müdürlük Makamýnca verilen diðer direktifler doðrultusunda personel 

hareketlerini düzenlemek, 
c) Müdürlük tarafýndan havale edilen özel, tüzel ve kamu kuruluþlarýyla baþkanlýk ve 

baðlý kuruluþlardan gelen evraklarý kaydetmek ve ilgili servislere daðýtýmýný saðlamak, 
d) Müdürlüðe ait evrak ve dosyalarýn arþivlenerek muhafaza edilmesini ve ihtiyaç 

duyulduðunda teminini saðlamak, 
e) Ýþlemi tamamlanan evraklarýn düzenli bir þekilde evrak defterine kayýt ederek 

gönderilecek ilgili þahýs ve kurumlara yasalara uygun þekilde ulaþtýrýlmasýný saðlamak, 
f ) Ödeme evraklarýný düzenlemek, 
g) Ayniyat iþlerini takip etmek, 
h) Yýllýk müdürlük bütçesini hazýrlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüðüne göndermek, 
i) Kamu Kuruluþlarý, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kiþilerden gelen yazý ve dilekçelere 

Müdürlükçe verilen cevaplarýn yazýþma kurallarýna uygun yazýþmalarýnýn yaparak ilgili yerlere 
yasalara uygun þekilde ulaþtýrmak, 
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j) Müdürlüðe gelen ve giden evrakýn kayýt iþlerini noksansýz yapmak, 
k) Aylýk ve yýllýk çalýþma raporlarýnýn hazýrlanmasýný saðlamak.
l)  Ýhtiyaç duyulan malzemeleri satýn almak,
m) Vatandaþlarýn itirazlarýný sonuçlandýrmak ve çözümlenmesi yargýya intikal etmiþ 

durumlarda mahkemelere ve Elazýð Belediyesi Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne gerekli bilgi ve 
belgeleri vermek, 

n)Etüd Proje Müdürlüðünü ilgilendiren ve yargýya intikal eden konular hakkýnda 
mahkeme ya da belediye Hukuk Ýþleri Müdürlüðünce istenen bilgi ve belgeleri zamanýnda ve 
tam olarak hazýrlayarak iletmek,
      o)Belediye Meclisine ve Encümenine sunulacak evrakýn süresi içerisinde ilgili birime 
havalesini yapmak, Belediye Baþkanlýðýnca imzalanan protokol veya idari sözleþmelerde yer 
alan koþullarýn yerine getirtilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iþ 
takibini saðlamak Müdürlüðü ilgilendiren veya yargýya intikal eden konular hakkýnda 
mahkeme veya Hukuk Ýþleri Müdürlüðünce istenen bilgi ve belgeleri zamanýnda ve tam olarak 
hazýrlayarak iletmek,
      ö)Belediye'ye baðlý birimlere ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile vatandaþlar 
tarafýndan yapýlan, bilgi edinmek amaçlý baþvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler 
içerisinde cevap vermek,
p)Arþivi fihrist, kayýt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazýr tutmak,
r)Çalýþma verimini artýrma amacýyla kanunlarý, idari ve genel yargý kararlarýný ve bunlarla ilgili 
yayýnlarý satýn almak,abone olmak,bu yayýnlardan personelin yararlanmasýný saðlamak,

s)Müdürlüðün çalýþmalarýný mevzuat esaslarýna göre düzenlemek amacýyla her yýl 
çalýþma programý hazýrlamak, Baþkanlýk makamýnýn onayýna sunmak,

þ)Baþkanlýk makamýnca onaylanan çalýþma programýnýn gerçekleþmesi için gereken 
malzemeyi temin etmek,

2- Kamulaþtýrma Ýþleri Birimi
a) Kamulaþtýrma yapýlacak yerlerin kamulaþtýrma iþlem dosyalarýný hazýrlamak ve 

tapuya tescil iþlemlerini sonuçlandýrmak, 
b) Belediyeye ait taþýnmaz mallarýn Tapu Sicil Müdürlüðünden kayýtlarýný çýkarmak, 

listesini düzenlemek, belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak ve tüm deðiþikliklerin 
takibini yapmak, zemindeki kullanýmlarý tespit etmek, 

c) Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrýlmýþ yerlerin Belediyeye devir 
iþlemlerini yapmak, 

d) Kamulaþtýrma ile ilgili 5 yýllýk imar programlarýný hazýrlamak,
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e) 2942/4650 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasý'nýn 30.maddesine göre kamu kurumu ve 
tüzel kiþilerinin sahip olduklarý taþýnmaz mal veya irtifak haklarýnýn, bedelde karþýlýklý olarak 
anlaþýldýðý taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararý ile taþýnmaz mallarý ilgili kurumlarla 
görüþerek devir etmek, devir almak iþlemlerini yapýp yürütmek tapu iþlemlerini 
sonuçlandýrmak, 

f ) 2981/3290 Sayýlý Yasa'nýn 10/c maddesinin (imar ýslah uygulamasý) uygulanmasý 
sonucunda tapu kütüðüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti iþlemlerini, yol 
artýðý olup imar planý gereði ihdasen bitiþik, parsel sahibine satýlacak olan taþýnmaz mallarýn 
tahmini satýþ bedellerine iliþkin Kýymet Takdir Komisyonu Raporunun oluþumu için gerekli 
iþlemleri yapmak, 

g) Kýymet takdir komisyonu ve uzlaþma komisyonlarýnýn kurulmasý çalýþmalarý, rapor 
yazýmý ve parsel sahiplerinin pazarlýða çaðrýlmasý (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya 
görevini yürütmek, 

h) Tapu Sicil Müdürlüðünde belediye adýna tescil iþlemi tamamlanan taþýnmaz 
maliklerine kamulaþtýrma bedelinin ödenmesine iliþkin iþlemleri yapmak, 
    i)Kamulaþtýrma yapýlacak yerlerin kamulaþtýrma iþlem dosyalarýný hazýrlamak ve 
tapuya tescil iþlemlerini sonuçlandýrmak, 

j)Belediyeye ait taþýnmaz mallarýn Tapu Sicil Müdürlüðünden kayýtlarýný çýkarmak, 
listesini düzenlemek, belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak ve tüm deðiþikliklerin 
takibini yapmak, zemindeki kullanýmlarý tespit etmek, 

k)Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrýlmýþ yerlerin Belediyeye      devir 
iþlemlerini yapmak, 

l)20.2942/4650 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasý'nýn 30.maddesine göre kamu kurumu ve 
tüzel kiþilerinin sahip olduklarý taþýnmaz mal veya irtifak haklarýnýn, bedelde karþýlýklý olarak 
anlaþýldýðý taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararý ile taþýnmaz mallarý ilgili kurumlarla 
görüþerek devir etmek, devir almak iþlemlerini yapýp yürütmek tapu iþlemlerini 
sonuçlandýrmak,

m)2981/3290 Sayýlý Yasa'nýn 10/c maddesinin (imar ýslah uygulamasý)      uygulanmasý 
sonucunda tapu kütüðüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti iþlemlerini, yol 
artýðý olup imar planý gereði ihdasen bitiþik, parsel sahibine satýlacak olan taþýnmaz mallarýn 
tahmini satýþ bedellerine iliþkin Kýymet Takdir Komisyonu Raporunun oluþumu için gerekli 
iþlemleri yapmak, 

n)Tapu Sicil Müdürlüðünde belediye adýna tescil iþlemi tamamlanan taþýnmaz 
maliklerine kamulaþtýrma bedelinin ödenmesine iliþkin iþlemleri yapmak, 

r)Tasarruf haklarý belediye'ye geçen taþýnmazlarýn devir-teslim iþlemlerini yapmak,
s)Kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanýp bedeli ödenen ve yýkýlmasý gereken binalarýn 
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gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yýkým iþlemini 
saðlamak,

þ)Belediyenin satýn alacaðý, kamulaþtýracaðý ve irtifak hakký kuracaðý taþýnmazlarýn 
tapu sicil-kayýt araþtýrmalarýný yapmak, Taþýnmazlar üzerindeki þerh, rehin, ipotek, haciz,irtifak 
ve intifa haklarý ile beyanlar hanesinde  kayýtlý bilgileri edinmek, Belediye'ye ait taþýnmazlarýn 
tapu sicillerinde deðiþiklik iþlemlerini yapmak, Belediyenin kamulaþtýracaðý veya irtifak hakký 
tesis edeceði taþýnmazlar üzerine kamulaþtýrma þerhi koymak, 

t)Kamulaþtýrma sonucu belediye adýna Tapu Sicil  Müdürlüðünde tescili gereken 
taþýnmazlarýn teslim alýnmasýna yönelik iþlemleri yapmak, Tapu Sicil Müdürlüðünde devir 
iþlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak,

v)Kentsel dönüþüm projelerinin uygulama alanlarý, kara ulaþýmý, toplu taþýma, yollar, 
alt yapý, çevre koruma, depolama ve arýtma, terminal ve otoparklar, sosyal donatý, parklar, 
mezarlýklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eðlence, saðlýk, eðitim ve kültür tesisleri, tarihi 
doku, su ve kanalizasyon hatlarý, barajlar, dere ýslahlarý, kaynaklar, toptancý halleri, 
mezbahalar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleþmesi için 
gerekli olan arsa temini ve kamulaþtýrma ile ilgili tüm iþ ve iþlemleri yürütmek. Kamu hizmetleri 
için gerekli olan taþýnmazlarý edinmek.

3-  Kiralama Ýþleri Birimi
 a) Resmi Kurumlara bina kiralama,
 b) Resmi Kurumlara bina tahsisi,

c) 5393 sayýlý yasanýn 75.maddesinin d fýkrasýna ve 34 g fýkrasýna göre Resmi 
Kurumlardan bina ve arsa kiralama,

d) 4734 sayýlý yasanýn 22.maddesinin e bendine göre doðrudan teminle Þahýslardan 
iþyeri kiralama,

e) Belediyeye ait iþyerleri ve arsalarýn 2886 sayýlý yasaya göre kiralanmasý,
f ) Belediyeye ait lojmanlarýn 2946 sayýlý yasaya göre memur personele kiralanmasý,
g) Belediyenin kendi birimlerine iþyeri tahsisi,
h) Özel þirketlere yap iþlet devret sözleþmesine göre arsa kiralama,
ý) Kira borçlarýný ödemediklerinden dolayý kiracýlara tebligat gönderilmesi,
i) Kira borçlarýný ödemeyen kiracýlar hakkýnda icra ve tahliye iþlemi yapýlmasý,
j) Belediyemizce kiraya verilen iþyerinin devir iþlemlerinin yapýlmasý,
k) Belediyemizce kiraya verilen iþyerlerinin kira süreleri dolan kiracýlara Encümence 

yapýlan yýllýk kira artýþlarýnýn uygulanmasý,
l)Kiracýlardan gelen iþyeri deðiþikliði taleplerinin deðerlendirilmesi
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m)Belediyemize ait kiracý listelerinin güncelleþtirilmesi,
n)Kira süresi biten belediye taþýnmazlarýný idari sözleþme kurallarýna uygun ve eksiksiz 

olarak teslim almak, tahliyesini saðlamak, aksi durumda tam teslim amacýyla gereken idari 
iþlemlerin yapýlmasý için Belediyemiz Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne bildirmek,
 r)Belediye görev ve hizmet alanýna giren konularda gerektiðinde ve ilgili 
mevzuat doðrultusunda, gerçek ve tüzel kiþiler veya kamu kurumlarý ile yapýlacak kiralama ile 
ilgili protokol ve idari sözleþmelerin düzenlemesini saðlamak, Belediye hizmetlerinin 
sunulmasý için gerekli olan bina kiralamalarýna yönelik araþtýrmalarý yapmak belediye 
birimlerinden gelen teklifleri incelemek ve bu konuya iliþkin idari iþ ve iþlemleri saðlamak,

p)Belediye Meclisine ve Encümenine kiralama ile ilgili sunulacak evrakýn süresi 
içerisinde ilgili birime havalesini yapmak.

4- Gayri Menkul Üretim ve Satýþ Þefliði
a) Mülkiyetinin tamamý belediyeye ait, uygulama imar planlarýnda kamu hizmetlerine 

ayrýlmamýþ olanlarýn Belediye Meclisi ve Encümen kararlarý doðrultusunda 2886 Sayýlý Devlet 
Ýhale Yasasý'na ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na göre satýþlarýný ve tamamýnýn Mülkiyeti 
Belediyeye ait olmayan özel kiþilerle hisseli olanlarý diðer hissedarlara veya müstakil olup 
ancak uygulama imar planý gereði müstakilen tek baþýna inþaat yapmaya müsait olmayan 
parselleri bitiþiðindeki taþýnmaz mal sahiplerine, 3194 Sayýlý Ýmar Yasasý'nýn 17.maddesine 
göre, satýlmasý zorunlu olan parsellerin satýþ iþlemlerini yapmak sonuçlandýrmak.

b) Belediyeye hibe edilen, devir edilen taþýnmazlarýn tapuda devir iþlemlerini, ayrýca 
þuyulandýrma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adýna 
tescil iþlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapýlmasýný saðlamak,

c)Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamýnda yürüteceði kamu hizmetleri için 
gerekli olan kamu ve kuruluþlarýna ait taþýnmazlarý ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satýn 
almak,
d)Belediye'ye ait olan mevcut taþýnmazlarý yönetmek, taþýnmazlarla       ilgili trampa, tahsis 
kiralama, geçici iþgal irtifa hakký, intifa veya üst hakký kurmak, yap-iþlet devret veya yap-iþlet 
modeli gibi yasal haklarý tesis etmek; bu taþýnmazlarla ilgili süresiz  olarak deðiþtirme, satýn 
alma ile ilgili iþ ve iþlemleri yürütmek,

e) Belediyenin ihtiyacý olan taþýnmazlarýn alým iþlemlerini ve Belediye adýna kayýtlý 
imarlý parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararý alýnarak ihale yoluyla satýþ iþlemlerini 
yapmak, 

f )Belediyenin ihtiyacý olan taþýnmazlarýn takas yolu ile elde edilmesi: Belediye 
hizmetlerinde ihtiyaç duyulup mülkiyeti belediye'ye ait olmayan taþýnmazlarýn kýymet takdiri 
yapýlarak belediyemize alýnmasý, bu taþýnmazlara karþýlýk olarak para yerine yine taþýnmazýn 
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deðerine eþ deðer belediyenin baþka bir taþýnmazýnýn verilmesi, eðer taþýnmazlar arasýnda 
bedel farký doðarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline iliþkin iþ ve 
iþlemlerin yapýlmasý,

g) Ýlimiz genelinde belediyenin ilgili birimlerince üretilecek projeleri, yatýrým 
programlarý ve ilgili mevzuatýn gerekleri ile bölgesel ihtiyaçlarý dikkate alarak, taþýnmaz mal 
yönetim politikalarýný uygulamaya aktaracak idari iþlemleri yapmak,
h)Ýmar planlarý doðrultusunda imar uygulamasý yapýlan alanlarda yer alan mevzuat gereði 
belediye adýna tescili gereken taþýnmazlara iliþkin tapu tescil iþlemlerinin yapýlmasýný 
saðlamak,

ý) Belediye tarafýndan yapýlan veya yaptýrýlan veya satýn alýnan binalarý teslim almak, 
belediye mülkiyetindeki taþýnmazlarýn ilgili belediye birimlerine kamu hizmeti sunma 
ihtiyaçlarý doðrultusunda tahsis edilmesi ve teslim edilmesini saðlamak,

i) Tahsis, takas, devir, irtifak hakký, üst  hakký, intifa hakký kurulmasý  konularýnda 
gerektiðinde ilgili mevzuat doðrultusunda, gerçek ve tüzel veya kamu kurum ve kuruluþlarý 
ile yapýlacak protokol ve/veya idari sözleþmelerin hazýrlanmasýný saðlamak,

j) Belediyenin taþýnmaz mallarýnýn, ilgili mevzuat ve amacý doðrultusunda kamu 
kurum ve kuruluþlarýna bedeli karþýlýðý veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararýnýn 
kaldýrýlmasýna, tahsis amacýnýn deðiþimine veya süre uzatýmýna yönelik idari iþlemleri 
yapmak,

k) Belediye bütçesinde gösterilecek taþýnmazlar hakkýnda son duruma iliþkin bilgi ve 
belgeleri, ilgili birimine iletmek,

l)Belediye borçlarýna iliþkin ipotek kurulabilecek taþýnmazlar hakkýnda bilgi ve 
belgeleri, belediye birimine iletmek,

m) Devlet Ýhale Kanunu hükümleri doðrultusunda,   belediyenin taþýnmaz mallarýnýn 
satýþýna yönelik idari iþlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale 
yapýlmak üzere ilgili birime göndermek,

n) Belediye'ye ait taþýnmaz mallarýn kiralanmasýna yönelik idari iþlemlerin yapýlmasýný 
saðlamak, kiralamalara iliþkin sözleþme ve þartnameleri düzenlemek,

o) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taþýnmaz mallarýn envanterini ve 
kayýtlarýný tutmak,

ö) Kentsel dönüþüm projelerinin tespitinden uygulanýp sonuçlanmasý aþamasýnda 
belediyenin ilgili tüm teknik, mali, hukuki ve araþtýrma  konularýnda görevli birimleri ile ortak 
çalýþma yapmak,

p) Kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda ihtiyaç duyulan taþýnmazlarýn ön alým (Þuf'a) 
hakký ile satýn alýnmasýna, Tapu Sicil Müdürlüðünde belirlenen ferað bedelinin alýcýya 
ödenerek, taþýnmazýn belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik iþlemleri yapmak,
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r) Gecekondu Kanunu doðrultusunda gerektiðinde ve ilgili mevzuat gereði 
vatandaþlara belediyenin taþýnmazlarýnýn devri konusunda gereken iþlemleri yapmak,
s) 29/09/2005 gün ve 25951 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan “ Belediyelerin Arsa, Konut ve 
Ýþyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralamasý ve Satýþýna Dair Genel Yönetmelik” hükümleri uyarýnca 
belediye tarafýndan üretilen arsa, konut ve iþyerlerinin tahsisi, kiralamasý ve satýþýna iliþkin iþ 
ve iþlemleri yürütmek,

þ) Mülkiyetinin tamamý belediye'ye ait uygulama imar planlarýnda kamu hizmetlerine 
ayrýlmamýþ olanlarýn Belediye Meclisi ve Encümen kararlarý doðrultusunda 2886 Sayýlý Devlet 
Ýhale Yasasýna göre satýþlarýný ve tamamýnýn mülkiyeti belediye'ye ait olmayan özel kiþilerle 
hisseli olanlarý diðer hissedarlara veya müstakil olup, ancak uygulama imar planý gereði 
müstakilen tek baþýna inþaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitiþiðindeki taþýnmaz 
sahiplerine, 3194 Sayýlý Ýmar Yasasýnýn 17.maddesine göre, satýlmasý zorunlu olan parsellerin 
satýþ iþlemlerini yapmak sonuçlandýrmak,

C- Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1- Fiziki Yapý

Müdürlüðümüz Olgunlar Mahallesi Sebze Hali Yaný Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü 
binasýnda 1 Müdür Odasý, 2 adet Personel Servisi olmak üzere 3 odada hizmet 
vermektedir.

2- Örgüt Yapýsý 

Etüd Proje Müdürlüðü, Belediye Baþkan Yardýmcýsýna baðlý 1 Müdürlükten 
oluþmaktadýr.  

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

BAÞKAN YARDIMCISI

ETÜT VE PROJE MÜDÜRÜ

BELEDÝYE BAÞKANI

ETÜT VE PROJE SERVÝSÝ

Etüt Proje Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

224

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

3- Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar

4- Ýnsan Kaynaklarý

        Etüd Proje Müdürlüðümüzde 1 Müdür, 1 Þef,  ,  olmak üzere toplam 2 personel 
çalýþmaktadýr. Personeller hakkýnda gerekli bilgi aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:

Etüd Proje Müdürlüðümüzde çalýþan personellerimizin öðrenim durumlarý, 1 Yüksek Lisans, 
1 Önlisans,  mezunundan oluþmaktadýr. 

Þekil-2-Personelin Eðitim Durumu

5-Sunulan Hizmetler
1- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aþaðýda yazýlý büfe yerleri ile 

mülkiyeti belediyemize ait 2886  Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45.maddesine göre ihale 
edilerek kiraya verilen iþyerlerine esas olmak üzere; 1-Elazýð Eðt.Arþt.ve Uygulama 
Hastanesinin Yanýnda bulunan Büfe,2-Abdullahpaþa Mahallesi Yeþil Kuþak batýsýnda bulunan 
Çocuk Parký içerisinde bulunan büfe, 3-Hilalkent Mahallesi Hilalkent Konut Yapý Kooperatifi 
park alaný içerisinde bulunan büfe,4-Rýzaiye Mahallesi Ýnönü Caddesi Fatih. Ý.Ö.O. yanýnda 
bulunan büfe,5-Aksaray Mahallesi Karaçalý Park alanýnda bulunan büfe,6-Yeni Mahalle Gezer 
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S.No Fiziksel Kaynaklar Birim/Adet 
1 Bilgisayar  7 Adet 
2 Yazýcý  3 Adet 
3 Telefon (Dahili) 6 Adet 
4 Telefon (Harici) 1 Adet 
5 Klima 2 Adet 
6 Buzdolabý (Mini) 1 Adet  

 

 
S.No 

Personelin Adý 
Soyadý 

Görevi 
Tahsili 

 

1 Kübra TUZSUZOÐLU Müdür Yüksek Lisans 

2 Enver GEÇEN ªef Ön Lisans 

50%50%
YÜKSEK LISANS

ÖNLISANS

Etüt Proje Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

225

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

Sokak Namýk Kemal Ýlköðretim Okulu köþesinde bulunan büfe,7-Çarþý Mahallesi Bosna Hersek 
Bulvarý Atatürk Ýlköðretim Okulu köþesinde bulunan büfe,8-Harput Devlet Hastanesi 
karþýsýnda bulunan büfe,9-Sürsürü Mahallesi Halaylý Sokakta bulunan büfe,10-Rýzaiye 
Mahallesi Eski Kilise Yanýnda bulunan büfe,11-Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarý Atatürk 
Stadyumu Karþýsýnda bulunan büfe,12- Üniversite Mahallesi Çatal Sokakta bulunan büfe,13-
Abdullahpaþa Mahallesi 26.Sokakta bulunan büfe,14-Elazýð Ýl Özel Ýdaresi yanýnda bulunan 
büfe,15-Olgunlar Mahallesi Fatih Sultan Caddesi Mevcut Sebze Hali giriþinde bulunan 
büfe,16-Sanayi Sitesi Gündoðdu Caddesi 3.4.Sokaðýn kesiþtiði noktada bulunan büfe,17-
Cumhuriyet Mahallesi Korgenaral Hulusi Sayýn Caddesi Yeþilkent Sitesi içerisinde bulunan 
büfe,18-Çarþý Mahallesi Hürriyet Meydaný No:29 adresinde bulunan dükkan,19-Aksaray 
Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan büfe,20-Çarþý Mahallesi Kapalý çarþý içerisinde 
bulunan WC,21- Çarþý Mahallesi Orduevi karþýsýnda bulunan büfe,22-Abdullahpaþa Mahallesi 
18.Sokakta bulunan büfe,23-Abdullahpaþa Mahallesi 27.Sokakta bulunan  büfe,24-Ýzzetpaþa 
Harput Devlet Hastanesi Perþembe Semt Pazarý içerisinde bulunan büfe,25-Cumhuriyet 
Ýlköðretim Okulunun yanýnda bulunan büfe,26-Ýcadiye Mahallesi Tekel Sokakta bulunan 
büfe,27-Ýzzetpaþa Mahallesi Ýzzetpaþa Camii karþýsýnda bulunan büfe,28-Nailbey Mahallesi 
Bosna Hersek Bulvarý Tedaþ Elektrik Trafosu yanýnda bulunan büfe,29-Akpýnar Mahallesi 
Akpýnar  Parkýnda bulunan büfe,30-F.Ü.Araþtýrma Hastanesi Karþýsý Taþ konak Tesisleri yanýnda 
bulunan  büfe,31-Sürsürü Mahallesi Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü Hizmet Binasýnýn 
karþýsýnda bulunan büfe,32-Rüstempaþa Mahallesi Kazim Karabekir Caddesi üzerinde 
bulunan büfe,33-Abdullahpaþa Mahallesi 26.Sokak ile 19.Sokak kavþaðýnda bulunan büfe,34-
Sanayi Sitesi 8.Sokakta bulunan Büfe,35-Rýzaiye Mahallesi Yeni Camii yanýnda bulunan 
büfe,36-Sanayi Sitesi 33.Sokakta bulunan büfe,37-Harput Mahallesi Dabakhanede bulunan 
büfe,38-Üniversite Mahallesi Çatal Sokakta bulunan büfe,39-Sanayi Sitesi Çýraklýk Eðitim 
Merkezinin Doðu kýsmýnda bulunan büfe,40-Ýzzetpaþa Mahallesi Ýzzetpaþa Caddesi No:17'nin 
karþýsýnda bulunan büfe,41-Sürsürü Mahallesi Balakgazi Caddesi Tedaþ Elektrik Trafosu 
yanýnda bulunan büfe,42-Rüstempaþa Mahallesi Kazim Karabekir Caddesi Eski Cezaevi yolu 
üzerinde bulunan büfe,43-Mustafapaþa Mahallesi Eski Cuma Semt pazarý yerinde bulunan 
büfe,44-Elazýð Caddesi Eðitim Araþtýrma  ve Uygulama Hastanesi Sarahatun Doðum 
Polikliniði yanýnda bulunan büfe,45-Yeni Mahalle Alaca Sokak Namýk Kemal Ýlköðretim 
Okulunun yanýnda bulunan büfe,46-Sanayi Mahallesi Kavakçýlar meydanýnda bulunan 
büfe,47-Eski Araþtýrma Hastanesi hizmet binasýnýn karþýsýnda bulunan büfe,48-Rýzaiye 
Mahallesi 1.Harput Caddesi Yeni Cami Yanýnda bulunan büfe,49-Cumhuriyet Mahallesi 
A.Vefikpaþa Sokakta bulunan büfe,50-Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Sokak Obama Konut 
Yapý Kooperatifi yanýnda bulunan büfe,51-Namýk Çitçi Caddesi Eski Þeker Ambarý önünde 
bulunan büfe,52-Akpýnar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarý Karayollarý Lojmanlarýnýn karþýsýnda 
bulunan büfe,53-Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi D.S.Ý. Bölge Müdürlüðü Hizmet 
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Binasýnýn bitiþiðinde köþe kýsmýnda bulunan büfe,54-Abdullahpaþa Mahallesi 25.26.Sokaðýn 
kesiþtiði noktada bulunan büfe,55-Elazýð Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü hizmet 
binasýnýn karþýsýnda bulunan büfe,56-Ýzzetpaþa Mahallesi Þehit Ýlhanlar Caddesi Yakut Sokak 
Karaçalý Çeþmesi yanýnda bulunan büfe,57-Doðukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi park 
içerisinde bulunan büfe,58-Abdullahpaþa  Mahallesi Polis Karakolu batýsýnda bulunan 
Çaybahçesi, 59-Harput Mahallesi Kurþunlu Camii Yanýnda bulunan Çýnarlý Parký, 60-
Mustafapaþa Mahallesi Prof.Dr.Mustafa Temizer Parký, 61-Rüstempaþa Mahallesi Kazim 
Karabekir Caddesi Yimpaþ yanýnda bulunan Doðu Garajý,62-Rýzaiye Mahallesi Kýbrýs Þehit 
Mehmet Güçlü Sokak ile Þeref Tan Sokak arasýnda bulunan Otopark, 63-Harput Mahallesi 
Kurþunlu Camii yanýnda bulunan Berber Dükkaný, 64-Ýzzetpaþa Mahalesi Mehmetçik Sokak 
No:25/A adresinde bulunan “Özel Çaðrý Týp Merkezi” 65-Ýzzetpaþa Mahallesi Þehit Yzb.Tahir 
Caddesi üzerinde bulunan Özel Çaðrý Týp Merkezine kiralanan 4 (dört) adet daire, 66-
Mustafapaþa Mahallesi Onurlar Camii Yaný Atapark Çaybahçesi,67-Doðukent Mahallesi 
Rekreasyon alaný,68-Çarþý Mahallesi Hürriyet Meydaný Saray Camii Yaný No:29 adresinde 
bulunan Dükkan, 69-Harput Mahallesi Kurþunlu Camii karþýsýnda bulunan Elazýð Ýl Telekom 
Müdürlüðünce kiralanan Santral Binasý,70-Ýzzetpaþa Þht.Yzb.Tahir Caddesi No:1 adresinde 
Yeni Belediye Ýþ merkezinde bulunan baðýmsýz dükkan,71-Akpýnar Mahallesinde bulunan 
Mini Terminal,72-Özel  Efem Dershanesi yanýnda bulunan Otopark,73-Akpýnar Mahallesi Türk 
Telekom Hizmet Binasý Karþýsý Pamuk Kale Tesisleri, 74-F.Ü.Araþtýrma Hastanesi karþýsýnda 
bulunan Taþkonak Tesisleri,75-Rýzaiye Mahallesi Elazýð Belediyesi Destek Hizmetleri 
Müdürlüðünün hizmet yürüttüðü binada bulunan Çay ocaðý, 76-Ýzzetpaþa Mahallesi Gazi 
Caddesi Yeni Belediye Ýþ Merkezi No:2 adresinde bulunan Dükkan, 77-Sürsürü Mahallesi 
Rekreasyon alaný üzerinde bulunan Hala Saha Tesisleri, 78-Harput Mahallesinde Balakgazi 
Tesisleri, 79-Çarþý Mahallesi Hürriyet Meydaný Saray Camii yanýnda bulunan WC, 80-Ýzzetpaþa 
Mahallesi  Gazi Caddesi Yeni Belediye Ýþ merkezi Zemin katta bulunan dükkan, 81-Harput 
Mahallesi Balakgazi Tesisleri içerisinde bulunan Çocuk Trafik Pisti, 82-Gazi Caddesi 
Öðretmenevi karþýsýnda bulunan  Çayda Çýra Parký, 83-Ticaret ve Sanayi Odasý Hizmet 
Binasýnýn bodrum katýnda bulunan Otopark,84-Karþýyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi 
üzerinde bulunan Halý Saha Tesisleri,85-Zübeyde  Haným Caddesi Viroloji Enst.Yanýnda 
bulunan büfe,86-Harput Mahallesi Kurþunlu Camii karþýsýnda bulunan Kasap dükkaný, 87-
Harput Mahallesi Jandarma Karakolu karþýsýnda bulunan Fýrýn iþyeri olmak üzere, toplam 87 
müstecirimizin,ayrýca Ýzzetpaþa Mahallesi Mehmetçik Sokak ve Þht. Yzb. Tahir Caddesinde 20 
adet, Harput Mahallesinde 7 adet lojmanýn kiraya verilmesi, þartnamelerin hazýrlanmasý, 
sözleþmelerin yapýlmasý, kira bedellerinin tahakkuku borç  takip iþlemi  Müdürlüðümüzce 
yapýlmaktadýr.
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2- Ýlimizin muhtelif mevkilerinde þehir  imar planýnda yol, yeþil alan, park, otopark gibi 
umumi hizmetlere ayrýlan alanlarda kalan 13 adet arsa, müþtemilat ve üzerindeki tesisler  
2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununa göre Kamulaþtýrýlarak Belediyemiz adýna tescil iþlemleri 
tamamlanmýþtýr,. 

3- Ýzzetpaþa Mahallesinde tapunun Ada:2441'de þahýs adýna kayýtlý 2 nolu taþýnmaz 
þehir imar planýnda yol ve yeþil alan dahilinde kaldýðýndan, mülkiyeti belediyemize ait 
Ýzzetpaþa Mahallesinde Ada:974'de 9 ve 10 nolu taþýnmazlar 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma 
Kanununun Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýndaki 4650 Sayýlý Kanun uyarýnca takas suretiyle 
istimlak edilerek, Belediyemiz adýna tescil iþlemleri tamamlanmýþtýr,  

4- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasýnda Müdürlüðümüze yapýlan müracaatlar 
neticesinde olaðan ve olaðanüstü Meclis toplantýlarýnda Müdürlüðümüzce sunularak teklif 
edilen 175 adet parselin, 5 yýllýk imar-istimlak programýna alýnmasý saðlanmýþtýr, 

5- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasýnda Müdürlüðümüze yapýlan müracaatlar 
neticesinde;  olaðan ve olaðanüstü Meclis toplantýlarýnda Müdürlüðümüzce sunularak teklif 
edilen 23 adet hisseli parselin diðer hissedarlara satýþýnýn yapýlmasý için yetki alýnmasý 
saðlanmýþtýr,

6- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasýnda Müdürlüðümüze yapýlan müracaatlar 
neticesinde;  olaðan Meclis toplantýlarýnda teklif edilen 18 adet tam parselin, (konut alaný) 
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Yasasýna göre satýþý veya  þehir imar planýnda imar yolunda kalan 
þahýslara ait parseller ile istimlak suretiyle takasý için yetki alýnmasý saðlanmýþtýr.

7- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasýnda Belediyemize ait taþýnmaz mallara, hisseli 
parsellere, Kamulaþtýrýlacak taþýnmazlara ,yol artýklarýna ve tapu tahsisli taþýnmazlara olmak 
üzere, 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýndaki Kanunun 4650 
Sayýlý Kanun uyarýnca; Belediyemiz bünyesinde kurulan Kýymet Takdir Komisyonunca bedel 
konulmak üzere, 81 adet Kýymet Takdir Cetveli hazýrlanmasý saðlanmýþtýr, 

8-Tüm müstecirlerimize þamil olmak üzere verilen sicil numaralarý esas alýnarak kira 
tahakkuklarý yapýlarak tahsilat için hazýr hale getirilmesi saðlanmýþtýr,

9- 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasýnda Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan büfelerden ve Mülkiyeti  Belediyemize ait çeþitli mevkilerde bulunan iþyerlerimizden 
toplam 627.229.10 TL.  kira tahsilatý saðlanmýþtýr,

10-Belediyemizin hüküm ve tasarrufundaki büfeler ile mülkiyeti belediyemize ait 
iþyerlerine esas olmak üzere,yeni dönem kira artýþlarýnýn tespit edilmesi için Encümene 
sunulmuþ,sözleþme þartlarýna riayet ederek kira borcu bulunmayan müstecirlerimizin 
Encümence belirlenen yeni kira bedelleri tebligat yapýlmak suretiyle kendilerine bildirilmiþtir, 

11- Ödeme süresi geldiði halde sözleþme þartlarýna riayet etmeyerek, bir veya iki taksit 
kira borcunu  aksatan müstecirlerimize aksayan kira borçlarýný ödemeleri hususunda süre 
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verilerek tebligat yapýlmasý saðlanmýþtýr,
12- Resmi tebligat yapýlarak süre verilmesine raðmen, verilen süre içerisinde ödeme 

süresi geçen kiralarýný ödemeyen müstecirlerimizin biriken kiralarýný ve yansýyan gecikme 
zammý ile birlikte belediyemiz hesaplarýna borçlarýnýn yatýrýlmasý hususunda gerekli  yasal 
iþlemin  yapýlmasý için ayrý, ayrý Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne resmi yazý yazýlmasý saðlanmýþtýr,

 13- Günde en az 50 vatandaþa bizzat telefon ile þifahi cevap verilerek konularý ile ilgili 
bilgilendirmeleri saðlanmýþtýr.

14- Belediyemizin Tapu ve Kadastro Müdürlüðü ile ilgili iþlemleri takip edilerek 
mülkiyeti belediyemize ait taþýnmaz mallarýn tapu kayýtlarý çýkarýlmasý saðlanmýþtýr, 

15- 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasýnda yapýlan fizibilite çalýþmalarý sonucunda; 
þehir imar planýnda Park, Çocuk Bahçesi ve Yeþil alan dahilinde kalan taþýnmazlarýn mülkiyet 
durumlarýnýn Park ve Bahçeler Müdürlüðüne  bildirilmesi saðlanmýþtýr,

16- 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasýnda þehir imar planýnda imar yolu üzerinde 
kalan taþýnmaz, tesis ve diðer müþtemilatlarýn durumlarý ile ilgili yapýlan fizibilite çalýþmalarý 
sonucunda; kamulaþtýrýlacak olan taþýnmazlarýn kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanarak Fen 
Ýþleri Müdürlüðüne  bildirilmesi saðlanmýþtýr,  

17- 01.01.2009- 31.12.2009 tarihleri arasýnda Belediyemizin iþ ve iþlemlerinin 
yapýlmasý için Müdürlüðümüzce; Kurum içi ve Kurum dýþý olmak üzere yazýþma yapýlarak 
yapýlan yazýþmalarýn daðýlýmý aþaðýda belirtilmiþtir.

Elazýð Valiliðine 13, Asliye Hukuk Mahkemesine 6, Tapu Sicil Müdürlüðüne 
87,Kadastro Müdürlüðüne 13, Yazý Ýþleri Müdürlüðü Encümen Servisine 154, Yazý Ýþleri 
Müdürlüðü Evrak Kayýt Kalemi 123, Fen Ýþleri Müdürlüðüne 40, Zabýta Müdürlüðüne 12, Ýmar 
ve Þehircilik Müdürlüðüne 13, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðüne 3, Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne 
62, Mali Hizmetler Müdürlüðüne 113, Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðüne  19, Park ve Bahçeler 
Müdürlüðüne 26, Ýþletme  ve Ýþtirakler Müdürlüðüne 5, Destek Hizmetleri Müdürlüðüne 3, 
Özel Kalem Müdürlüðüne 2, Uzlaþma Komisyonuna 1, Yazý Ýþleri Müdürlüðüne 18, Basýn ve 
Halkla Ýliþkiler Müdürlüðüne 9, Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne 5, Mali Hizmetleri Müdürlüðü 
Strateji Geliþtirme Servisine 4, Yapý ve Kontrol Müdürlüðüne 13, Kurum Hekimliðine 4 olmak 
üzere toplam 748 adet  yazý yazýlmýþtýr.
     Devam Eden Projelerimiz

1-Ecdat yadigarý Harput beldemiz yeniden ele alýnýp restorasyon projeleri 
uygulanarak,tarihi yapýlar aslýna uygun olarak inþa edilmesi kapsamýnda Harput 
Mahallesinde Ada:15,  de kayýtlý 1-2-3 ve 4 nolu, taþýnmaz, Ada: - parsel 574 nolu taþýnmaz 
Ada:- 568 nolu taþýnmaz,Ada:98 de kayýtlý 1 ve 2 nolu taþýnmaz, Ada:48 de kayýtlý 1-4-5-6-7-8-9 
ve nolu taþýnmaz, Ada:50 de kayýtlý 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 ve 12 nolu taþýnmaz Ada:51'de kayýtlý 
5-6-7- ve 8 nolu taþýnmaz, Ada:52'de kayýtlý 3-4-7-ve 8 nolu taþýnmaz, Ada:94'de kayýtlý 1-2-3-4-
5-6-7 ve 8 nolu taþýnmaz, Ada:95'de kayýtlý 1-2-3-4 ve 5 nolu taþýnmaz, Ada; 96'da kayýtlý 1-2 ve 
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3 nolu taþýnmazýn kamulaþtýrma çalýþmalarý projesi devam etmektedir.
 2-Kesrik Mahallesi içerisinde geçmekte olan Þehir Ýmar planýnda 2 km uzunluðundaki 

mevcut yolun geniþletilmesi projesi kapsamýnda, bulvar açýlarak 25 metreye çýkartýlarak bu 
yol üzerinde bulunan taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmak üzere,  2942 Sayýlý Kamulaþtýrma 
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýndaki Kanunun 4650 Sayýlý Kanun uyarýnca; 
belediyemiz bünyesinde kurulan komisyonca konulan bedel baz alýnmak suretiyle yine 
belediyemiz bünyesinde kurulan uzlaþma komisyonunca bu güzergahta bulunan taþýnmaz 
sahiplerinin bir çoðu ile uzlaþma saðlanmýþ olup,uzlaþma çalýþmalarý süratle devam 
etmektedir.    

 3-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan PTT meydanýnýn yeraltý çarþýsý,yeraltý otopark 
yapýlmasý amacýyla bu taþýnmazýn belediyemize devri hususunda yapýlan bürokratik 
çalýþmalarýnda   sona gelinmiþ olup,tamamlanmak üzeredir. 
 4. Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba 
Mahallelerinde Spor kompleksleri baþta olmak üzere, bir çok donatýlarýn bulunduðu yeþil 
alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan 
projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak 
Müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrmalarýn çalýþmalarý devam 
etmektedir. 

5-Þehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dýþa açýlan kapýsý olacak 
Doðukent mahallesinde yapýmý tasarlanan fuar alanýnda bulunan taþýnmazlarýn 
kamulaþtýrma projesi çalýþmalarý devam etmektedir.

6- Þehrimizde eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 
1020 dönüm bir alan üzerinde Kentsel Dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam 
standartlarý yüksek “ uydu kent” kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata 
geçirilmesi hususunda Belediyemiz Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile 
koordineli çalýþmalarýmýz devam etmektedir.

7-Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli  Ýdarler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda 
tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto 
galerilerinin þehir dýþa çýkarýlmasý için Müdürlüðümüzce Valilik ile yapýlan yazýþmalar netice 
vermiþ olup, bu baðlamda Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesinde 3185 ada'da 
kayýtlý 3 nolu parsel üzerinde ikinci El Oto Galeri Sitesi yapýlmak üzere, Belediyemize kiraya 
verilmesi hususunda Valilik Makamýnca Ýl Defterdarlýðýna resmi yazý ile talimat verilerek anýlan 
taþýnmazýn belediyemize kiralanmasý iþlemi bitirilme aþamasýndadýr. 
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6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi : 
Üst Yöneticiler  Ý ç  k o n t r o l  s i s t e m i n i n  k u r u l m a s ý / g ö z e t i l m e s i n d e n  

sorumludurlar.
Harcama Yetkilileri  (Görev/yetki alaný çerçevesinde) Ýdari/mali karar/iþlemlere  

iliþkin olarak iç kontrolün iþleyiþinden sorumludurlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri : 
Öncü ve örnek belediyecilik anlayýþýyla þeffaf ve kararlý çalýþmayla herkesin bir Elazýðlý 

olmak için can attýðý lider bir belediyeye sahip olmak, Belediyemizin prensip ve politikalarý ile 
baðlý bulunan mevzuat ve Belediye Baþkanýnýn belirleyeceði esaslar çerçevesinde, imar 
planýnda yol, yeþil alan, park ve otopark gibi alanlara ayrýlmýþ kýsýmlarýn kamulaþtýrma 
iþlemlerini tamamlayarak halkýmýzýn hizmetine sunmaya hazýr hale getirmek, Belediye'ye ait 
Emlak'ýn takip ve iþlemlerini yürütmek, uygun biçimde deðerlendirilmesi kiraya verilen 
mülklerin kira gelirlerinin tahakkuk iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi emlak alým, satým, kiralama 
ve devir iþlemlerinin yapýlmasý belediyemizin diðer birimleri ile koordineli olarak çalýþma 
esasýný geliþtirmek ve sunmak amacýyla yasalarýn verdiði yetki ve yasal düzenlemelerle 
uyumlu olarak bireylere ve kurumlara temel insani ihtiyaçlarýný karþýlama ve kendine yeterli 
olma konusunda yardýmcý olmak, bireylerin refah ve mutluluðunu daha fazla hizmet edecek 
þekilde katkýda bulunmak ve kaliteli bir hizmet anlayýþýný sunmak, çalýþan personellerin 
iþlerini en iyi þekilde yapacaklarý þartlarý ve ortamý hazýrlamaktýr.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler :
Temel politikamýz; Belediyemizin prensip ve politikalarý ile baðlý bulunan mevzuat ve 

Belediye Baþkanýnýn belirleyeceði esaslar çerçevesinde, imar planýnda yol, yeþil alan, park ve 
otopark gibi alanlara ayrýlmýþ kýsýmlarýn kamulaþtýrma iþlemlerini tamamlayarak halkýmýzýn 
hizmetine sunmaya hazýr hale getirmek ve daha iyi platformlara taþýmaktýr. 

Temel Önceliðimiz ise katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla 
hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, belediyemiz standartýný arttýrmaktýr.

C- Diðer Hususlar : 
Etüd Proje Müdürlüðünün çalýþmalarýnda;
1.Karar alma, uygulama ve eylemlerde þeffaflýk,
2.Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
3.Hesap verebilirlik,
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4.Þeffaflýk,
5.Kurum içi yönetimde ilimizi ilgilendiren kararlarda katýlýmcýlýk,
6.Uygulamalarda adalet ve hizmette eþitlik,
7.Dürüstlük,
8.Belediye kaynaklarýnýn kullanýmýnda etkinlik ve verimlilik,
9.Hizmetlerde geçici çözümler ve anlýk kararlar yerine sürdürülebilirlik,    

temel ilkelerini esas alan,
10.Görevde bilgilendirme ve eþitliði esas alan,
11.Sunulan hizmetlerin çözüme yönelik olmasý için azami gayret sarf eden,
12.Vatandaþlarýmýzý güler yüzlü karþýlayarak saygýyý esas alan,
13.Çalýþanlarýn mesleki ve davranýþ eðitimlerine önem veren,
14.Mesleði ve kurumu küçük düþürecek davranýþlara fýrsat vermeyen,
15.Verilen hizmetlerde kaliteyi  ön planda tutan, 
16.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyen,
17.Temel prensibi vatandaþ memnuniyeti olan ve ekip ruhu ile ilkeli bir þekilde 

hizmet veren
18. Denetlenebilir ve ulaþýlabilir olan
19.Hiç bir ayýrým gözetmeksizin vatandaþlarýmýzýn ve çalýþanlarýmýzýn,     

 Ýþ ve karar süreçlerimize yönelik katýlýmcý yaklaþýmlarýný daima   gözeten ve özendiren,
20.Doðaya ve çevreye saygýlý ve duyarlý olan,
21. Halk yararýna tüm çözümlerde kamu adýna kararlý olan,
22. Kentsel geliþimde sürdürülebilirlik ilkesini temel alan,
23. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimliliði esas alan,
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III FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A- MALÝ BÝLGÝLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar :

a- Bütçe ile Verilen Ödenek :
Müdürlüðümüzün 2009 Mali Yýlýna esas olmak üzere 3.896.000,00.TL. ödenek 

konulmuþ olup, ayrýntýlarý aþaðýda belirtilmiþtir. 

b- Aktarma ile Eklenen Ödenek : 
Bütçe ödeneðinde; 01 kodlu Personel Giderleri olarak 17.041,62.TL. aktarma, 02 kodlu 

SGK Giderlerine 500,00.TL. aktarma, 03 kodlu Mal ve Hizmet Alýmý Giderlerine 56.000,00.TL. 
aktarma, 05 kodlu Cari Transferleri olarak 4.000,00.TL. olmak üzere toplam: 77.541,62.TL. 
aktarma iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. 

c- Aktarma ile Düþülen Ödenek:
Bütçe ödeneðinde; 03 kodlu Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri olarak 8.000,00.TL., 06 

kodlu Sermaye Giderlerine 569.000,00.TL. olmak üzere toplam: 577.000,00.TL. aktarma ile 
ödenek düþülmüþtür. 
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Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI

Harcama Birimi Adi
 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ

Ekonomik 
Kodlar

 

Bütçe ile Verilen 

 Ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 
Ödenek

Aktarma ile 
Düsülen 
Ödenek

Net Bütçe 
Ödenegi 
Toplami

2009 Mali Yili 
Bütçe Giderleri

Gerçeklesme 
Orani 

%
01-Personel 
Giderleri

 

77.000,00.TL.

 

17.041,62.TL. 0.00.TL 94.041,62.TL. 91.621,48.TL. 0.97

02-SGK 
Giderleri 16.000,00.TL. 500,00.TL. 0.00.TL 16.500,00.TL. 10.691,27.TL. 0.65

03-Mal ve 
Hizmet 
Alimi Gid.

389.000,00.TL. 56.000,00.TL. 8.000,00.TL. 437.000,00.TL. 338.854,69.TL. 0.78

05-Cari 
Transferler

9.000,00.TL. 4.000,00.TL. 0.00.TL. 13.000,00.TL. 10.096,76.TL. 0.78

06-Sermaye 
Giderleri 3.405.000,00.TL. 0.00.TL 569.000,00.TL. 2.836.000,00.TL. 667.894,15.TL. 0.24

07-Sermaye 
Transferleri

0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00

09-Yedek 
Ödenekler 0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00.TL 0.00

T O P L A M 3.896.000,00.TL. 77.541,62.TL. 577.000,00.TL. 3.396.541,62.TL. 1.119.158,35.TL. 0.33

Etüt Proje Müdürlüðü
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d- Net Bütçe Ödeneði Toplamý :  
Bütçe ödeneðinde; 01 kodlu Personel Giderleri olarak 94.041,62.TL., 02 kodlu SGK 

Giderleri olarak 16.500,00.TL., 03 kodlu Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri olarak 437.000,00.TL., 05 
kodlu Cari Transferler olarak 13.000,00.TL., 06 kodlu Sermaye Giderleri olarak 2.836.000,00.TL. 
olmak üzere toplam: 3.396.541,62.TL. net bütçe ödeneði olarak belirlenmiþtir.    

e- 2009 Mali Yýlý Bütçe Giderleri :
Bütçe ödeneðinde; 01 kodlu Personel Giderleri olarak 91.621,48.TL., 02 kodlu SGK 

Giderleri olarak 10.691,27.TL., 03 kodlu Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri olarak 338.854,69.TL., 05 
kodlu Cari Transfer Giderleri olarak 10.096,76.TL., 06 kodlu Sermaye Giderleri olarak 
667.894,15.TL. olmak üzere toplam:1.119.158,35.TL. 2009 Mali yýlý Bütçe Giderleri olarak 
harcanmýþtýr.

Sonuç olarak; 2009 Mali yýlý bütçe ödeneðinde 2.227.383,27.TL. ödenek iptal 
edilmiþtir.  

3- Mali Denetim Sonuçlarý:
Belediyemiz Meclisinin 05/01/2009 tarih ve 2009/13 sayýlý kararý ile kurulan Denetim 

Komisyonunca tüm müdürlüklerde olduðu gibi rutin olarak müdürlüðümüzün de iþ ve 
iþlemlerini denetlemiþ, denetlenme sonucu herhangi bir eksikliðe rastlanmadýðý raporlar 
dahilinde tespit edilmiþtir. Müdürlüðümüz yýl içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve 
taþýnýr mal iþlem fiþlerini uygun bir þekilde dosyalamasý yapýlmýþ ve herhangi bir Sayýþtay 
denetlemesinde uygun hale getirilip hazýr bir þekilde sunulacaktýr.

B- Performans Bilgileri:
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri :
Müdürlüðümüzde 2009 yýlý içerisinde 853 adet evrakýn kaydý yapýlmýþ, 2010 Mali yýlý 

performans programý ile 2010-2014 yýllarýna ait Stratejik Planý hazýrlanmýþ olup, 2009 Mali yýlý 
içinde 104 adet ödeme evraký düzenlenmiþtir. 

2- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi :
1-Müdürlük dahilinde çalýþanlar arasýndaki iþbirliði ve koordinasyon, Müdür 

tarafýndan saðlanýr. 
2- Müdürlüðe gelen tüm evraklar toplanýp konularýna göre dosyalandýktan sonra 

müdüre iletilir.
3- Müdür, evraklarý gereði için ilgili personele tevzi eder.
4- Bu Yönetmelikte adý geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle 
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görevlerinden ayrýlmalarý durumunda görevleri gereði yanlarýnda bulunan her türlü dosya, 
yazý ve belgeler ile zimmeti altýnda bulunan eþyalarý bir çizelgeye baðlý olarak yeni görevliye 
devir teslimini yapmalarý zorunludur. Devir-teslim yapýlmadan görevden ayrýlma iþlemleri 
yapýlmaz. 

5-Çalýþanýn ölümü halinde, kendisine verilen yazý, belge ve diðer eþyalar birim 
amirinin hazýrlayacaðý bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

4. KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A- ÜSTÜNLÜKLER
1.Deðiþen teknolojiye ayak uydurulmasý.
2.Vatandaþtan gelen müracaat dilekçelerinin anýnda deðerlendirilmesi.
3.Hizmet kalitemizin iyi olmasý.
4.Belediye parselleri ile ilgili envanterin çýkarýlmasý ve mülklerinin verimli olarak 

deðerlendirilmesi. 
5. Müdürlüðümüzde çalýþan personelin genç ve dinamik olmasý,
6. Hizmet bilinci ve hizmet aþký ile çalýþýlmasý,
7. Diðer birimler ile   koordinasyonun etkin olmasý,  
8. Etkinlik ve Verimlilik açýsýndan çalýþan personelin azami gayret   sarf etmesi,
9. Geliþime ve deðiþime açýk olunmasý,
10.  Hizmetlerde önderliðin ve örnekliliðin ilke edinilmesi,  

  
 B- ZAYIFLIKLAR

1.Fiziki mekanýn yetersiz olmasý,
2.Yoðun iþ temposundan kaynaklanan zaman yetersizliði ve buna baðlý olarak ortaya 

çýkan personel ihtiyacý,
3.Müdürlük arþivinin bulunmamasý,
4.Personelin performansýný ve motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörlerin varlýðý,
5.Ýdari ve Teknik memur personel yetersizliði,
6.Müdürlüðün Ýcra-i faaliyet gösterdiði hizmet binasýnýn merkez hizmet binasýna 

uzaklýðý,(Hizmet binalarýnýn daðýnýklýðý)
7.Memur ve iþe uygun personelin nitelik ve sayýca yetersiz olmasý,
8.Kamulaþtýrmalarýn gerçekleþmesinde mali kaynak yetersizliði,
9.Mevzuattan kaynaklanan uzun sürenin, sonuçlara yansýmasý,
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 C- Deðerlendirme:
 Belediye Baþkanlýðý gerek personel yönünden gerekse kullanmýþ olduðu teknolojik 
malzemeler yönünden gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir þekilde, Belediyemizin her türlü iþ, 
iþlem ve faaliyetlerini gerekli titizlik ve hassasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar çerçevesinde 
hiçbir aksaklýða meydan verilmeden, görevi üst düzeyde yapma gayreti içerisinde 
bulunmaktadýr.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                                   Kübra TUZSUZOÐLU
                                                                                                                     Elk.Elktr.Yük.Müh.

          Etüd Proje Müdür V. 
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ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü, Belediye Mücavir alanlarý içerisinde oluþan yerleþim 
birimlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarýnýn her türlü yeraltý ve yer üstü 
kaynaklardan temiz, saðlýklý ve dünya standartlarýna uygun þekilde saðlanýlmasý ile ihtiyaç 
sahiplerine düzenli ve aksatýlmadan daðýtýlmasý saðlanmasý, tüketilen suyun kalitesinin 
düzenli ve sürekli kontrol altýnda tutmak en öncelikli görevimizdir.

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülmekte olan mevcut Ýçme suyu 
þebekesi bakým ve onarýmý, yeni þebeke yapýmý, ilimizin mevcut su sarfiyatýnýn gün geçtikçe 
yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabý verebilmek için yeni su depo inþaatlarý yapýmý, içme 
suyu kalitesinin AB normlarýna uygun hale getirilmesi amacýyla kurulmuþ bulunan içme suyu 
kontrol ve kalite laboratuarýnýn çalýþmalarý neticesinde üretilen suyun tamamýnýn 
dezenfeksiyonun yapýlabilmesi amacý ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve 
dezenfeksiyon ünitelerinin kurulmasý saðlanarak þehrimize daha temiz ve saðlýklý ve içme 
suyu verilmesi sorumluluðu yerine getirilmektedir.

Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleþim birimlerinin þehir içi ulaþýmýný saðlamak, 
toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diðer toplu taþým araçlarýný temin 
etmek Özel Halk Otobüsleri çalýþtýrarak toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yürütmektedir.

Belediyemiz biliþim altyapýsý,teknolojik faaliyetler ve bilgisayar otomasyonlarý 
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve kullanýlmasý iþlemleri de Müdürlüðümüz tarafýndan 
yürütülmektedir.

I-GENEL BÝLGÝLER
A-Misyonumuz ve Vizyonumuz
Ýlimizde tüketilen su, derin kuyulardan saðlandýðý için kýsýtlý olduðu bir gerçektir. Bu 

bilinçle hareket ederek su ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile uzun vadeli su kaynaklarýnýn 
bulunmasýný ve su kapasitesinin arttýrýlmasý için gerekli giriþimler yapýlmýþtýr.

Ayrýca üretilen suyun ölçülebilmesi amacý ile su kaynaklarýmýzda üretilen suyun 
tamamýnýn ölçüm altýna alýnarak su tasarrufu yapýlmaktadýr.

Üretilen suyun tamamýnýn dezenfeksiyonun yapýlabilmesi amacý ile tüm su üretim 
tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulmasý saðlanarak þehrimize daha 
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temiz ve saðlýklý içme suyu verilmeye baþlanmýþtýr.
Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleþim birimlerinin þehir içi ulaþýmýný saðlamak, 

toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diðer toplu taþým araçlarýný temin 
etmek Özel Halk Otobüsleri çalýþtýrarak toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yürütmektedir.

Halkýmýzýn ihtiyacýna cevap verecek toplu taþýma hizmetlerini yerine getirmek, bu 
amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve güzergâhlarýn tespiti yapýlarak, günün ekonomik, 
teknolojik ve fiziki yapýsýna göre yeni toplu taþým sistemleri geliþtirmesi için çalýþmalar 
yapýlmaktadýr.

Günümüz biliþim teknolojilerine uygun otomasyonlar ile belediyemiz e-belediyecilik  
uygulamalarýný yürütmektedir.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz kalkýnma plan ve programlarýnda ve stratejik planda idareye iliþkin 

öngörülen temel politikalar ve önceliklere uyulmakta olup, Avrupa Birliðine uyum sürecinde 
idaremizce gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülmekte olan mevcut Ýçme suyu 
þebekesi bakým ve onarýmý, yeni þebeke yapýmý, ilimizin mevcut su sarfiyatýnýn gün geçtikçe 
yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabý verebilmek için yeni su depo inþaatlarý yapýmý, içme 
suyu kalitesinin AB normlarýna uygun hale getirilmesi amacýyla kurulmuþ bulunan içme suyu 
kontrol ve kalite laboratuarýnýn çalýþmalarý neticesinde üretilen suyun tamamýnýn 
dezenfeksiyonun yapýlabilmesi amacý ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve 
dezenfeksiyon ünitelerinin kurulmasý saðlanarak þehrimize daha temiz ve saðlýklý ve içme 
suyu verilmesi sorumluluðu görevlerimiz arasýndadýr.

Ýlimizde tüketilen su, derin su kuyularýndan saðlandýðý için kýsýtlý olduðu bir gerçektir. 
Bu bilinçle hareket ederek su ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile uzun vadeli su kaynaklarýnýn 
bulunmasý ve su kapasitesinin arttýrýlmasý için gerekli giriþimler yapýlmýþtýr.

C) MÜDÜRLÜÐE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1) FÝZÝKÝ YAPI VE KAYNAKLAR
Ýþletme ve iþtirakler müdürlüðümüze baðlý;
1 adet 7 katlý hizmet binasý(kira)
4 adet lojman kesikköprü su deposu
1 adet hazar gölü kamp ve eðitim tesisleri
4 adet pompa istasyonu
1 adet karaçalý suyu deposu ve ozonlama sistemi
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2-ÖRGÜT YAPISI

BELEDÝYEBAÞKANI

BELEDÝYEBAÞKANYARDIMCISI

ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRÜ

MÜDÜR YARDIMCISI

SU ARIZA

 Ýdari ve Sosyal 
Ýþler Servisi

Mali Ýþler

Otobüs Ýþleri 
Amirliði

Kamp ve Eðitim 
Tesisleri Servisi

Tahakkuk

Tahsilat

Bilgi Ýþlem

Su Kaçak Kontrol

Su Kalite Kontrol 
Servisi

Pompa Ýst.ve

Su Abone
Servisi

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
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3-BÝLGÝ TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR
Müdürlüðümüzün hizmetlerinin yürütülmesi için servisimizde bulunan bilgi iþlem 

donanýmlarý;
400  adet Bilgisayar
27  adet El Bilgisayarý
185 adet Yazýcý(Laser yazýcý 123 adet-Dotmatrix 32 adet)
12   adet GHDSL hattý
1     adet Metro Ethernet
2    adet Faks cihazý bulunmaktadýr

     Müdürlüðümüzün Bilgi Ýþlem Servisinde Bilgi Ýþlem Sistem Odasý mevcuttur.Bu 
sistem odasýnda bulunan teknik donanýmlar þunlardýr;

KULLANIMDA OLAN MALZEMELER;
 6 adet server
7 adet sistem kabini
8 adet ADSLModem
12 adet GSHDSL Modem
1 adet Router
9 adet 48'liswitch
4 adet24'lü switch
2 adet Fiber Converter
1 adet Firewall
5 adet kamera
1 adet Kayýt Bilgisayarý

YEDEK MALZEMELER;
8 adet AR410 Router
2 adet STU-160 Base Band Modem
6 adet STU S 8110 Base Band Modem
2 adet AR750S Ruter için SYN Card
8 adet 48'liswitch
8 adet24'lü switch
14 adet tarayýcý
2 adet fiber Converter
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 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüz bünyesýnde su þebekemizden ve karaçalý 
çeþmelerimizden alýnan su numunelerinin analizlerinin saðlýklý ve daha erken yapýlabildiði     2 
adet laboratuvar odamýz bulunmaktadýr.
          Ayrýca su sayaçlarýnýn tamiri için su sayaçlarý tamir atölyemiz mevcuttur. 
Müdürlüðümüze baðlý kantar servisinde 1 adet bilgisayarlý kantar (1adet yazýcýsý dahil) 
mevcuttur.

Bilgi Ýþlem Aðý;
    DOMAIN'E BAGLI PC MÝKTARI  DOMAIN HARÝÇÝ PC

Bilgi Ýþlem : 40                                         Kantar :1
Ýþletme : 67                                       P3 :4
M.Ýkmal : 68                                        Arýtma                      :2
Merkez : 83             P1 :2
Ýller B.K          : 2                                           P2 :1
A.Paþa : 1                                          Sebze hali                             :4
D.Kent          : 1                                           Fen iþ.asvalt þantiyesi    :1
Terminal          : 8                                           Fen iþ.kesrik þantiyesi  :1
Ýmar          : 38                                        Toplam :16
Ýtfaiye : 4
Düþkünler Yurdu      : 5
Zabýta                           : 10
Valilik (yeþil kart)       :1
Toplam : 328
GENEL TOPLAM :344 Adet

4-ÝNSAN KAYNAKLARI

ÇALIªANLARIN KADROLARINA GÖRE DAÐILIMI 

STATÜ ADET 

MEMUR  29 

ÝÞÇÝ 126 

TOPLAM 155 
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5-SUNULAN HÝZMETLER
Ýdari ve Sosyal Ýþler Servisi
Ýdari ve Sosyal Ýþler Servisi Müdürlüðümüzün tüm yazýþmalarý ile gelen ve giden 

evraklara Ýþletme Müdürlüðü'nden havalesini müteakip ilgili servislerimize daðýtýmý 
saðlamak; gelen yazýlara ilgili mercilere gereken cevabý yazýþmalarý yapmak. Müdürlüðümüz 
bünyesinde görevli Ýþçi ve Memur personelimiz her türlü izin, dilekçe formlarý, tedavi için hasta 
sevk kâðýtlarýnýn tanzim ve kayýt iþlemleri izinli ve raporlu bulunan personelin dönüþlerini 
takip ederek izin dönüþü, göreve baþlama yazýlarýný yazmak, Baþkanlýk Makamýnca 
Müdürlüðümüze gönderilen genelge, emir ve tamimleri servislerimize daðýtýmý ile tüm 
personele duyurulmasýný saðlamaktýr. Servisimizde iþçi ve memur personelin özlük iþ ve 
iþlemleri yürütülmektedir.

2009 yýlý içerisinde servisimize 2254 adet gelen evrak intikal etmiþ bu evraklarýn kayýt, 
havale ve servisler arasý daðýlýmý ile dosyalama iþlemleri yapýlmýþ olup, ayný dönemde 2287 
adet giden evrak yazýþmalarý yapýlarak kayýt gönderme ve dosyalama iþlemleri yapýlmýþtýr. 
Ayrýca 435 adet hasta sevk iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir.

Mali Ýþler Servisi
Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan mal, hizmet, yapým iþleri ihaleleri ile Doðrudan Temin 

satýn alma taleplerinin piyasa araþtýrmalarý; 
Müdürlüðümüze alýnan tüm malzemelerin ayniyat giriþ ve çýkýþlarý, alýnan mal, hizmet 

ve yapým iþlerinin ödenmesi iþlemlerinin yasal evraklarýnýn düzenlenmesi iþlemleri Mali Ýþler 
Servisimizce gerçekleþtirilmektedir. 

Faaliyet Dönemi içerisinde Servisimizce 10 adet mal alým ihalesi, 2 adet hizmet alým 
ihalesi ve 3 adet yapým ihalesi olmak üzere toplam 15 adet Ýhale Ýþlemi gerçekleþtirilmiþ olup, 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

 PERSONELÝN EÐÝTÝM DURUMLARINA GÖRE 
DAÐILIMI 

ÝLKÖÐRETÝM 75 

LÝSE  65 

ÖN LÝSANS 6 

ÜNÝVERSÝTE 8 

YÜKSEK LÝSANS 1 

TOPLAM 155 
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dosya halinde arþivlenmiþtir.
Mali Ýþler Servisimizce 80 adet Mal Alým, 22 adet Yapým iþi, 14 adet Hizmet alýmý iþi 

olmak üzere toplam 116 adet Doðrudan Temin iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. 
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüzün 2009 yýlý Bütçe ödeneði 33.911.114,67 TL 

konulmuþ olup yýl içerisinde harcanan toplam giderimiz  22.165.262,58 TL'dir.
2009 Yýlýnda 11.745.852,09 Ýmha edilmiþtir.

Su Sayaç Tamir Ýstasyonu
2009 Yýlýnda Servisimizde 1.100 adet arýzalý su sayaç onarýmý, 5100 adet sayaç 

muayenesi yapýlmýþ olup;19.800 TL gelir kaydedilmiþtir.

Su Abone Servisi 

  

Su Kaçak Kontrol Servisi 
Su Kaçak Kontrol Servisi 1 Þef,  3 Büro memuru ve 17 Su Kaçak ve Kontrol elemanýndan 

oluþmaktadýr. Kesim elemanlarýmýz þu an için 8 ekip halinde çalýþmaktadýr. 6 ekibimiz araçlarla 
ilimizin muhtelif mahallelerinde abonesiz, kaçak ve arýzalý sayaçlarýn kontrolünü 
yapmaktadýrlar. 2 ekibimiz ise yaya olarak merkezi mahallelerde gerekli kontrolleri 
yapmaktadýr.

Verilen Ýhbar sayýsý : 53671
Sökülen Aboneli Sayaç sayýsý : 770
Toplam Aboneli Sayaç Sayýsý : 256
Sökülen Abonesiz sayaç sayýsý : 40
Toplam abonesiz sayaç Sayýsý : 261
Encümene giden Tutanak sayýsý : 74
Alo Kaçak Ýhbarý                 : 61                                                  

108.000 Toplam abone sayýsý 
605 Toplam atýk su abone 
3366 2009 yýlýnda yapýlan abone sayýsý 
1909 Abone devir(isim deðiþikliði) 
35 Vatandaþ dilekçesinin deðerlendirilmesi  
1322 Ýnþaat ve geçici aboneden normal aboneye çevrilmesi  
26 Ýptal edilen abone sayýsý 
236

 
Ticarethane abone sayýsý

 
624

 
Yapýlan atýk su abonesi
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Su Kalite Kontrol     
Yýl içerisinde þehir merkezi ve belirli bölgelerden alýnan yerler ve halkýmýzýn getirmiþ 

olduðu su numunelerinin analizleri yapýlmýþ olup aþaðýda belirtilmiþtir.
2009 yýlýnda yapýlan numune sayýsý  = 300
Kimyasal analiz numune sayýsý  = 115
Bakteriyolojik numune sayýsý  = 300

Kimyasal Analizlerde bakýlan parametreler;
Ph, Ýletkenlik, Bulanýklýk, Klor, Sertlik, Amonyum
Ph = 115
Ýletkenlik = 115
Bulanýklýk = 115
Klor = 115
Amonyum = 115
Sertlik = 32

- 3 Tane klor dozajlama cihazý alýndý.
- 5 tane klor ünitesinin bulunduðu merkezlerin bakýmlarý yapýldý. (aktif halde)
- 2005-2009  yýlý içerisinde alýnan klor miktarlarý;

           YIL                     MÝKTAR (KG)
2005                    17.000
2006                    18.000
2007                    21.500
2008                    22.000
2009                    25.000

- Ayný zamanda ana karaçalý deposunda ozonlama sistemi faaliyete geçmiþ olup, þehir 
merkezine temiz, içilebilir, karaçalý suyu güvenilir bir þekilde ulaþmaktadýr.

Birimimiz ve Saðlýk Müdürlüðü ekiplerince tüketime sunulan içme ve kullanma 
sularýnda numune alma noktalarý oluþturulmuþ ve bu noktalarda belirli dönemlerde, 
oluþturulan komisyon eþliðinde periyodik olarak numuneler alýnarak akredite olmuþ veya 
saðlýk bakanlýðýnýn uygun görmüþ olduðu laboratuarlara analize gönderilmiþtir.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

244

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Analiz sonuçlarýnda Elazýð iline ait içme ve kullanma suyunun 17.02.2005 tarih ve 
25730 sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Ýnsani tüketim amaçlý sular 
hakkýnda ki yönetmenliðe uygunluðu defaten tespit edilmiþtir. 

BÝLGÝ ÝÞLEM SERVÝSÝ
Servisimiz bünyesinde 1 Servis Sorumlusu,  2 iþçi, 18 þirket iþçisi olmak üzere toplam 

21 personel görev yapmaktadýr.
Servisimizde Donaným, Network, Yazýlým Geliþtirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve 

Güvenlik olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir.
Geliþen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak 

amacýyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca baðlý olarak bilgisayar otomasyonlarý 
kullanýlmaktadýr. Ana sisteme baðlý olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarlarýn 
yazýlým desteði ve teknik servis iþlemleri, að altyapýsý, að cihazlarý teknik destek ve kontrol 
iþlemleri birimimiz tarafýndan yürütülmektedir.

Belediyemizin bünyesinde oluþturulan Yeni bilgisayar altyapýsýnda, dýþ tehditler 
sebebiyle meydana gelebilecek zararlarýn vatandaþa yansýmamasý amacýyla, bir güvenlik 
þemsiyesi oluþturulmak üzere  bir güvenlik sistemi kurulmuþ ve bunun için gerekli olan 1 adet 
Server, 4 adet PC alýnarak güvenlik sistemi faaliyete sunulmuþtur.

Dijital dünyada siber saldýrýlarýn geliþen teknolojiyle birlikte kendini yenilediði, yeni 
yöntemler kullandýðý aþikârdýr. Bu nedenlerden dolayý eski güvenlik sisteminin ihtiyacýmýzý 
karþýlamamasý sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi oluþturulmasý ihtiyacý doðmuþtur. Bu

Sebeple 2008 yýlýnýn ilk aylarýnda yeni bir güvenlik sistemi donanýmlarýyla birlikte 
faaliyete sokulmuþ olup 2009 yýlýnda devam etmiþtir.

Son yýllarda þirketler ve kurumlar virüs ve benzeri saldýrýlardan çok büyük zararlar 
görmektedirler. Bu sebeple mevcut að yapýmýzda yapýlan tüm iþlemlerin ve bilgisayar 
sisteminin bu tür virüs saldýrýlarýndan korumasý için gerekli olan antivirüs yazýlýmlarý temin 
edilmiþtir.

Tüm bilgisayarlarýn doðru ve sistemli çalýþabilmesi için teknik servis, yazýlýmlarýn 
kurulmasý, programlarýnýn güncellenmesi,  gerekli donanýmlarýn alýnmasý, gerekli sistemlerin 
kurulup kullanýlýr hale getirilmiþ, arýzalara ilk müdahaleler yapýlarak kullanýma hazýr hale 
getirilmiþtir. Ayrýca bilgisayarlara að baðlantýsýnýn çekilmesi ve aða ulaþým iþlemleri, sisteme 
baðlý yazýcýlarýn tümünün bakýmý onarýmý, sarf malzemelerin (kartuþ, toner ve nokta vuruþlu 
yazýcýlar için þerit) temini, bazý arþiv dosyalarýnýn saklanmasý iþlemleri Servisimiz tarafýndan 
yürütülmektedir.

Kurumumuz içinde personelimize bilgisayar kullanýmý ve programlarýn en iyi þekilde 
kullanýlmasýný saðlamak amacýyla eðitimler verilmiþ olup, bu eðitim faaliyetleri ihtiyaca 
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binaen devam etmektedir.
2008 yýlý baþýnda Türk Telekom ile ortaklaþa bir çalýþma yapýlarak yeri ve hizmeti 

Belediyemize, donanýmlarý Telekom'a ait olmak üzere 20 adet Bilgisayar, 1 adet yazýcý alýnýp 
internet evi açýlmýþ ve halkýmýzýn ücret ödemeden bu hizmetten yararlanmasý saðlanmýþtýr.Bu 
hizmet 2009 yýlýnda da aktif olarak devam etmektedir

Web sayfamýzýn içeriði zenginleþtirilmiþ, verilen web hizmetlerinin çeþitlendirilmesi 
ve geliþen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artýrýlmasý yönünde 
çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Web sayfamýzda meclis kararlarý, ihaleler, her türlü haber, 
duyuru ve ilanlara yer verilmiþtir. Ayrýca web sayfamýza vatandaþlarýmýzýn borç bilgilerine 
ulaþmalarý için “Borç Sorgulama Bölümü” konularak vatandaþýmýzýn borcunu öðrenmesi daha 
kolay hale getirilmiþtir. Ayrýca E-Belediye Hizmetleri kapsamýnda; Online Borç Sorgulama 
Sayfamýzla vatandaþlarýmýzýn belediyeye olan tüm borçlarýný abone ve sicil numaralarýný 
girerek sorgulamalarý saðlanmýþtýr.  

Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa 
üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Bilgi Edinme baþvurularý Online olarak 
yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web 
hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alýnýp yanýtlanmaktadýr.

Vatandaþlarýmýzýn tahsilât bürolarýna gitmeden tahakkuk eden borçlarýný 
ödeyebilmeleri için bankalarla anlaþma yapýlarak “Otomatik Ödeme Talimatý” uygulamasý 
baþlatmýþ ve bu uygulama halen devam etmektedir.

Tüm dünyada internet üzerinden yapýlan her türlü ticari iþlemlerin güvenilir bir 
þekilde yapýlabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikasý (128 Bit SSL) alýnarak uygulamaya 
konulmuþtur.  Kýsa bir sure içinde de “Online Borç Ödeme” uygulanmasýna baþlanacaktýr.

Abdullah paþa, Sürsürü, Doðukent ve Ýller bankasý karþýsýnda tahsilât bürolarý hizmet 
kalitesini artýrarak halkýmýzýn isteklerine cevap vermiþtir. Daha önce vatandaþlarýmýzýn uzun 
mesafeler kat ederek yaptýklarý ödeme iþlemleri artýk merkezimize gelmeden yaný 
baþlarýndaki veznelerden daha rahat ve daha kolay yapmalarý saðlanmýþtýr.
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Yeni Alýnan Web tabanlý Programlar
Geçek/Tüzel Kiþi Arazi Beyaný
Çevre Temizlik Beyaný Sicil Birleþtirme
Analitik Bütçe Ýlan Reklam Beyaný
Tahakkuk Esaslý Muhasebe Ýþgaliye
Ýþtirak Personel
Hal Rüsum Maaþ
Ödeme Genel Tahakkuk
Mahsup Genel Tahsilât
Encümen Bina Beyaný
Otobüs Bileti Arsa Beyaný
Baþkanlýk Modülü Ýþyeri Ruhsat ve Denetim

Çaðdaþ kentlilik çerçevesinde geliþen teknolojinin nimetlerinden biri olan mobil 
iletiþim teknolojileri sayesinde vatandaþlarýmýzla olan iletiþimimize farklý bir boyut 
kazandýrmak gerektiðinin farkýnda olduðumuz bir dönemde; Yerel Yönetimler Ýletiþim 
Platformu sosyal projesi ile tanýþtýk. Yerel Yönetimler Ýletiþim Platformu sayesinde vatandaþýna 
cep telefonu aracýlýðý ile ulaþarak ortak bir kültür ve kentlilik bilinci oluþturmakta ve ayný 
zamanda vatandaþýnýn da dilediði an SMS ile belediyesine ulaþmasýný saðlamaktadýr.

888 YayýnCell ve 3870 Ýnter aktif Katýlým Kanallarý üzerinden Yerel Yönetimler Ýletiþim 
Platformu sosyal projesini yürüten belediyemiz, 888 YayýnCell Belediye Bilgi Kanalý ile 
vatandaþýna belediyemizin yapmýþ olduðu hizmetleri (yol yapýmý, park açýlýþlarý vb), acil 
durum yayýnlarýný ve sosyal içerikli yayýnlarý belirli bir plan doðrultusunda göndermektedir. 
3870 Ýnteraktif Katýlým Kanalý ile de vatandaþýmýzýn sesine kulak verip istek, þikayet ve 
önerilerini dikkate alarak demokrasinin gereklerini yerine getirmek için çaba sarf   etmektedir.

5018 sayýlý Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun kapsamýnda belediyemize baðlý 
tüm birimlerde ANALÝTÝK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE sistemi ile hizmet 
verilmeye devam edilmektedir.

E-Belediyecilik kapsamýnda 2010 Performans plan ve bütçesinde yapmayý 
düþündüðümüz projelerimiz ve amaçlarý þunlardýr: 
. Numarataj Projesi ve amacý

Numarataj Bilgi Sistemi ile kurum ve kuruluþlarýn doðrudan iliþkili olduðu bina, cadde, 
sokak yani adres bilgisinin coðrafi mekân ile iliþkilendirilerek, bu verilerin depolanmasý, 
yönetimi ve paylaþýmýnýn yerel yönetimlerce CBS altyapýsý olarak kullanýlmasý saðlanmaktadýr. 
Numarataj Bilgi Sistemi kapsamýnda kurum envanterindeki tüm grafik ve sözel bilgiler 
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merkezdeki bir sistemde depolanarak çok kullanýcýlý dinamik bir bilgi arþivi saðlanýr. Bina, kapý 
numarasý, sokak ve cadde isim deðiþiklikleri ile mahalle, ilçe ve il sýnýrlarýnýn tarihsel 
deðiþiminin takibi saðlanýr.

Sonuç olarak e-belediyecilik; yapýlan tüm çalýþmalarla Vatandaþýn yaþam kalitesini 
artýracak, yönetime katýlýmlarýný temin edecek, Belediye ile ilgili tüm iþlemlerini belediyeye 
gelmeden halletmelerine olanak saðlayacaktýr. Ayrýca þikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve 
baþvurularýný kolaylýkla takip edebilecekleri, günlük ihtiyaçlarý için gerek duyabilecekleri tüm 
servislere eriþebilecekleri, yönetsel anketlere katýlarak yönetim kararlarýna katký vermeleri 
amaçlanarak bir hizmetler bütünlüðü saðlanmýþtýr.

OTOBÜS ÝÞLERÝ AMÝRLÝÐÝ
Belediyemiz toplu taþýma hizmeti veren özel halk otobüslerinin 22 adedi 0 km 

otobüslerle yenilendi.
Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan otobüs duraklarýmýzdan eskiyen ve 

görüntüsü güzel olmayan 52 adet durak atölyemizde yeni yaptýrýlan modern camlý otobüs 
duraklarýyla deðiþtirilmiþtir.

Belediye özel halk otobüslerinin sefer yapmadýðý 10 adet mahallenin toplu taþýma 
hizmetleri yapýlmýþtýr.

Belediyemize ait 7 adet 302 marka ve 5 adet V6 Mercedes  otobüslerimizin bakým ve 
onarým çalýþmalarý baþlatýlmýþ olup bununla beraber renkleri bordo beyaza çevrilmiþtir.

Spor faaliyetlerinde 2adet otobüsümüz günlük olarak çalýþmýþtýr.
Belediye eðitim merkezi öðrencilerinin eðitim yerlerine ulaþtýrýlma hizmeti 

yapýlmýþtýr.
Okullarýmýza öðrenim süresi içerisinde her türlü faaliyet ve gezileri için otobüs 

hizmetleri saðlanmýþtýr.
Hipodrom tesislerine 4 ay boyunca otobüs hizmeti verilmiþtir.
Cenazelerde vatandaþlarýmýza otobüs temin edilmiþtir.
Dini Bayramlarda mezarlýklara ücretsiz otobüs görevlendirilmiþtir.

SU ARIZA SERVÝSÝ
KUYULARIMIZ
Ýlimize su temin eden mevcut kuyularýmýza ilaveten; 

1 adet         Esentepe mahallesi
1 adet         Harput     mahalles
1 adet         Sürsürü  mahallesi

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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1 adet         Ataþehir   mahallesi
1 adet         Yeniköy   
1 adet          P1 pompa istasyonu
1 adet          Yeni sera kuyusu;

Olmak üzere 7 adet yeni kuyu açtýrýlmýþtýr.2008 yýlýnda açtýrýlmýþ derin kuyularýn 
devreye alýnmasý çalýþmalarý 2009 yýlý içerisinde tamamlanmýþtýr. 

DEPOLARIMIZ
          Þehir içme suyu þebekesine su temin eden su depolarýna ilaveten artan ihtiyaca ve 
yeni yerleþim bölgelerine su vermek amacý ile yeniköy bölgesine 1 adet 500 m3 su deposu 
yaptýrýlmýþtýr. Deponun isale ve daðýtým þebekesinin yapýmýna 2010 yýlýnda baþlanacaktýr.

Harput ta yapýmýna devam edilen 1500m3 lük su deposu tamamlanmýþtýr isale ve 
daðýtým þebekesinin yapýmýna 2010 yýlýnda baþlanacaktýr. Ayrýca tüm depolarýmýzýn temizlik, 
depo yýkanmasý,izolasyon,boya,çevre düzenlemeleri,depo korunmalarý,tel çit ve duvarlarý 
yaptýrýlmýþtýr ayrýca su arýza servisinde kapalý malzeme ambarý olarak kullanýlmak üzere 9 adet 
oda yaptýrýlmýþtýr.

KARAÇALI ÇEÞMELERÝMÝZ
2009-2010 yýlý arasýnda þehrimizin muhtelif mahallelerine 17 adet yeni karaçalý 

çeþmesi yaptýrýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur.Yaptýrýlan çeþmelerimiz için 5000 
metre PVC boru ile döþenmiþtir.

Karaçalý suyunun ana daðýtým deposu araþtýrma su deposu sahasýnda bulunmaktadýr. 
Karaçalý su depomuzun bakým ve temizlik iþleri zamanýnda periyodik olarak 
yaptýrýlmýþ,deponun içi komple fayansla kaplanmýþtýr.Depo giriþine yaptýrýlan ozonlama 
sistemi tesisi devreye alýnmýþ dezenfeksiyon iþleminde dünyanýn en ileri teknolojisi olan 
ozonlama metodu ile karaçalý suyumuz ozonlanarak halkýmýzýn tüketimine sunulmuþtur.

YENÝ ÞEBEKE YAPIMLARI:
Gümüþkavak mahallesi yeþiltepe mevkisinde yaptýrýlan su deposu, açýlan yeni 

kuyunun isale hattý ve daðýtým þebekesi yapýldý ve yaklaþýk olarak 12.000 metre PVC boru 
döþendi.

Toki içerisinde Abdullahpaþa'ya baðlanan bulvara yeni þebeke yapýldý ve yaklaþýk 
olarak 500 metre PVC boru döþendi.

Odun ambarý deposundan esentepe su deposu  arasýna 2.500  metre terfi hattý 
yapýlmýþtýr. Kapalý ceza evi ve çevresine su vermek amacýyla 2.000 metre PVC þebeke 
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yapýldý.Örençay köyüne 1.500 metre PVC su þebekesi yapýldý.
Ataþehir mahallesi,Doðukent mahallesi yeni yerleþim bölgeleri 15.000 metre PVC 

boru ile döþendi.Zafran deposundan zafran küme evleri arasýndaki terfi hattý2.200 metre PVC 
boru ile döþendi.

Yýl içerisinde yapýlan toplam þebeke miktarý 35.200 metredir.

ÞEBEKE YENÝLEME ÇALIÞMASI
Su þebekemizde bulunan asbest ve font borularýnýn deðiþtirilmesi için yapýlan 

çalýþmalar sonucu 50.000 metre çeþitli çap ve ebatlarda HDPE plastik borularýnýn ihalesi 
yapýlarak alýnmýþtýr.Borularýn deðiþtirilmesi çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere bütün 
malzemeler temin edilmiþ olunup 2010 yýlýnda eskiyen borularýn deðiþimine baþlanacaktýr.Bu 
çalýþmalar içerisinde öncelikli olarak mevcut hattý asbest olan kesikköprü terfi hattý HDPE 
boruyla yeniden döþenecektir.

Kýzýlay su deposu ile P3 pompa istasyonu arasýndaki terfi hattý yeniden döþenerek 
Kýzýlay su deposu faaliyete geçirilecektir. 

Karaçalý suyu sivrice hazarbaba bölgesindeki ana kaynak ile çýkýþ kaptajý arasýndaki 
eskiyen borularýn tamamý 1000 metre PVC boru ile yenilenmiþtir.

Þehir içme suyu þebekesinde acil yenilenmesi gereken muhtelif bölgelerdeki eskiyen 
borularýn yerine 3000 metre PVC boru ile þebeke yapýldý.

Belediyemiz Harput içme suyu þebekesinin tamamýný deðiþtirmek amacýyla ihalesini 
yapmýþ bulunmaktadýr.2010 yýlýnda yenilenen þebekesi,yeni yaptýrýlan 1500 tonluk su deposu 
ve yeni açtýrýlan derin kuyusu ile su problemi tamamen çözmüþ olacaktýr.Þehirden 
pompalanan su çok maliyet getirdiðinden o bölgede açtýrýlan Derinkuyu sayesinde ayný 
bölgeden Harputun su deposu beslenecek ve maliyet düþecektir.

POMPA VE ELEKTRÝK SERVÝSÝ
1) Esentepe su deposu yanýnda yeni bir derin kuyu açtýrýlýp 6 lt/sn'lik dalgýç pompa ile 

faaliyete sokulup hemen yanýndaki esentepe su deposunun beslenmesine destek 
saðlanmýþtýr.özellikle daha önce bu deponun beslenmesindeki 6 (terfinin) aktarmanýn 
herhangi birinde çýkan bir aksaklýk direk bu depoyu etkilediði düþünülürse,bu kuyudan 
gelen suyun maliyetinin ucuzluðu ve su kesintilerinin önüne geçmesindeki özelliði daha 
da dikkat çekmektedir.

2) Kesik köprü su deposunu besleyen kuyularda,dere kuyusu olarak bilinen kuyunun 
pompasýnýn arýzalanmasýndan sonra ve bu pompanýn tamir maliyetine yeni 20 lt/sn'lik bir 
dalgýç pompa baðlanmýþtýr ve enerji tüketiminde %30 luk bir düþüþ saðlanmýþtýr

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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3) Esentepe su deposunun beslenmesindeki son terfi olan odun ambarý su deposuna, 
esentepe deposu için yedek 15 lt/sn'lik delik milli düþey bir pompa monte edilmiþtir.

4) Demirtaþ köyüne,var olan 3 lt/sn'lik dalgýç pompanýn yetersiz olmasýndan dolayý 5 lt/sn'lik 
yeni bir delik milli düþey pompa montajý yapýlmýþtýr.

5) Araþtýrma su deposundan zafran su deposunun beslenmesi için var olan iki pompaya ek 
olarak 120 lt/sn'lik delik milli düþey bir pompa montajý yapýlýp devreye sokulmuþtur.

6) Zafran su deposundan zafran küme evlerine su deposunu besleyen pompaya yedek bir 5 
lt/sn'lik düþey milli pompa baðlantýsý yapýlmýþtýr.

7) Karþýyaka su deposuna beyyurdu terfi istasyonunun  beslenmesi için 10 lt/sn'lik daðlýç 
pompa baðlantýsý yapýlýp devreye alýnmýþtýr.

8) Doðukent su deposundan sugözünde yapýlan deponun beslenmesi için 5 lt/sn'lik düþey 
milli bir pompa montajý yapýlýp devreye alýnmýþtýr.

9) Kesik köprü su deposunu besleyen kuyulardan,1.kuyunun (bahçe yaný)pompasýnýn 
arýzalanmasýndan sonra ve bu pompanýn tamir maliyetine yeni bir 15 lt/sn'lik dalgýç 
pompa baðlanmýþtýr ve enerji tüketiminde % 35 oranýnda düþüþ saðlanmýþtýr.

10)  1800 evler su deposunu besleyen 4 nolu kuyunun iþ görmez hale gelmesi nedeniyle 
hemen yanýna yeni derin bir kuyu açtýrýlýp 13 lt/sn'lik dalgýç pompa montajý yapýlmýþtýr.

11)  Baskil su deposunu besleyen kesik köprü su deposuna destek amaçlý opel'in arka kýsmýna 
yeni bir derin kuyu açtýrýlýp 20 lt/sn'lik dalgýç pompa montajý yapýlmýþtýr.

12)  P3 su deposunda doðukent su deposunu besleyen iki adet düþey milli su pompasýna ilave 
olarak 100 lt/sn'lik yeni delik milli düþey pompa montajý yapýlýp devreye alýnmýþtýr.

13)  Sürsürü bölgesinde yeþilkent su deposunu besleyen iki adet derin kuyuya ilave olarak 
yeni bir derin kuyu açtýrýlýp 20 lt/sn'lik dalgýç pompa montajý yapýlarak devreye alýnmýþtýr.

14)  Kesikköprü,Karþýyaka ve beyyurdu su depolarýnýn bulunduðu sahalar beton direkler 
vasýtasýyla tel örgülerle koruma altýna alýnmýþtýr.

15)  P1 pompa istasyonunu besleyen kuyularda meydana gelen yýkýmlardan dolayý yeni 
kuyular açýlýp bunlara ait enerji nakil hatlarý çekilerek, yeni pompalar alýnýp montajlarý 
yapýlmýþtýr.

16)  P1 ve P2 pompa istasyonlarýna ait 355 kw motorlarda meydana gelen rulman gümüþ 
kontaklar,OG sigortalarý,kontaktörler,termik röleler,faz koruma röleleri,aþýrý akým kýsa 
devre röleleri,vakum kontaktörleri ve kesicilere ait olan iletken papuçlar yenilenmiþtir

17)  Gümüþkavak yeþiltepe mevkiinde su problemini gidermek için yeni derin kuyu 
açýlarak,enerji nakil hattý çekilip yeni bir su deposu kurulmuþ ve yeni bir dalgýç pompa  
montajý yapýlýp devreye alýnmýþtýr.

18)  Kuyularda meydana gelen arýzalarda kontaktörler,termikler,röleler,OG 
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sigortalarý,muhtelif çaplarda rulmanlar,manþonlar,kolon borularý,miller,trans 
yataklarý,dalgýç pompalar ve yataklar alýnarak kullanýlmýþtýr.

19)  210 kw elektrik motorlarýna ait vanalara baðlý olan (actuatör) ler alýnarak montajlarý 
yapýlmýþtýr.

20)  Kök hücrelerde bulunan XLP kablo baþlýklarý meydana gelen arýzalardan dolayý yenileriyle 
deðiþtirilip arýzalarý giderilmiþtir.

21)  Kuyularda mevcut olan isale hatlarýnda meydana gelen arýzalarda muhtelif çaplarda 
vana,çekvalf,flanþ ve çelik boru kullanýlmýþtýr.

22)  Pompa istasyonlarýndaki 24 volt akü besleme devrelerindeki aküler ve bunlarý besleyen 
þarj cihazlarý yenilenmiþtir.

23)  Yeni açýlan kuyularda teknik detaylarýna uygun elektrik panolarý yapýlarak monte 
edilmiþtir. 

24)  Scada merkezinde bulunan bilgisayar ve panolardaki elektronik devrelerde kullanýlmak 
üzere malzemeler alýnýp arýza giderilmiþtir.

25)  Debimetre programlarýnda meydana gelen arýzalar giderilmiþtir.
26)  Doða olaylarýndan dolayý(þimþek ve yýldýrým çarpmasý) yanan elektrik motorlarý sarýmlarý 

yapýlarak yerlerine monte edilmiþtir.
27)  P1-P2-P3 pompa istasyonlarý arasýnda bulunan isale hatlarýnda bakým ve onarým 

çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
28)  Pompa istasyonu ve buralarý besleyen kuyularda ulaþýmý saðlamak amacýyla yol 

iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmýþ olup sorunlarý giderilmiþtir.
29)  Çalýþan teknik personelin iþlerini daha iyi yapabilmeleri için sunulan eðitim seminerlerine 

katýlýmlarý saðlanmýþtýr.
30)  Pompa istasyonlarýnda bulunan 355 kw'lýk elektrik motorlarýnýn fabrikada bakým  

görmesi için yapýlan çalýþmalar devem etmektedir.
31)  Halkýmýzýn su ihtiyacýný karþýlayan pompa istasyonlarýndaki özverili çalýþmalarýmýz devem 

edecektir.

GERÇEKLEÞEN SU ARIZA ONARIMLARI:
Ýçme suyu þebekesinde meydana gelen arýzalar su arýza ekiplerimiz tarafýndan 

zamanýnda giderilmiþtir. 2009 yýlý içerisinde kayýtlý 4800 arýza ihbarý deðerlendirilmiþtir. 2009 
yýlý içerisinde yeni yapýlan inþaatlarýn ana þebekeden abone baðlantýlarý su arýza ekiplerimizce 
yapýlmýþtýr. Yýl içerisinde yapýlan abone baðlantý sayýsý 244 adettir.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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MAKÝNE PARKI
Su arýza servisinde çalýþtýrýlmak üzere 2 adet kazýcý beko  kepçe satýn alýnmýþtýr.
Su arýza servisinde ve P1 pompa istasyonunda çalýþtýrýlmak üzere 2 adet çift kabinli 

pikap alýnmýþtýr.
Kuyularýmýzýn tamiratlarýnda ve tüm belediye iþlerinde kullanýlmak üzere 1 adet 13 

tonluk vinç yaptýrýlmýþtýr.

Toplam araç sayýmýz;
14 adet Belediye otobüsü
38 adet Özel halk otobüsü
1 adet Kamyon
3 adet Kazýcý beko kepçe
4 adet Çift kabinli pikap
1 adet Traktör
1 adet vinç

 SU ÞEBEKESÝ TOPLAM BORU UZUNLUÐU VE BORU CÝNSÝ

KARAÇALI ÇEÞMELERÝ

1 Asbest Boru 300 km 
2 Font Boru (Pik) 25  
3 Çelik Boru 62  
4 PVC Boru 958 
5 PVC Karaçalý Hattý 125 km 
Toplam Ýçe Suyu Þebekesi 1470 km 
 

  YENÝ  17 ADET 

TOPLAM 123 ADET 
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KUYU SAYISI

SU REZERV KAPASÝTESÝ

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

MOLLAKENDÝ 27 ADET 

KESÝKKÖPRÜ 4 ADET 

ABDULLAHPAªA  3 ADET 

BAHÇELÝEVLER 3 ADET 

ÝTFAÝYE 1 ADET 

KIZILAY  5 ADET 

HARPUT 1 ADET 

ESENTEPE 1 ADET 

YENÝKÖY (MÝYADIN)  1 ADET 

YENÝ SERA  1 ADET 

TOPLAM 48 ADET 
 

MOLLAKENDÝ 1250 lt/sn 

KESÝKKÖPRÜ 100 lt/sn 
ABDULLAHPAªA  80 lt/sn 
BAHÇELÝEVLER 50 lt/sn 
KIZILAY 80 lt/sn 
ESENTEPE 5 lt/sn 

YENÝKÖY (MÝYADIN) 5 lt/sn 
HARPUT 3 lt/sn 
YENÝ SERA  3 lt/sn 

TOPLAM 1576 LT/SN  
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TOPLAM KAPASÝTE

TOPLAM DEPOLARIMIZ VE HACÝMLERÝ

MOLLAKENDÝ 960 lt/sn 

KESÝKKÖPRÜ 100 lt/sn 

ABDULLAHPAªA  80 lt/sn 

BAHÇELÝEVLER 50 lt/sn 

ESENTEPE 5 lt/sn 

YENÝKÖY(MÝYADIN)  5 lt/sn 

HARPUT 3 lt/sn 

YENÝ SERA  3 lt/sn 

TOPLAM  1206 lt/sn 

 

1 P1 Terfii Deposu 600  m3  

2 P2 Terfii Deposu 600  m3  
3 Karþýyaka Terfi 50    m3  

4 Beyyurdu Daðýtým 200  m3  
5 Beyyurdu Daðýtým 100  m3  

6 P3 Terfi ve Daðýtým Deposu  4000 m3 
7 P3 Terfi ve Daðýtým Deposu 5000 m3 

8 Doðukent Terfi ve Daðýtým Deposu 2000 m3 
9 Ulukent Terfi ve Daðýtým Deposu 1500 m3 

10 Harput Daðýtým Deposu  400   m3 

11 Sugözü Daðýtým Deposu 100   m3 
12 Araþtýrma Terfi ve Daðýtým Deposu 5000 m3 

13 Odun Ambarý Terfi ve Daðýtým Deposu 5000 m3 
14 Gülmez Daðýtým Deposu 1000 m3 

15 Zafran Terfi ve Daðýtým Deposu 5000 m3 

16 Yeþilkent Terfi ve Daðýtým Deposu  2000 m3 
17 Kireç ocaðý Daðýtým Deposu 1500 m3 

18 1800 Evler Terfi ve Daðýtým Deposu 1500 m3 
19  1800 Evler Daðýtým Deposu 500   m3 
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6-YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüzün satýn alma iþlemleri Müdürlüðümüz Doðrudan 

Temin Komisyonunca; Ýhale iþlemleri ise Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðüne baðlý Ýhale 
Ýþleri Servisince koordineli olarak yapýlmaktadýr. 

Müdürlüðümüz birim sorumlularýnýn ihtiyaç duyulan malzemeyi ve kullanýlacaðý yeri 
gösteren raporu doðrultusunda Müdür, sorumlu Baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Baþkanýmýzýn 
Onaylarý ile gerekli mal alým ve ihale iþlemleri baþlatýlmaktadýr. 

Ýç kontrol kavramý yönetim kontrolü olarak da adlandýrýldýðýndan, yönetim 
sorumluluðunun bir gereði olarak iç kontrol sisteminin idareler tarafýndan kurulmasý ve 
iþletilmesi gerekmektedir. Diðer bir ifadeyle iç kontrol, idarenin amaçlarýna ulaþmasýna, 
güvenilir raporlarýn üretilmesine, varlýklarýn korunmasýna, performans hedeflerinin 
gerçekleþmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluðunun saðlanmasýna yardýmcý olur. 
Ýdarelerde her personelin iç kontrol sorumluluðu bulunur. Üst yönetici, iç kontrol sisteminin 
kurulmasý ve iþleyiþinden doðrudan sorumludur. 

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A- Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri:
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülmekte olan mevcut Ýçme suyu 

þebekesi bakým ve onarýmý, yeni þebeke yapýmý, ilimizin mevcut su sarfiyatýnýn gün geçtikçe 
yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabý verebilmek için yeni su depo inþaatlarý yapýmý, içme 
suyu kalitesinin AB normlarýna uygun hale getirilmesi amacýyla kurulmuþ bulunan içme suyu 
kontrol ve kalite laboratuarýnýn çalýþmalarý neticesinde üretilen suyun tamamýnýn 
dezenfeksiyonun yapýlabilmesi amacý ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve 
dezenfeksiyon ünitelerinin kurulmasý saðlanarak þehrimize daha temiz ve saðlýklý ve içme 
suyu verilmeye baþlanmýþtýr.

2009
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20 Kesikköprü Terfii Deposu 600   m3 
21 Baskil Terfi ve Daðýtým Deposu 1500 m3 

22 Hilalkent Daðýtým Deposu 1500 m3 
23 Yeþiltepe Daðýtým Deposu 100   m3 

24 Emirler Daðýtým Deposu 50     m3 
25 Yeniköy (Miyadýn) daðýtým deposu 500   m3 

26 Harput daðýtým deposu  1500 m3 

27 TOPLAM 41.800 m3 
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Ýlimizde tüketilen su, derin kuyulardan saðlandýðý için kýsýtlý olduðu bir gerçektir. Bu 
bilinçle hareket ederek su ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile uzun vadeli su kaynaklarýnýn 
bulunmasýný ve su kapasitesinin arttýrýlmasý için gerekli giriþimler yapýlacaktýr.

Ayrýca üretilen suyun ölçülebilmesi amacý ile su kaynaklarýmýzda üretilen suyun 
tamamýnýn ölçüm altýna alýnarak su tasarrufu yapýlacaktýr.

Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleþim birimlerinin þehir içi ulaþýmýný saðlamak, 
toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diðer toplu taþým araçlarýný temin 
etmek Özel Halk Otobüsleri alarak çalýþtýrarak toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yürütmektedir. 

Halkýmýzýn ihtiyacýna cevap verecek toplu taþýma hizmetlerini 14 adet Belediye 
otobüsü 38 adet Özel Halk Otobüsü ile yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve 
güzergâhlarýn tespiti yapýlarak, günün ekonomik, teknolojik ve fiziki yapýsýna göre yeni toplu 
taþým sistemleri geliþtirmesi için çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Bilgi çaðýnda bulunmamýz nedeni ile biliþim teknolojilerini en ileri seviyede 
belediyemiz için kullandýrmak hizmetini yürütmektedir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Ýlimiz Ýçme suyu kalitesinin AB normlarýna uygun hale getirilmesi, Uzun vadeli su 
kaynaklarýnýn bulunmasý ve su kapasitesinin arttýrýlmasý, Yeni Toplu Taþýmacýlýk sistemlerinin 
geliþtirilmesi,

III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
I-Bütçe Uygulama Sonuçlarý

Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI

Harcama Birimi Adi
 

ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ

EKONOMIK KODLAR

 
BÜTÇE ILE 

VERILEN ÖDENEK

 

AKTARMA ILE 
VERILEN 
ÖDENEK

AKTARMA ILE 
DÜSÜLEN 
ÖDENEK

NET BÜTÇE 
ÖDENEGI 
TOPLAMI

2009 MALI YILI 
BÜTÇE GIDERLERI

GERÇEKLES
ME ORANI 

(%)
01-

 

Personel Giderleri

 

8.070.500,00 TL

 

2.381.614,67 TL 484.000,00 TL 9.968.114,67 TL 7.328.811,16 0.73

02- SGK Devlet Pirimi 
Giderleri

1.305.000,00 TL 1.368.000,00 TL 456.000,00 TL 2.217.000,00 TL 1.465.887,23 TL 0.66

03- Mal ve Hizmet Alim 
Giderleri

16.504.000,00 TL 30.000,00 TL
1.693.000,00 

TL
14.841.000,00 TL 10.670.186,43 TL 0.72

05- Cari Transferler 230.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 230.000,00 TL 118.250,40 TL 0.51

06- Sermaye Giderleri 4.200.000,00 TL 2.750.000,00 TL 295.000,00 TL 6.655.000,00 TL 2.587.127,36 TL 0.39

07- Sermaye Transferleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00

09- Yedek Ödenekler 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00

TOPLAM 30.309,500.00 TL 6.529.614,67 TL 2.928.000,00 33.911.114,67 TL 22.165.262,58 TL 0.65

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
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2-Temel Mali Tablolara iliþkin Açýklamalar:
      Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 
33.911.114,67 TL. ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 22.165.262,58 TL.si harcanmýþ,geri 
kalan 11.745.852,09 TL'lik ödenek iptal edilmiþtir.

3-Mali Denetim Sonuçlarý:
            Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu Mal Alým, Hizmet Alým, 
Ýhaleleri, Doðrudan temin ile alýnan ve yaptýrýlan iþler ile Satýn Alma Müdürlüðü aracýlýðý ile 
alýnan malzeme, iþ ve hizmetlere ait ödeme evraklarý ve taþýnýr iþlem fiþleri düzenli olarak 
yapýlmýþ denetlenmek üzere gerekli þekilde dosyalanýp arþivlenmiþtir

B – PERFORMANS BÝLGÝLERÝ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðümüz tarafýndan yürütülmekte olan mevcut Ýçme suyu 

þebekesi bakým ve onarýmý, yeni þebeke yapýmý, ilimizin mevcut su sarfiyatýnýn gün geçtikçe 
yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabý verebilmek için yeni su depo inþaatlarý yapýmý, içme 
suyu kalitesinin AB normlarýna uygun hale getirilmesi amacýyla kurulmuþ bulunan içme suyu 
kontrol ve kalite laboratuarýnýn çalýþmalarý netÝcesin de üretilen suyun tamamýnýn 
dezenfeksiyonun yapýlabilmesi amacý ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve 
dezenfeksiyon ünitelerinin kurulmasý saðlanarak þehrimize daha temiz ve saðlýklý ve içme 
suyu verilmeye baþlanmýþtýr.

Ýlimizde tüketilen su, derin kuyulardan saðlandýðý için kýsýtlý olduðu bir gerçektir. Bu 
bilinçle hareket ederek su ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacý ile uzun vadeli su kaynaklarýnýn 
bulunmasýný ve su kapasitesinin arttýrýlmasý için gerekli giriþimler yapýlmýþtýr.

Ayrýca üretilen suyun ölçülebilmesi amacý ile su kaynaklarýmýzda üretilen suyun 
tamamýnýn ölçüm altýna alýnarak su tasarrufu yapýlmaktadýr.

Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleþim birimlerinin þehir içi ulaþýmýný saðlamak, 
toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diðer toplu taþým araçlarýný temin 
etmek Özel Halk Otobüsleri alarak çalýþtýrarak toplu taþýmacýlýk hizmetlerini yürütmektedir. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

ÝÞLETME ve ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ BÜTÇE GÝDERÝ

NET BÜTÇE ÖDENEÐÝ, 

33,911,114.67

NET BÜTÇE GÝDERÝ, 

22,165,262.58
NET BÜTÇE ÖDENEÐÝ

NET BÜTÇE GÝDERÝ
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Halkýmýzýn ihtiyacýna cevap verecek toplu taþýma hizmetlerini 14 adet Belediye 
otobüsü 38 adet Özel Halk Otobüsü ile yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve 
güzergâhlarýn tespiti yapýlarak, günün ekonomik, teknolojik ve fiziki yapýsýna göre yeni toplu 
taþým sistemleri geliþtirmesi için çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Belediyemiz biliþim altyapýsý ve, teknolojik faaliyetler ve bilgisayar otomasyonlarý 
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve kullanýlmasý iþlemleri de müdürlüðümüz tarafýndan 
yürütülmektedir.

2- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
2009 yýlý itibariyle Müdürlüðümüz artan su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla gereken 

tüm araç gereç ve teçhizatý temin ederek herhangi bir içme suyu probleminin yaþanmamasý 
için çaba sarfetmiþtir. Nüfusa orantýlý olarak her geçen yýl artan bu önemli soruna 
Müdürlüðümüz imkanlarý dahilinde gelecek yýllara da kolay hizmet verilebilecek þekilde 
gerekli yatýrýmlar yapýlmýþtýr. Enerji nakil hatlarý, pompa istasyonlarý, yeni büyük hacimli su 
depolarý ve yeni içme suyu kuyularýnýn açýlmasý çalýþmalarý bu yatýrýmlarýn baþýnda 
gelmektedir. 

Müdürlüðümüz Belediye Meclisimizin almýþ olduðu ve görev yetki ve 
sorumluluklarýmýz dahilinde bulunan kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde yerine getirmeye 
gayret göstermektedir.

Ýlgili konularda ihtiyaca binaen uzman kiþi kurumlarýn fikir ve tecrübelerinden 
yararlanarak Müdürlüðümüzün performansýný yükseltmeyi amaç edinmiþtir.

VI – KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTESÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
            GÜÇLÜ YÖNLER

Mevcut su kaynaklarýmýzýn yeterli ve ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmasý.
Müdürlüðümüzün yeterli sayýda araç,gereç ve iþ makinelerine sahip olmasý ayrýca 

bilgi sistemi için yazýlým programlarýnýn kullanýlmasý
Müdürlüðümüze gelen þikayetlerin anýnda deðerlendirilmesi
Deðiþen teknolojik imkanlardan faydalanýlmasý

             ZAYIF YÖNLER
Yeterli kadar teknik eleman ve donanýmýn olmayýþý
Müdürlüðümüzün þu anki hizmet binasýndan ivedi bir þekilde yeni yapýlacak olan 

hizmet binasýna taþýnmasý.

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
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ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doðru olduðunu beyan ederim.           
      Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim. 

     H.Harun TUZSUZOÐLU  
  Elk. Elkt. Yüksek Mühendisi

                                                                                         Ýþletme ve Ýþtirakler Müdür V.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

I. GENEL BÝLGÝLER
A –  Misyonumuz
Çaðdaþ ve Teknolojik Kentsel dönüþüm içerisinde Yaya ve Araç Güvenliði ve 

Kontrolünü saðlamada Yerel Yönetimin bir birimi olarak aktif  rol oynamak,

 Vizyonumuz
Deðiþimleri  analiz ederek uygun  stratejiler geliþtirme, en iyiyi en güzeli sunabilme. 

B – Yetki Görev Ve Sorumluluklar 
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü,5393 sayýlý Belediye yasasýnýn 49. Maddesi ve norm 

kadro ilke ve standartlarýna uygun olarak meclis kararýyla oluþturulmuþ;5018 sayýlý Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev yetki ve sorumluluk ilkesine dayanýlarak 
yönetmenlik hazýrlanmýþ olup; belediye Baþkaný'nýn da görevlendireceði baþkan yardýmcýsýna 
baðlý olarak çalýþan bir birimdir. 

a) Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü bir müdür 
 b) Ulaþým Hizmetleri Dört Þef(Amirlik) 
 c) Büro Memurlarý 
 d) Yardýmcý Hizmetler Personelinden oluþur. 

1-Fonksiyonlar arasý faaliyetleri kontrol etme yetkisi  
2-Ýl Trafik (alt) Komisyonunda belediyeyi temsil etme yetkisi                                         
3-Belediye Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Personeli ile Emniyet Trafik Zabýtasý ve  

Karayollarý Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünün ilgili personeli arasýnda vuku bulacak ihtilaflarý  
çözme ve gerekli koordinasyonu saðlama yetkisi 

4-Sinyalizasyon ve iþaretleme ile alakalý çalýþmalarý yerinde inceleyip denetleme 
yetkisi 

5-Toplu taþýma araçlarýnýn güzergahlarýný ve durak yerlerini belirleme yetkisi 
6- Servis araçlarýnýn güzergahlarýný belirleme yetkisi
7-Taksilere, uygun durak yerleri tahsis etme yetkisi
8-Müdürlüðünün görev ve yetkisi kapsamýnda olup Belediyeye gelir saðlayan 

ücretler  konusunda Belediye Meclisine teklif sunma yetkisi

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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Trafiðin yoðun olduðu ana arterlerin trafik sýkýþýklýðýný gidermek amacýyla alternatif 
çözümler üretmek.  Öðrenci ve personel taþýmacýlýðýnda görev yapan araçlarýn gerekli 
kontrollerini yaparak, güzergâh izin belgelerini vermek Müdürlüðümüz Ýktisat Servisinin 
yapmýþ olduðu piyasa araþtýrmalarýyla ilimizde görev yapan personellerin tayin ve dýþ  
hastanelerde yapýlan sevklerinde yol rayiçlerini belirlemek. Ýlimizde yapýlan ihalelerde 
kurumlarýn talep ettiði malzemelerin piyasa fiyatlarýnýn araþtýrmasýný yaparak kurumlara  
yardýmcý olmak

Numarataj Servisi ise Kamu kurum ve kuruluþlarýn vereceði hizmetlerde adreslerin 
güncellendirilmesi, Adrese dayalý Nüfus Kayýt Sisteminin oluþturulmasý mahallelerin 
numaralama çalýþmalarýnýn yürütülmesi .Cadde, Mahalle, Sokak,Konut ve iþyerlerinin levha ve 
kapý numaralarýný tanzim ederek, kentte yaþayanlarýn (Telefon Elektrik ,Su v.s.)faturalarýnýn 
daha hýzlý bir þekilde ulaþmasýný saðlamak. Müdürlüðümüze baðlý  ölçü ayar servisi ile de 
þehrimizde faaliyet gösteren iþyerlerinin   tartý ve ölçü aletlerinin kontrolü  yapýlarak  þehirde 
yaþayanlarýn daha güvenli alýþveriþ yapmalarýný saðlamak için adres bilgi sistemlerinin doðru 
olarak  kurulmasý ve eksiksiz güncellenmesi, Müdürlüðümüz Terminal Amirliði olarak ta 
kentte yaþayanlarýn þehirlerarasý Ulaþým  hizmetlerin de gerekli kolaylýklarý ve  rahatý saðlamak 
için terminal içerisinde günün þartlarýna uygun yeni düzenlemeler yapýlarak halkýmýza ve 
orada çalýþanlara  rahat bir ortam yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Yaptýðýmýz hizmetlerde 
maliyetlerin düþürülmesi için birçok imalat ve yazýlýmlar  müdürlüðümüz atölyesinde 
yapýlmaktadýr.

Sorumluluklarý 
5393 ve 2918 Sayýlý Yasalarýn ve bu yönetmeliðin kendisine verdiði yetkileri ihmalinde 

ayrýca Baþkanlýk makamýnýn vereceði görevlerin zamanýnda yerine getirilmemesinden, Ýlgili 
baþkan Yardýmcýsý ve Belediye Baþkanýna karþý sorumludur.            

C – Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1 – Fiziksel Yapýsý
Müdürlüðümüz Hizmet Binasý Harput yolu Makine Ýkmal Müdürlüðü sahasý 

içerisinde 2 katlý binada 6 odaya sahip ve geniþ bir kapalý atölye sahasýyla hizmet 
vermektedir.

Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
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2 – Örgüt Yapýsý

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüðümüz bünyesinde;
13 Adet Bilgisayar
 6 Adet Yazýcý
1 Adet Fonksiyonel Yazýcý
1 Adet Plotter Yazýcý bulunmaktadýr.
Ayrýca Hizmetlerin daha hýzlý ve verimli bir þekilde sürdürülmesi amacýyla; 

Müdürlüðümüz emrinde 
1 Adet Binek araç 
1 Adet Motosiklet,

Araç Kiralama Hizmet Alýmý Yoluyla
1 Adet Binek Otomobil
1 Adet Uzun Þase Panelvan
1 Adet Pick –Up Bulunmaktadýr.

4 – Ýnsan Kaynaklarý
Müdürlüðümüz emrinde; 
3 Müdür, 1 Müdür Yardýmcýsý,  7 Memur  ve 11 Daimi Ýþçi olmak üzere toplam 22 

personel hizmet vermektedir.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRÜ

BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCISI

ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

BELEDÝYE BAÞKANI

TRAFÝK

AMÝRLÝÐÝ

TERMÝNAL

SERVÝSÝ

NUMARATAJ ÝKTÝSAT

AMÝRLÝÐÝ SERVÝSÝ

ÖLÇÜ AYAR

SERVÝSÝ
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a) Çalýþanlarýn Kadrolara göre daðýlýmý

b) Personelin Eðitim Durumu
Müdürlüðümüz emrinde görev yapan personelden 
Üniversite Mezun Sayýsý 6, 
Lise Mezun Sayýsý : 10
Ýlköðretim Mezun Sayýsý :  6' dýr. 

5 – Sunulan Hizmetler
TRAFÝK VE SÝNYALÝZASYON ÝÞLERÝ BÜROSU
Ýlimiz genelindeki tüm kavþaklarda arýza, çarpma ve hasardan kaynaklanan 

olumsuzluk-lardan dolayý
1. Ahmet Kabaklý Bulvarý
2. Mithat Paþa Bulvarý Alt Kavþaðý
3. Mithat Paþa Bulvarý Yeþil Camii Kavþaðý 
4. Ali Rýza Septioðlu Bulvarý 
5. Kapalý Spor Salonu Kavþaðý
6. Gazi Cad. Þehit Ýlhanlar Cad. Giriþi
7. Cumartesi pazarý Kavþaðý

50%50%
ÝÞÇÝ

MEMUR

6, 27%6, 27%

10, 46%

ÜNÝVERSÝTE

LÝSE

ÝLKÖÐRETÝM
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8. 8. Kolordu Önü (A.Kabaklý Bulvarý)
9. Yunus emre Bulvarý
10. Karþýyaka Kavþaðý
11. Ordu evi üst kavþaðý, 
12. Karayollarý kavþaðý,

Gibi Kavþak ve Bulvarlarýn Sinyalizasyon sistemleri Revizyondan geçirilmiþtir.
45 Adet :Yaya Geçidi Feneri
85 Adet Oto Feneri
31 Adet Elektronik Kart
2 Adet Kavþak Kontrol Cihazý
685 Mt. Kablo
50 Adet Sinyalizasyon Direði,
48 Adet Hasar gören Kablolara Ek Muf takýldý.
310 Adet Minyatür ampul kullanýlmýþtýr.

Ayrýca; 
KTM Komutanlýðý Nizamiyesi önüne Asker kontrollü Kavþak Kontrol Cihazý Monte 

Edildi.
16 Adet Muhtelif yerlerde yapýlan Hýz Kesici Tümseklere Çakar Ledli Flaþör Sistemi 

döþendi.

TABELA VE LEVHA HAZIRLMA ATOLYESÝ
•487 Adet Trafik Ýþaretleri Levhasý, Bulvar levhalarý, Yön ve Bilgi Levhalarý, Ayaklý 
Levha, Uyarý Levhalarý, Dur geç Levhalarý, Pazar yeri belirtme levhalarý,  Otobüs 
Güzergah belirleme Levhalarý, yapýlmýþtýr.

•Harput Mahallesinin Yön. Bilgi ve Trafik Levhalarý Revizyondan geçirildi.

•A. Paþa Çocuk Trafik Eðitim Pistinin Minyatür Levhalarý yapýlmýþtýr.

•17 Adet Özürlüler için uyarý levhasý yapýlmýþtýr.

•897 Adet Oturma Banklarýna yazýlarý yazýlmýþtýr.

•Otobüs Önlerine Mevki Belirten 69 adet Levha yapýldý.

•64 Adet Asri Mezarlýk içine Sokak ve Cadde Levhalarý ve numaratajýný belirten 
levhalar yapýldý.

•28 Adet Deðiþik ebatlarda Bayram, Özel Gün ve Bilgi Afileri yapýldý
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•Belediye Birimlerinin ihtiyacý olan deðiþik ebat ve boylarda levha ve yazým iþleri 
yapýldý.

•13 Adet Bulvar levhasýnýn tadilatý yapýlarak yerlerine monte edildi

•62 Adet Þehrin Muhtelif yerlerine Yön, Bilgi ve uyarý levhalarý yapýldý,

•9 Adet Trafo Binasýnýn Boyanmasý ve Figürleri tazelendi.
Bu doðrultuda Atölye içerisinde;
356 Mt Çeþitli Renklerde Reflektör,
157 Mt Deðiþik Renklerde Folyo,

 74  Kð Deðiþik Renklerde Otofleks Boya kullanýlmýþtýr.

TRAFÝK LEVHA DÝKÝM EKÝBÝ
Müdürlüðümüz Levha Dikim Ekiplerince, Þehrin Muhtelif yerlerine;

•540 adet omega tabela direði çakýldý.

•892 adet muhtelif tip ve ebatta trafik ikaz uyarý bilgi ve yön levhalarýnýn montajý 
yapýldý.

•238 adet Ýlimiz genelinde özelliðini kaybetmiþ tabela direði ve trafik tanzim 
levhalarý sökülmüþtür.

• 2000 adet Trafiði tabela ile kontrol edemediðimiz tehlikeli kavþak önlerine yaya 
geçitlerine ve okul önlerine fiziki hýz kesicili buton çakýlmýþtýr.

•Harput mahallesindeki tarihi yerlerin bilgi tabelalarý sökülerek yerlerine yenileri 
baðlanmýþtýr.

•Belediyemizce yapýlan yeni yolarýn iþaretlenmesi yapýldý. Trafiði rahatlatacak geçici 
ve kalýcý düzenlemeler yapýldý.

•Belediyemiz hizmet birimlerinin çalýþmalarýna iþtirak ederek, gerekli trafik 
önlemleri alýndý. Personellerimizin çalýþmalarýný daha güvenli bir ortamda yapmasý 
saðlandý.

•Dini Bayramlarda asri mezarlýkta, Harput ve sürsürü mezarlýklarýnda vatandaþlarýn 
daha rahat ziyaretlerini Gerçekleþtirmelerini saðlamak için gerekli trafik düzeni 
saðlanmýþtýr.

•Belediyemiz hizmet birimlerinin veya vatandaþýn kazý çalýþmalarýna gerekli 
iþaretlemeler yapýlmýþtýr. 
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TRAFÝK BOYA ATOLYESÝ
•Ýlimizdeki tüm sinyalizasyon kavþaklarýndaki sinyalizasyon direkleri, yeþil renge 
boyandý.

•Muhtelif kavþaklardaki bordur taþlarý boyandý.

•Ýlimizdeki tüm ana yollarýndaki kaldýrým taþlarý sarý beyaz renklerine boyandý.

•Asfaltla yapýlan hýz kesicilerin boyanmasý yapýlarak gerekli belirginliði saðlanmýþtýr.

•Belediyemize ait tüm hizmet binalarý ve çalýþma ofisleri boyama iþleri yapýlmýþtýr.

•Su depolarý, pompa istasyonlarý ve terfi depolarýnýn boyanmasý saðlanmýþ.

•Ýlimizdeki muhtelif mahallelerde bulunan trafo binalarý boyanarak, tarihi ev 
görünümü saðlanmýþtýr.

•Görüntü kirliliði oluþturan duvar ve istinat duvarlarý ve köprü altlarý boyanmýþtýr

•Ýlimiz genelindeki bilbort reklâm tabelalarý boyanmýþtýr.

•Okul önlerine, kavþak içlerine yaya geçitlerine, yaya geçit çizgileri çizilmiþtir.

•Belediyemize baðlý þehrin muhtelif yerlerindeki halkýn kullanýmýna açýk, oto 
parklarýnda park çizgileri çizilmiþtir. Ana arterlerdeki banket ve orta þerit çizgileri 
çizilmiþtir.

Bu doðrultuda;
1450 Kð Beyaz Yol Çizgi Boyasý 
950 Kð Sarý Yol Çizgi Boyasý
1020 Kð Beyaz Yaðlý Boya
795 Kð Sarý Yaðlý Boya
460 Kð Selilozik Tiner
760 Kð Sentetik Tiner
360 Kð Dýþ Cephe Boyasý
200 Kð Ýç Cephe Boyasý
 60 Kð Tavan Boyasý
151 Adet Deðiþik Ebatlarda Robot Fýrça ve Rulo Alýndý.

TRAFÝK EVRAK BÜRO
Trafik Evrak Büromuzca;
14 Adet Ticari Minübüs Hattý Devri yapýlmýþtýr.
43 Adet Ticari Minibüs Hattý Deðiþikliði yapýlmýþtýr.
47 Adet ticari Taksi Hattý devri yapýlmýþtýr.
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51 Adet Ticari Taksi araç deðiþikliði yapýlmýþtýr.
Müdürlüðümüze intikal eden 1472 Adet  Resmi yazý ve dilekçelere gerekli iþlemler 

yapýlmýþtýr.
Ulaþým Hizmetleri Yönetmeliði, Okul ve Öðrenci Servis Yönetmeliði hazýrlanarak;
400 Adet S Plaka'nýn tahsisi Güzergah Ýzin Belgeleri verilerek çalýþan araçlar 

güncellenmiþtir.

TERMÝNAL AMÝRLÝÐÝ
Belediyemize ait Terminal Hizmet Binasýna ait katlarýn kapý, pencere ve Boyanmasý 

iþleri, bakým ve onarýmý tekrara gözden geçirilmiþ olup; Bu baðlamda
Terminalin Çatý saçlarý yeniden elden geçirilerek, 80 Tabaka Saç deðiþtirilmiþtir.

2 Terminal Dýþ Cephe kolonlarý sývalarý yeniden yapýlýp, 1200 m Elastik Tuðla ile örülerek 
kolonlara farklý bir görünüm verilmiþtir.

Terminal Teras Kýsmýnýn etrafýna 300 metre tül denizlik döþenmiþtir.
2Terminal Peron Tarafýna  140 m 'lik Kaldýrým Bordür Taþý çevrilerek Karo ile döþenmiþtir. 

Terminal Anons Ses Sitemi yeni cihazlarla desteklenerek yenilenmiþtir.
Terminal Ön cephe Iþýklý Tabelasý Diðital Tabela ile deðiþtirilerek Modern bir görünüm 

saðlanmýþtýr.
Terminal Giriþ Kýsým ve Peron Kýsmýndaki 240 Adet  Tavan Aplikleri Deðiþtirilerek 

ýþýklandýrma Sistemine farklý bir görünüm kazandýrýlmýþtýr.  
Terminal Hizmet Binasýnýn Ýç Kýsýmlarýnda ihtiyaç duyulan yerlere Ýçme Suyu 

getirilmiþtir.
Terminal Dýþ Aydýnlatma Direklerinin arýzalarý giderilerek çevre aydýnlatmadaki 

sorunlar giderilmiþtir.
Telekom'la yapýlan görüþmeler sonucunda Terminal içinde daha iyi hizmet verebilmek için 
Modern Telefon Ankesörleri takýlmýþtýr.

Terminal Ýç Kýsýmlarý asma tavan yaðlý boya ile, duvarlar ise plastik boya ile 
boyanmýþtýr.

NUMARATAJ SERVÝSÝ
Belediyemiz sýnýrlarý içinde adres standardýný yükseltmek,  düzenli ve kolay ulaþabilir 

adres bileþenleri oluþturmak ve böylece önemi gittikçe artan Ulusal Adres Veri Tabanýný 
eksiksiz olarak güncellemek amacý ile görev ve sorumluluklarýný yerine getirmektedir.

Ulusal Adres Veri Tabanýndaki karýþýklýklarýn giderilmesi ve adreslere daha kýsa sürede 
ulaþýlmasý için;  Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 25/04/2006 tarih ve 5490 sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanunun 
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69. maddesine dayanýlarak hazýrlanan ADRES VE NUMARALAMAYA ÝLÝÞKÝN Yönetmeliðin 14. 
maddesi;“ Bir belediye sýnýrlarý içinde ayný ad veya numara, birden fazla meydan, bulvar, 
cadde, sokak veya küme evlere verilemez.“ maddesine istinaden Belediyemiz sýnýrlarý içinde 
bulunan ayný meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin isimlerinin deðiþtirilmesi için 
Belediye Meclisimiz karar almýþ ve bu doðrultuda;

 Ýzzetpaþa, Rýzaiye, Çarþý, Ýcadiye, Harput, Yeni Mahalle, Üniversite,  Cumhuriyet, Kültür, 
Nailbey, Akpýnar, Sarayatik, Rüstempaþa, Mustafapaþa, Sanayi, Kýrklar, Gümüþkavak, 
Doðukent ve Yýldýzbaðlarý Mahallerinde çalýþmalarýmýz tamamlanmýþ ve diðer mahallelerde 
de ayný çalýþmalar yürütülmektedir.

 892 Sokakta çalýþmalar yürütüldü ve 6100 adet cadde, sokak tabelasý deðiþtirildi. 
Þehrimizde ilk kez mahalle ismi, sokak ismi ve sokak tanýtým numaralarý bulunan  sokak 
levhalarý kullanýldý.

Bu mahallelerde Adres ve Numaralamaya Ýliþkin Yönetmeliðin 14. maddesine 
uymayan 235 sokak ismi deðiþtiridi ve yeni isimler ilgili müdürlüklere bildirildi.

Vatandaþlardan gelen talepler üzerine 1081 adet adres tespiti yapýldý ve 1081  adet 
kapý numara levhasý numara bedeli karþýlýðýnda verildi ve Ulusal Adres Veri Tabanýna Ýþlendi.

Nüfus ve Vatandaþlýk iþlerinin yönlendirdiði vatandaþlarýn adres tespitleri yapýlarak 
Ulusal Adres Veri Tabanýna Ýþlendi.

Ýdari makamlardan gelen bilgi ve talep amaçlý evraklar ile vatandaþlardan gelen 
dilekçelerle ilgili   167 adet yazýþma yapýldý.

ÖLÇÜ VE AYAR SERVÝSÝ
Ölçü Ayar Servisinin 2007 yýlýnda faaliyete geçmesi sebebiyle Personelimizce yapýlan 

çalýþmalar sonucunda 2008 Yýlýnda 2.450 esnafýmýza gerekli tebligatlar yapýlmýþ olup 2009 Yýlý 
sonunda 2346 esnafýmýz kayýt altýna alýnmýþtýr. Bu doðrultuda;

87 Adet Kantar
147 Adet Baskül
1207 Adet Elektronik Tartý
12 Adet Dökme Tartý kontrol edilmiþtir.

ÝKTÝSAT SERVÝSÝ
Belediyemiz Ýktisat Servisi, Belediye sýnýrlarý içinde belediye hizmetlerini kanun, tüzük, 

yönetmelik ve yönergeler doðrultusunda, hizmetlerin belirli esaslar içerisinde yürütülmesini 
saðlayacak hizmet planlamasý yapmak, hizmetleri bu plan çerçevesinde düzenlemek ve 
iktisadi kanunlara iliþkin toplantý ve komisyonlarda belediyemizi temsil etmek ve iktisadi 
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hayatýn seyrini takip etmek vatandaþa daha etkin, verimli ve suretli hizmetin verilmesi için 
alýnan tedbir ve yapýlmasý gereken faaliyetlerinin hayata geçirilmesi hususunda 5393 sayýlý 
belediye kanunu 657 sayýlý kanunda ifadesi bulunan belediyemizin hak ve salahiyetlerinden 
doðan yükümlülükleri icra ve ifa eden bir müessese olarak tanýmlanabilir.  

01 / 01 / 2009 – 31 / 12 / 2009 tarihleri arasýnda Servisimize kamu kurum ve 
kuruluþlarýndan  ve Belediyemiz birimlerinden   gelen (2883) adet evraka ve 
vatandaþlarýmýzdan gelen dilekçelerin resmi muamelesi yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.

Kamu kurum ve kuruluþlarýn ihtiyaçlarý için yapýlacak mal ve hizmet alýmlarý 2886 sayýlý 
Devlet Ýhale Kanunu esas alýnarak, özellikleri belirtilen her türlü emtia ve hizmet alýmlarýnýn 
fiyatlarý Müdürlüðümüzce yapýlan piyasa araþtýrmasý neticesinde en kýsa zamanda cevabi 
yazýyla bildirilmiþtir.

1- Ýlimizde faaliyet gösteren Askeri Hastanenin ihtiyacý olan 125 kalem emtia ve hizmet 
alýmlarýnýn soruþturmalarý yapýlarak faks ile cevap verilip evraklarý evrak kayýt ile yollanmýþtýr.
2- Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn ihtiyacý olan 77 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn 
soruþturmalarý yapýlarak faks ile cevap verilip evraklarý evrak kayýt ile yollanmýþtýr. 
cevaplandýrýlmýþtýr.
3- Elazýð 8. Kolordu Komutanlýðýnýn ihtiyacý olan 1171 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn 
soruþturmalarý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
4- Tunceli 51. Ýç Güvenlik Tugay Komutanlýðý ile Bingöl 17. Ýç Güvenlik Piyade Alay 
Komutanlýðý'nýn ihtiyacý olan 1100 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn soruþturmalarý yapýlarak 
faks ile cevap verilerek evraklar evrak kayýt ile adreslerine yollanmýþtýr.
5- 54. Bakým Merkezi Komutanlýðýnýn ihtiyacý olan 2.288 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn 
piyasa araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
6- Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn ihtiyacý olan 313kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr. 
7- Keban Askerlik Þube. Baþkanlýðýnýn ihtiyacý olan 4 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr. 
8- Jandarma Bölge Komutanlýðýnýn 11 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa araþtýrmasý 
yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
9- Jandarma Bakým ve Onarým Komutanlýðýnýn  11 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
10- TF 22. Tank Çiftliði Þefliðinin 1 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa araþtýrmasý yapýlarak 
cevaplandýrýlmýþtýr.
11- Elazýð Ýl Jandarma Komutanlýðýnýn 197 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa araþtýrmasý 
yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
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12- Elazýð Askerlik Þube Baþkanlýðýnýn 18 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa araþtýrmasý 
yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
13- Elazýð 23. Mühimmat Bl.Komutanlýðýnýn 6 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
14- Elazýð 8. Kolordu BS. PSÝ KS..Komutanlýðýnýn 86 kalem mal ve hizmet alýmlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
15- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan iþçi ve memur personelin yol harcýrahlarýna 
esas olmak üzere tahakkuk ettirecekleri þehirlerarasý km. ve yol ücretlerini bildiri belge için 
müracaat eden 1358 kiþiye resmi yazýyla bildirilmiþtir.Ayrýca bunlardan 7 sine faksla cevap 
verilmiþtir.
16- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan memur ve iþçi personelin yol harcýrahlarýna 
esas olmak üzere tahakkuk ettirecekleri taksi rayicini bildirir belge için müracaat eden 17 
kiþiye resmi yazýyla bildirilmiþtir.
17- Kamu kurum ve kuruluþlarýndan gelen  1263 kalem hizmet alýmý ile ilgili evraðýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.
18- Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da görev yapan memur ve iþçi personelin yol harcýrahlarýna 
esas olmak üzere tahakkuk ettirecekleri taksi rayicini bildirir belge için müracaat eden 17 
kiþiye resmi yazýyla bildirilmiþtir.
19- Elazýð Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðüne ait köy ve mahallelerde bulunan ve 
hazineye ait taþýnmaz mallarýn satýþý ve kiralama iþlemlerinin günün alým rayiçlerine göre 25 
adet parselin fiyatlarý belirlenerek bildirilmiþtir.
20- Saðlýk Kuruluþlarýndan gelen 411 kalen 23 adet evrakýn piyasa araþtýrmasý ve istenilen 
bilgileri içeren cevaplarý yazýlmýþtýr.
21- Müdürlüðümüze ait 2757 Evrakýn kayýt iþlemleri yapýlýp ilgili yerlere daðýtýldýktan sonra 
cevaplarý ilgili yerlere gönderilmiþtir.
22- Milli Eðitim ve Baðlý ilçe Müdürlüklerinden gelen 55 adet 872 kalem  yazýlarýnýn piyasa 
araþtýrmasý yapýlarak cevaplandýrýlmýþtýr.

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý birliðince rayice baðlý olan derneklerce verilmiþ olan 
rayiçlerin Müdürlüðümüzce incelenerek dosyalarýna konulmuþ, ayrýca tarifeye tabi olup da 
odasý olmayan tuvalet, otopark, hamam ve hamaliye iþleten esnaflarýmýzýn yeni tarife 
talepleri incelenerek, neticesinde tespit edilen fiyatlar Belediyemiz Encümenince tasdik 
edilerek ilgili esnafýmýza bildirilmiþtir.
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6) Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
Belediye Meclisinin 03/01/2008 tarih M.2008/15-21 no'lu kararý ile Ulaþým Hizmetleri 

Müdürlüðünün kuruluþ görev ve çalýþma esaslarý ile ilgili hazýrlanan yönetmelikler ve 5393 
sayýlý Belediyeler kanunu, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 23053 
Sayýlý yönetmenlikleri, 657 sayýlý D.M.K. 4857 sayýlý iþ kanunu,  22045 sayýlý karayollarý 
Þehirlerarasý yolcu taþýmalarý hakkýndaki yönetmenliklerin uygulanmasý ve 5490 sayýlý Nüfus 
Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesi ile ilgili belirlenmiþ tanýmlar ve mevzuatlar 
çerçevesinde çalýþmalar yürütülmektedir.

- Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü,5393 Sayýlý Belediye Kanunu, 2918 Sayýlý Trafik Kanunu 
ve 18/07/1997 tarihli Resmi gazetede yayýnlanan 23053 sayýlý uygulama yönetmeliði                       

- 657 Sayýlý Devlet memurlarý kanunu                                                                                                 
 -5490 Sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesi 
-4857 Sayýlý iþ kanunu,                                                                                
-2946 Sayýlý kamu konutlarý kanunu ve yönetmeliði,                                                   
-3628 Sayýlý kanun ve mal bildiriminde bulunulmasý hakkýnda yönetmelik,
-2821 Sayýlý sendikalar kanunu,               
-2822 Sayýlý Toplu sözleþme grev ve lokavt kanunu,                                                     .
-Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmelik, 
-Devlet memurlarý sicil yönetmeliði,                                                 
-Disiplin kurullarý ve disiplin amirleri hakkýnda yönetmelik,                                          
-Devlet memurlarýnýn tedavi yardýmý ve cenaze giderleri yönetmeliði,                                  
-Asli Devlet memurluðuna atananlarýn yemin merasimi yönetmeliði,                                      
-Memurlarýn hastalýk raporlarýný verecek saðlýk kurullarý hakkýndaki yönetmelik,                      
-Devlet memurlarýnýn çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkýnda yönetmelik,          
-Müdürlüðün tabi olduðu sair mevzuat ile mevzuatýn uygulanmasýna iliþkin ilgili 

bakanlýklar   ve Baþkanlýk makamýnýn;Genelge,Talimat ve bildirileri 
 -Ticaret ve Sanayi Bakanlýðýnýn 20074 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan yönetmelik    

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A-  Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri
- Öncelikle þehrimizde yaþayan insanlara trafik seminerleri vermek 
-Yerel Televizyon  Programlarýyla daha bilinçli ve eðitimli  bir toplum oluþturmak. 

Trafik Eðitim desteði kapsamýnda eðitim otobüsleri istihdam ederek bunlarý modern bir 
dershane þeklinde halka sunmak.

Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
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- Trafik eðitim parklarý düzenleyerek uygulamalý olarak kentte yaþayanlara deneyimler 
kazandýrýp,halkla sýcak iliþkiler kurmak.

Yaptýðýmýz bu çalýþmalarý CD, Trafik Eðitim seti,Video Trafik Ýþaretleri Panosu ve 
broþürlerle desteklemek.

- Ulaþým hizmetleri Müdürlüðü olarak, Elazýð Trafiðinin daha güvenilir olmasý, yol ve 
sürüþ güvenliðini artýrarak halkýn zaman,maliyet ve güvenlik açýsýndan daha iyi imkanlara 
sahip bir trafik içerisinde ulaþýmlarýný saðlamak.

Bu hedef Doðrultusunda;
- Trafik Kontrol ve Sinyalizasyon þebekesini geliþtirmek,
- Trafik Yol Ýþaretleme Çalýþmalarýnýn tamamlanmasý
- Sinyalize Kavþaklar,
- Sinyalize Süre Geri Sayým Cihazlarý Kurmak,
- Görüntülü Nakil Kameralar.
- Trafik Merkezi kurmak.
  -Elektronik deðiþebilir Mesajlý Trafik panolarý yapýlarak Elazýð sinyalizasyon sisteminin 

modernizasyonu ve genelinde daðýlýmýný saðlanmasý hedeflenmektedir.
-Akýllý ulaþým sistemleri geliþtirmek.
-Yoðunlaþan trafik ve park sorununu çözmek için þehrin belirli yerlerinde katlý ve yer 

altý otopark projelerimiz misyonumuz olup,bu misyonlarla þehrimize güzel bir vizyon 
kazandýrma amacýndayýz.

-Terminal Hizmet Binasýnýn Güney Çevre yoluna alýnarak daha modern þartlarda 
hizmet vermesini saðlamak;

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü; þehrimizin ulaþým ihtiyacýný en güvenilir ve sistemli bir 

biçimde gerçekleþtirerek halkýn memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve kendisine verilen 
yetkiler çerçevesinde hizmetler sunmaktýr.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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III. FAALÝYETLER ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A – MALÝ BÝLGÝLER
1 – Bütçe Uygulama Sonuçlarý

1- Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

1.336.000,00 TL ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 749.544,03 TL'si harcanmýþ, geri kalan 
586.455,97 TL'lik ödenek iptal edilmiþtir.

Ýdarenin Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ  
Harcama Birimi Adý

 
ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

 
Ekonomik 

Kodlar

 

Bütçe Ýle 
verilen 
Ödenek

 

Aktarma Ýle 
Eklenen 
Ödenek

 

Aktarma Ýle 
Düºülen 
Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödeneði Toplamý

 

2009 Mali Yýlý 
Bütçe Giderleri

Gerçekleº
me Oraný

%
01-Personel 
Giderleri

 

209,000.00 TL

 

10,000.00 TL

 

10,000.00 TL

 

209,000.00 TL

 

172,459.53 TL 0.83

02-SGK 
Giderleri

 

48,000.00 TL

 

0,00

 

0,00

 

48,000.00 TL

 

22,190.35 TL 0.46

03-Mal ve Hiz. 
Alýmý Gid.

 

912,000.00 TL

 

0,00

 

0,00

 

912,000.00 TL

 

497,578.07 TL 0.55

05-Cari 
Transferler

 

95,000.00 TL

 

0,00

 

0,00

 

95,000.00 TL

 

35,974.92 TL 0.38

06-Sermaye 
Giderleri 72,000.00 TL

 

5,000.00 TL

 

5,000.00 TL

 

72,000.00 TL

 

21,341.16 TL 0.30

07-Sermaye 
Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Yedek 
Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 1,336,000.00 TL 15,000.00 TL 15,000.00TL 1,336,000.00 TL 749,544.03 0.56

69%

31%

HARCANAN ÖDENEK

ÝPTAL EDÝLEN ÖDENEK
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2- Mali Denetim Sonuçlarý
Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu Araç Ýhalesi ve  Sinyalizasyon 

Malzemesi alýmý ihaleleri ile ilgili çalýþmalarýný tamamlamýþ evraklarýný arþivlemiþ, doðrudan 
temin yoluyla aldýðý malzemelerin kayýtlarýný yapmýþ ödeme evraklarýný ve taþýnýr mal iþlem 
fiþlerini düzenli olarak saðlamýþ denetlemek üzere gerekli þekilde dosyalanýp arþivlemiþtir.

B – Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje bilgileri
Mali yýl içinde müdürlüðümüz, 2009 Faaliyetlerini tamamlamýþ olup, Mali Yýlda alýnan 

malzemelerle Þehrin Sinyalizasyon çalýþmalarýný, Terminal Hizmet Binasýnýn daha elveriþli 
kullanýlmasýný, Bulvar, Caddes,Sokak, Mahalle ve Kapý numara  Levhalandýrmalarýný, yaparak, 
2010 Yýlý Misyon ve Performansýný belirleyerek belediyecilik hizmetlerini en üst seviyede 
tamamlamýþtýr.

2- Performans Sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi
Müdürlüðümüz 2009 Mali Yýlý Faaliyetleri sonucunda yapmýþ olduðu çalýþmalar ve 

elde ettiði sonuçlar neticesinde Araç ve Yaya güvenliði konularýnda büyük bir ilerleme 
kaydetmiþtir.

IV – KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
a ) Üstünlükler
Müdürlüðümüz Teknik anlamda yetiþmiþ deneyimli personeli, gerekli olan Teçhizat ve 

ekipmanýyla özverili bir þekilde kendi görev ve sorumluluklarý çevresinde kentli 
memnuniyetini en üst seviyeye çýkarmayý üstünlük olarak görmektedir.

b ) Zayýflýklar
Müdürlüðümüzün zayýf yönleri bulunmamakla birlikte teknolojik bilgileri ve Araç Parkurunu 
geniþlettikçe daha verimli olacaklardýr.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan erim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim. …/01/2009

                    Sedat DEVECÝ
       Ulaþým Hizmetleri Müdür V.
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Mali Hizmetler Müdürlüðü

SUNUÞ
Mali Hizmetler Müdürlüðü 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. 

maddesinde sayýlan görevleri düzenli ve sistematik bir þekilde yerine getirmektedir.2009 yýlý 
içinde yasal düzenlemelere uygun olarak 2010 -2014 yýllarýný kapsayacak stratejik planý ve 
performans programýnýn hazýrlanmasý saðlanmýþ ve söz konusu stratejik planla performans 
programýna uygun olarak Belediyemiz bütçesi hazýrlanmýþtýr. Ayrýca, mali karakterli iþ ve 
iþlemlerin muhasebeleþtirilerek kayýt altýna alýnmasý saðlanmýþtýr. Belediye gelirlerin 
tahakkuk, tahsil ve takibi de yine düzenli olarak sürdürülmüþtür.

I-GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon ve Vizyon

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüðün görevleri

        

MADDE 60.- Kamu idarelerinde aþaðýda sayýlan görevler, mali hizmetler birimi 
tarafýndan yürütülür:
a) Bütçeyi hazýrlamak, izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayýtlarýný tutmak. 
b) Bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý ve hizmet gereksinimleri 
dikkate alýnarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 
c) Harcama yapýlmasý ve gelir elde edilmesine iliþkin mali iþlemleri yürütmek.
d) Bütçe uygulama sonuçlarýna iliþkin verileri toplamak, deðerlendirmek ve bunlarýn 
raporlanmasýný saðlamak.

1.Çok iyi yetiþmiþ ve yeterli sayýda personelle,
2.Verimliliði esas alarak,
3.Teknoloji Kullanýmýna öncelik tanýyarak,
4.Plan ve Projeye önem vererek,
5.Þeffaflýk ve Katýlýmcýlýðý ön planda tutarak,
6.Kaynaklarýn etkin kullanýlmasý saðlanarak,
Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarýna ulaþmaktýr.

5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60.ve 61. maddelerine istinaden 
Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumluluklarý aþaðýda belirtilmiþtir;

2009
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e) Ýdarenin bütçe kesin hesabýný hazýrlamak.
f ) Stratejik plan ve performans programlarýnýn hazýrlanmasýný koordine etmek ve sonuçlarýnýn 
konsolide edilmesi çalýþmalarýný yürütmek.
g) Ýdarenin mülkiyetinde veya kullanýmýnda bulunan taþýnýr ve taþýnmazlara iliþkin kayýtlarý 
tutmak. 
h) Mali kanunlar ile ilgili diðer mevzuatýn uygulanmasý konusunda harcama yetkililerine 
gerekli bilgileri saðlamak.

Mali hizmetler birimlerinin çalýþma usul ve esaslarý, idarelerin teþkilat yapýsý dikkate 
alýnarak Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanarak Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak yönetmelikle 
belirlenir.

Muhasebe hizmetleri
MADDE 61.- Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla 

ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý, ilgililere verilmesi, 
gönderilmesi ve diðer tüm mali iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve raporlanmasý muhasebe 
hizmetidir.

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapýlmasýndan ve muhasebe kayýtlarýnýn usulüne 
uygun, saydam ve eriþilebilir þekilde tutulmasýndan sorumludur. 9.12.1994 tarihli ve 4059 
sayýlý Kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, genel bütçe kapsamýndaki kamu idarelerinin 
muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlýðýnca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve 
raporlarý düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

Muhasebe yetkilileri ödeme aþamasýnda, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 
üzerinde;

a) Yetkililerin imzasýný, 
b) Ödemeye iliþkin ilgili mevzuatýnda sayýlan belgelerin tamam olmasýný,
c) Maddi hata bulunup bulunmadýðýný,
d) Hak sahibinin kimliðine iliþkin bilgileri,
Kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatýnda düzenlenmiþ belgeler dýþýnda belge 

arayamaz. Yukarýda sayýlan konulara iliþkin hata veya eksiklik bulunmasý halinde ödeme 
yapamaz. Mali kontrol yetkilisine de bildirilmek þartýyla, belgesi eksik veya hatalý olan ödeme 
emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iþ günü içinde gerekçeleriyle 
birlikte harcama yetkilisine yazýlý olarak gönderilir. Hatalarýn düzeltilmesi veya eksikliklerin 
giderilmesi halinde ödeme iþlemi gerçekleþtirilir.

Muhasebe yetkilileri iþlemlerine iliþkin defter, kayýt ve belgeleri muhafaza eder ve 
denetime hazýr bulundurur.

Mali Hizmetler Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

279

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin birinci fýkrasýndaki ödemeye iliþkin hükümler 
ile bu maddenin üçüncü fýkrasýnda belirtilen ödemeye iliþkin kontrol yükümlülüklerinden 
dolayý sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacaklarý kontrollere iliþkin 
sorumluluklarý, görevleri gereði incelemeleri gereken belgelerle sýnýrlýdýr.

Muhasebe yetkilisi adýna ve hesabýna para ve parayla ifade edilebilen deðerleri geçici 
olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe mutemedidir. Muhasebe 
mutemetleri doðrudan muhasebe yetkilisine karþý sorumludur. Muhasebe mutemetlerinin 
görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacaklarý defter ve belgeler ve diðer hususlara iliþkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.

C-MÜDÜRLÜÐE  ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER
1- Fiziksel Yapý
Mali Hizmetler Müdürlüðü , Belediye Merkez hizmet binasýnda 1 Müdür Odasý ve 3 

Servis , Ýþletme Ýþtirakler Müdürlüðü binasýnýn 2.katýnda strateji servisi ile 1.ve 2.katlarýnda 
Emlak ve Ç.T.V ve Tebligat Servisimiz ile Yaþ Sebze ve Meyve Toptancý Hali'nde Hal servisi idari 
binasýnda  hizmet vermektedir

2.ÖrgütYapýsý

Mali Hizmetler Müdürlüðü, Belediye Baþkan Yardýmcýsýna baðlý 1 Müdür ve  Müdüre 
baðlý 5 servisten oluþmaktadýr. 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüðümüze baðlý Gelir, Emlak, Çevre Temizlik Servisi ve Hal servislerimizde 

toplam 32 adet Bilgisayar, Mali Hizmetler Servisinde 10 adet Bilgisayar ve 4 adet Yazýcý, Taþýnýr 
Ýþlem Konsolide Biriminde 3 adet Bilgisayar ve 1 adet yazýcý, Ýhale Ýþleri Servisinde 3 Adet 
Bilgisayar , 1 Adet Yazýcý ve 1 Adet Fotokopi makinesi,Strateji servisimizde 4 adet bilgisayar ve 2 
adet yazýcý bulunmaktadýr. 

2009
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4- Ýnsan Kaynaklarý
Mali Hizmetler Müdürlüðümüzde 25 memur, 14 Kadrolu iþçi olmak üzere toplam 39 

personel çalýþmaktadýr.

Þekil 1: Çalýþan Personellerin Daðýlýmý

Mali Hizmetler Müdürlüðümde çalýþan personellerimizin eðitim durumlarý; 37 
Lise, 1 Ön lisans, 5 Lisans Mezunlarýndan oluþmaktadýr.

Þekil – 3 Çalýþanlarýn Mezuniyet Durumuna göre Yüzdelik Oranlarý
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5-Sunulan Hizmetler
Mali Hizmetler Servisi:
Mali Hizmetler Servisi, Belediyeye ait gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin ve 

borçlarýn hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin 
alýnmasý, saklanmasý, ilgililere verilmesi ve diðer tüm mali iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve 
raporlanmasýna iliþkin muhasebe hizmetinin yapýldýðý birimdir.

Mali Hizmetler Servisi 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda gerek Mali Hizmetler 
Müdürlüðünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen 15871 adet Muhasebe Ýþlem fiþi, 5384 
adet Çeþitli Ödemeler Fiþi, 6253 adet Ödeme Emri, 402 adet Avans ve Kredi Senedi ve 402 Adet 
Ödeme Emri Mahsup belgesi olmak üzere toplam 28312 adet evrak kayýt altýna alýnarak 
muhasebeleþtirme iþlemi gerçekleþtirilmiþ ve arþive kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca 2008 yýlýna ait Kesin  
Hesap çýkarýlarak incelenmek üzere Sayýþtay Baþkanlýðýna sunulmuþtur.

Mali Hizmetler Servisi, Aylýk ve yýllýk emeklilik þahýs fiþleri, Özel Ýdare Payý, ÇTV. Fon 
Payý, Kültür Varlýklarýný Koruma Payý, Kefalet Sandýðý Aylýk Bordrolarý düzenlenerek kuruma 
intikali ile Ýþçi personellerin aylýk bildirgeleri düzenlenmiþtir. Ayrýca aylýk KDV. Beyannameleri, 
Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi 
Dairesine verilmiþtir. 

Ayrýca, 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda Mali Hizmetler Servisimize 1706 
adet gelen evrak ve 970 adet giden evrak kayýt altýna alýnarak evrakýn gereði zamanýnda ve 
noksansýz yapýlmýþtýr. 

Mali Hizmetler Servisi, Belediyece idare edilen ambar  vb. müesseselerden her 
birinde bulunacak, her türlü madde, eþya ve malzeme ile daire ve kurumlardaki demirbaþ 
eþyalarýn giriþ ve çýkýþ iþlemlerinin koordinasyonunu saðlamak , Alýmý yapýlan mal ve 
malzemenin, ilgili teknik ve idari þartnamelerin doðrultusunda ve Taþýnýr Mal  yönetmeliði 
esaslarýna göre diðer iþlemlerin yerine getirilmesinin koordinasyonunu saðlamakla 
yükümlüdür.

01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda ; Belediyemizce alýnan malzemeler için 37 
adet Taþýnýr Ýþlem Giriþ Fiþi,  65 adet Taþýnýr Ýþlem Çýkýþ Fiþi ve 2 adet zimmet fiþi düzenlenmiþtir.

Ýhale Ýþleri Servisi
Ýhale Ýþleri Servisi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale 

Sözleþmeleri Kanununa göre Harcama birimlerince hazýrlanan ihale iþlemlerinin yine 
ilgili mevzuata göre sonuçlandýrýp, sonuçlarýný ilgili Harcama Birimine bildirmekle 
yükümlüdür. 

Ýhale Ýþleri Servisi olarak 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda ; 47 adet mal, 26 
adet hizmet ve 30 adet yapým iþi olmak üzere toplam 103 adet ihalenin iþlemleri ilgili 
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mevzuata göre sonuçlandýrýlarak gereðini yapmak üzere Harcama Birimlerine bildirilmiþtir. 
Ayrýca 107 adet gelen evrak ve 426 adet giden evrak kayýt altýna alýnarak evrakýn gereði 
zamanýnda ve noksansýz yapýlmýþtýr. 

Gelir Servisi
Belediyemiz Gelirlerinden Emlak,Ç.T.V,Ýlan – Reklam ve Eðlence vergisi Ýle 

Ýnþaat,Minibüs, Esnaf Ýþgaliyeleri  Telalýk Harcý ve diðer bütün gelir kalemlerinin Tarh Tahakkuk 
ve Tahsilatlarý Müdürlüðümüzce yapýlmaktadýr.Ayrýca vatandaþlarýmýza kolaylýk saðlanýlmasý 
amacýyla Müdürlüðümüzde Su Tahsilatý da yapýlmaktadýr. 
         Müdürlüðümüz Gelir Servisince  bahse konu tarihler arasýnda 514 adet gelen  evraka ve 
135 adet gidev evrak kayýt altýna alýnarak resmi yazýþmalar yapýlmýþtýr.

Emlak Servisimizce;
•4641 adet Yeþil karta gayrimenkulü olup olmadýðý hususunda bakýlarak vize iþlemi 

yapýldý.

•15442 adet Sosyal Yardýmlaþmadan yararlanmak isteyen vatandaþa gayrimenkulü 
olup,olmadýðý bakýlarak vize iþlemi yapýldý.

•3260  adet Saðlýk Karnesi için vatandaþýn gayri menkulü olup olmadýðý hususunda 
bakýlarak vize iþlemi yapýldý.

•168 adet inþaat bitim tarihi için yazý verildi.

•1971 adet Veraset ve Ýntikal için yazý verildi.

•133713 bina,41407 arsa ve122926 arazi beyannamesi kabul edilerek tahakkuk 
iþlemleri yapýldý.

•19180 adet satýþ için Tapu Müdürlüklerine tasdikli beyan sureti gönderildi.

•1245 adet Resmi yazý ile Mahkemelere ve Kamu Kurumlarýna cevap verildi.

•Emlak Vergisi Mükellef sayýsý 298096 sayýsýna çýkartýldý.

Çevre Temizlik Servisimiz elemanlarýnca bahse konu tarihler arasýnda yapýlan 
kontrollerde 314 adet iþyeri Ç.T.V vergisi kaydý altýna alýnmýþ olup mükellef sayýsý 32460 
rakamýna  yükseltilmiþtir. Meskenlerde ise 97250 adet mükellefimiz bulunmaktadýr 728 adet 
dilekçe  yerinde kontrol edilerek gerekli iþlem yapýldý.76 adet Resmi yazý ile kamu kurumlarýna 
gerekli cevaplar verilmiþtir.
         Bahse konu tarihler arasýnda Harcamalara Katýlým Payýna ait 21032 adet ihbarname 
çekilmiþtir.654 adet dilekçeye yerinde yapýlan kontrolle gerekli iþlem yapýlmýþtýr.Bahse konu 
tarihler arasýnda 43000 Çevre Temizlik vergisi ödeme emri yapýlmýþtýr.
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.

Hal Servisi
Hal Servisi, Belediye Meclisinin 07/11/2003 tarih ve 2003/111 sayýlý Kararý ile yürürlüðe 

giren Yaþ Sebze ve Meyve Toptancý Hali Yönetmeliði hükümlerini uygulamak, Yaþ sebze ve 
meyve toptancý halinin genel iþleyiþini saðlamak, Günlük yaþ sebze ve meyve fiyatlarýnýn rayiç 
bedellerini belirleyerek fiyat takibi yapmak, Toptancý Hal Rüsum tahakkuk, tahsilatý ve takibini 
yapmak ve Tahsis ücretlerinin tahakkuk, tahsil ve takibini yapmakla yükümlüdür

6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
Müdürlüðümüzde süreklilik esasý vardýr. Müdürlüðümüzün hedeflerine ulaþmasýnda 

esas olan tüm servislerin amaç birliðidir. Müdürlüðümüzün esas amaçlarýndan biri en iyi 
hizmeti sunmaktýr. Burada sözü edilen hizmet her kesim için hizmettir. Bir baþka anlatýmla, 
vatandaþlar, çalýþanlar, yönetim, mutlu olmalýdýr.

 Ýç kontrol, yönetim amaçlarýný saðlamak, iþlerin düzenli pratik ve verimli 
sonuçlanmasý için; varlýklarýn muhafazasý, kayýtlarýn güvenliði, güvenilir mali enformasyonun 
zamanýnda hazýrlanmasý da dahil olmak üzere tesis edilen organizasyon planý ve 
düzenleþtirme sistemlerini kapsar. 
Müdürlüðümüzün iç kontrol yapýsý;

 - Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluþun amaç ve 
misyonuna uygun kaliteli hizmet üretmek,

- Kaynaklarýn israf edilmesine, kötü kullanýlmasýna ve kötü idare edilmesine, hata ve 
suiistimallere mani olmak,

-  Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarýna 
uyulmasýný saðlamak,

-  Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ýþýðý altýnda durumu doðru olarak ve 
zamanýnda gösterecek bir iletiþim saðlamak,  þeklinde yer bulmaktadýr. 
 Ýç kontrol sisteminin hedef ve amaçlar doðrultusunda oluþturulmasýndan, 
etkinliðinden ve verimliliðinden öncelikle Müdür, Belediye Baþkanýna karþý sorumludur. Her 
Servisin Ýç Kontrolü saðlayan birer servis sorumlularý mevcuttur. Müdürlüðümüzün hedef 
ve amaçlarýna göre hareket ederler.

II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri 

  Elazýð Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün gelir ve gider bütçesinin hazýrlanmasý, 
hesap verilebilirlik ve tekdüzenin saðlanmasý, iþlemlerin kayýt altýna alýnmasý, faaliyetlerinin 
mahiyetine uygun olarak saðlýklý etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleþtirilmesi, mali 
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tablolarýn zamanýnda doðru, muhasebenin temel kavramlarý ve kabul görmüþ bütçe ve 
muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabýn çýkarýlmasýna temel olacak, karar, kontrol ve hesap 
verme süreçlerinin etkili çalýþmasýný saðlayacak þekilde hazýrlanmasý ile Belediye gelir 
bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarýn takip, tahsil iþlemlerinin 
yürütülmesini düzenlemektir. Ayrýca Belediye mücavir alan içerisinde yaþ sebze ve meyve 
ticaretinin kalite, standart ve saðlýk kurallarýna uygun olarak serbest rekabet yapýlmasýný 
saðlamak, Üretici ve tüketici çýkarlarýnýn eþit ve dengeli olmasýný saðlamaktýr.

Amaç Ve Hedeflere Ulaþma Yöntemleri

1- Bilgili ve eðitimli personel istihdamý saðlamak, personelin sürekli eðitilmeleri ve 
motivasyon çalýþmalarý yapmak,

2- Günün teknolojisini yakalamak ve takip etmek,
3- Sürekli kontrol ve takip mekanizmasýný oluþturmak,
4- Þeffaf ve adil yönetimi saðlamak,
5- Araþtýrma ve geliþtirme yapmak,
6- Hizmet kalitesinden ödün vermeden mevcut gelir düzeyi üzerine çýkmak ve iþ 

planlarýný gerçekleþtirmek amacý ile gelir artýrýcý, gider azaltýcý araþtýrma geliþtirme 
çalýþmalarý yaparak bunlarý uygulamaya koymak ve sonuçlarýný takip etmek,

7- Eleþtiri ve tavsiyelere açýk olmak ve gelen eleþtiri ve tavsiyeler dikkate alarak 
deðerlendirmek,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlük çalýþanlarýnýn yeniliklere açýk, ihtiyaca cevap veren bilgi ve becerilerle 

donatýlmasý saðlanarak daha etkin hizmet vermelerini temin etmek.
Yeni Kanun ve Yönetmeliklere paralel olarak birimimizde çalýþan personellerin 2 defa 

meslek içi eðitim almasýný temin etmek, teknik ve teknolojik bilgileri tazelemek, eðitimleri her 
yýl kademeli olarak artýrmak.

 
C. Diðer Hususlar: 
Müdürlük Ýlke ve Deðerlerimiz ise Aþaðýdaki þekildedir.

   1. Görevde bilgilendirme ve eþitlik esastýr.
2. Görev uygulamalarýnda dürüst ve adil olunacaktýr.
3. Sunulan hizmetler çözüme yönelik olacaktýr.
4. Vatandaþlarýmýza saygý esastýr.
5. Yasalarýn verdiði görevin yerine getirilmesinde eþit ve þeffaf olunacaktýr.
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6. Çalýþanlarýn mesleki ve davranýþ eðitimlerine önem verilecektir.
7. Personelimiz takým ruhu ve iþbirliði inancý ile çalýþacaktýr.
8. Mesleði ve kurumu küçük düþürecek davranýþlara fýrsat verilmeyecektir.
9. Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacaktýr.
10.Verilen hizmette politik amaç güdülmeyecektir.
11.Temel prensibimiz vatandaþ memnuniyeti olacaktýr

III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüzün 2009 mali yýlý bütçesine ödenek olarak 18.059.703,00 TL Ödenek 

konulmuþ olup, yýl içerisinde aktarma ile 466.857,31 TL.ödenek eklenmiþ,daha sonra 
müdürlüðümüz bütçesinden diðer müdürlüklerin bütçesine (09 Yedek Ödenekler)den  
10.189.192,51 TL.ödenek aktarýlmasý neticesinde düþülen ödenek sonucunda 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI

Harcama Birimi Adi
 

MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ

Ekonomik Kodlar

 

Bütçe ile Verilen 

 
Aktarma ile 

Eklenen

 

Aktarma ile 
Düsülen

Net Bütçe 2009 Mali Yili Gerçeklesme 
Orani

 

Ödenek

 

Ödenek

 

Ödenek Ödenegi 
Toplami

Bütçe Giderleri %

01-Personel Giderleri

 
 

589,200.00 TL

 

85,350.94 TL

 
 

40,467.38 TL 634,083.56 TL 515,995.70 TL 0.81

02-SGK Giderleri

 

138,000.00 TL

 

7,199.88 TL

 

7,199.88 TL 138,000.00 TL 74,173.45 TL 0.54

03-Mal ve Hizmet 
Alimi Gid.

278,000.00 TL 140,940.25 TL 127,940.25 TL 291,000.00 TL 140,691.08 TL 0.48

05-Cari Transferler 2,786,688.00 TL 37,366.24 TL 92,366.24 TL 2,731,688.00 TL 1,889,331.32 TL 0.69

06-Sermaye Giderleri 81,000.00 TL 196,000.00 TL 46,000.00 TL 231,000.00 TL 12,083.20 TL 0.05

07-Sermaye 
Transferleri

879,815.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 879,815.00 TL 0.00 TL 0.00

09-Yedek Ödenekler 13,307,000.00 TL 0.00 TL 9,875,218.76 TL 3,431,781.24 TL 0.00 TL 0.00

T O P L A M 18,059,703.00 TL 466,857.31 TL 10,189,192.51 TL 8,337,367.80 TL 2,632,274.75 TL 0.32
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müdürlüðümüz net bütçesi 8.337.367,80 TL.olmuþ,bu bütçenin 2.632.274,75 TL'si harcanmýþ, 
Geri kalan 5.705.093,05 TL. ödenek imha edilmiþtir. Bütçenin gerçekleþme oraný % 69'dur.

3-Mali Denetim Sonuçlarý:

Mali Hizmetler Servisi 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda gerek Mali Hizmetler 
Müdürlüðünün gerekse Birim Müdürlüklerinden gelen 15871 adet Muhasebe Ýþlem fiþi, 5384 
adet Çeþitli Ödemeler Fiþi, 6253 adet Ödeme Emri, 402 adet Avans ve Kredi Senedi ve 402 Adet 
Ödeme Emri Mahsup belgesi olmak üzere toplam 28312 adet evrak kayýt altýna alýnarak 
muhasebeleþtirme iþlemi gerçekleþtirilmiþ ve arþive kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca 2008 yýlýna ait Kesin  
Hesap çýkarýlarak incelenmek üzere Sayýþtay Baþkanlýðýna sunulmuþtur.

Mali Hizmetler Servisi, Aylýk ve yýllýk emeklilik þahýs fiþleri, Özel Ýdare Payý, ÇTV. Fon Payý, 
Kültür Varlýklarýný Koruma Payý, Kefalet Sandýðý Aylýk Bordrolarý düzenlenerek kuruma intikali 
ile Ýþçi personellerin aylýk bildirgeleri düzenlenmiþtir. Ayrýca aylýk KDV. Beyannameleri, 
Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek Vergi 
Dairesine verilmiþtir. 

Ayrýca, 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda Mali Hizmetler Servisimize 1706 adet 
gelen evrak ve 970 adet giden evrak kayýt altýna alýnarak evrakýn gereði zamanýnda ve 
noksansýz yapýlarak,
01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasýnda ; Belediyemizce alýnan malzemeler için 37 adet 
Taþýnýr Ýþlem Giriþ Fiþi,  65 adet Taþýnýr Ýþlem Çýkýþ Fiþi ve 2 adet zimmet fiþi düzenlenmiþtir.

Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr 
mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapmýþ denetime hazýr hale getirmiþ ve mevzuata uygun  
þekilde dosyalanýp arþivlemiþtir.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

GÝDER BÜTÇESÝ GERÇEKLEÞME ORANI

Gerçeklesen
  Harcama

24%
Net Bütçe 
Ödenegi 

Top
76%

Net Bütçe Ödenegi Top Gerçeklesen Harcama
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2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi  
Belediyemiz meclisinin almýþ olduðu müdürlüðümüz yönetmeliðinde belirtilen 

görev yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde yapmaya çalýþmýþ,diðer 
müdürlüklerle bilgi alýþ veriþinde bulunmuþ,eðitici seminerlere katýlarak verimliliðini ve 
performansýný en üst seviyeye çýkarmaya çalýþmýþtýr.

IV-KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A-Üstünlükler
Müdürlüðümüz personeliyle ,araç ve gereçlerle ,iyi bir çalýþma ortamýyla,idaremizin 

ve birim amirlerimizin personelin kendini yetiþtirmesinde ve mevzuata hakim olmasý için 
azami gayret göstermesi ve kendi mevzuatýný ilgilendiren konularda eðitim alarak 
verimliliðinin en üst limitine çýkmasýný üstünlük olarak görmektedir.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim. 

      Namýk ÖCALAN
                                                                                                               Mali Hizmetler Müdür V.
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ
1958 yýlýndan itibaren Mezarlýklar Müdürlüðü, cenaze defin hizmetleri konusunda 

Belediyeye verilen görevleri yerine getirmektedir.
Elazýð Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü olarak halkýmýza cenaze defin hizmetini 

saðlýklý ve düzenli bir þekilde yapmak amacýyla, gerekli tedbirleri alarak hizmetin devamýný 
esas kýlmaktýr. Belediye mülkü mezarlýklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altý 
inþaatlarýna ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayýtlarýný tutmak, 
þehirlerarasý cenaze nakillerini yapmak, yeni mezarlýk alanlarý tahsis ederek hizmete açmak, 
özel mezarlýklarýn açýlmasýný yasalar çerçevesinde teþvik etmek, Mezarlýklar Müdürlüðünün 
baþlýca görevleridir.

Mezarlýklar Müdürlüðü; hastane ve diðer saðlýk kuruluþlarý tarafýndan 'gömme izin 
kâðýdý' düzenlenerek sevk edilen veya vatandaþlar tarafýndan 'gömme izin kâðýdý' ile 
baþvurusu yapýlan cenazelerin, cenaze ve defin hizmetlerinin yapýlarak kaldýrýlmasý görevini 
ifaeder.

1 - GENEL BÝLGÝLER
A- Misyon ve Vizyon

 Misyonumuz:
Mezarlýklarýn korunmasýný saðlayarak belediyemiz sýnýrlarý içinde veya dýþýnda 

meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme iþlemlerini yapmak, 
ayrýca mezarlara giden yollarý yapýp halkýn daha rahat ulaþýmýný saðlamak ve yeþili bol kaliteli 
bir mezarlýk alaný oluþturmak.

Vizyonumuz:
Mezarlýk Müdürlüðü olarak yasalarýn verdiði yetki ve Belediye Baþkanýnýn 

belirleyeceði esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacýyla önümüzdeki 
yýllara hitap edecek yeni mezarlýk alaný oluþturulup, halkýmýzýn hizmetine sunularak gelecek 
nesillere düzenli bir mezarlýk býrakabilmektir. 

Mezarlýklar Müdürlüðü
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B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Amaç

            Mezarlýklar Müdürlüðü Yönetmeliðinin amacý Elazýð Belediyesi sýnýrlarý içinde, dýþýnda 
ya da yurt dýþýnda meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda, Cenaze ve gömme 
iþlemlerinin hukuki dayanaðý, kapsamlý, görev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili hususlarý 
düzenlemektir.

Kapsam
Bu yönetmelik Elazýð Belediyesi sýnýrý içinde hizmet veren Mezarlýk Müdürlüðü'nün 

kuruluþ görev ve çalýþma kurallarý ile Mezarlýklarýn ihdasýný koruma, güzelleþtirme ve bakým 
hizmetlerini ayrýca teçhiz, tekfin, nakil ve gömü iþlemlerinin yapýlmasý faaliyetlerini kapsar. 

Dayanak
Bu yönetmeliðin yasal dayanaðý 5393 sayýlý Belediye kanunun 14/a 1593 sayýlý umumi 

Hýfzýsýhha kanunu ve 3998 sayýlý kanunu ve Müdürlüðün tabi olduðu diðer mevzuat ile 
mevzuatýn uygulanmasýna iliþkin Baþbakanlýk, ilgili Bakanlýklar ve Belediye Baþkanlýðý 
genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarý çerçevesinde hazýrlanmýþtýr. 

C–Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1) Fiziksel Yapý
Müdürlüðümüz Þehirlerarasý Otobüs terminali ikinci katýnda olup bir Müdür odasý, bir 

Þef odasý, bir personel odasý, birde Arþiv odasý olmak üzere toplam 4 odadan oluþmaktadýr.            

Harput Mezarlýðýnda ise bir þef odasý iki personel odasý ve malzeme odasý olmak üzere 
4 odalý tek katlý bir binadan oluþmaktadýr.

Asri Mezarlýðý üst katý camii olup, alt katýnda bir þef odasý, personel odasý, malzeme 
odasý, taziye yeri ve morgdan oluþan 5 odalý iki katlý bir binadan oluþmaktadýr.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU
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2) Örgüt Yapýsý

3) Bilgi ve Teknoloji Kaynaklarý

4) Ýnsan Kaynaklarý: 
Mezarlýklar Müdürlüðünde 4 (Dört) Memur 6 (Altý) iþçi personel olmak üzere toplam 

10 (on) personel hizmet vermektedir.

Personelin Eðitim durumu
Mezarlýklar Müdürlüðümüzde çalýþan personelimizin örgenim durumlarý, 6 

ilköðretim,  3  lise, 1 yüksekokul mezunundan oluþmaktadýr

BAÞKAN YARDIMCISI

BELEDÝYE BAÞKANI

ÝDARÝ ÝÞLER ÞEFÝ

MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ

ASRÝ
MEZARLIK

ÞUBESÝ

SERVÝS
KALEMÝ

HARPUT
MEZARLIK

ÞUBESÝ

S. No Fiziksel Kaynaklar Birim / Adet 
1 Bilgisayar 2  Adet 
2 Yazýcý  1  Adet 
3 Telefon 8  Adet 
4 Telsiz 6  Adet 
5

 
Araç ( Kiralýk)

 
1  Adet

 
6

 
Mezar Bilgi Sistemi

 
1  Adet

 7
 

Cenaze Araçlarý
 

3  Adet
 

 

60%
30%

10%
ILKOKUL

LISE

YÜKSEK OKUL
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5) Sunulan Hizmetler: 
1-    Mezarlýk alaný içerisinde aðaç budama ve genel temizlik çalýþmasý yapýlmýþtýr.
2-  Asri mezarlýk içerisinde bulunan su deposu ve sulama hatlarýnýn bakým ve 

onarýmlarý yapýlmýþtýr.
3-    Asri Mezarlýðýnda Sondaj kuyu çalýþmasý yapýlmýþtýr.
4-  Sürsürü Mezarlýðý ve Yukarý bahçe mezarlýðýnýn etrafý beton ve panel çit duvar ile 

çevrilerek aðaçlandýrýlma çalýþmasý yapýlmýþtýr. 
5-    Elazýð Merkez, köy ve Ýlçeler dahil 938 adet cenaze nakili yapýlmýþtýr.
6-    Ýki tane cenaze aracý alýnýp araç sayýmýz üçe çýkarýlmýþtýr.
7-   Müdürlüðümüze baðlý Asri, Harput ve diðer mezarlýk alanlarýna yaklaþýk 5000 adet 

çam aðacý dikimi gerçekleþtirilmiþtir.
8-   Müdürlüðümüz Asri Mezarlýðýna internet ortamýnda Mezarlýk Bilgi Sistemi 

kurulmuþtur.
9-   Müdürlüðümüze bir adet Kompresör alýnmýþtýr. 
10- Asri mezarlýk içerisinde su tesisatý olmayan parsel arasý yollara su tesisatý 

çekilmiþtir
11- Asri mezarlýðýndan baþka mezarlýklara nakili yapýlan ceset sayýsý : 2 adet
12- Asri mezarlýðýnda parsel içi kazýsý yapýlan mezar sayýsý : 240 adet.
13- Asri mezarlýðýnda defini yapýlan tek mezar sayýsý : 195 adet.
14- Asri mezarlýðýnda defini yapýlan 0-12 yaþ mezar sayýsý : 32 adet
15- Asri mezarlýðýnda fakir ve kimsesizler için tahsis edilip defini yapýlan mezar 

sayýsý:33 adet
16- Asri ve Harput mezarlýðýnda satýþý yapýlan parsel sayýsý : 167 adet
17- Harput mezarlýðýnda parsel içi kazýsý yapýlan mezar sayýsý : 263 adet
18- Harput mezarlýðýnda defini yapýlan tek mezar sayýsý : 37 adet
19- Harput mezarlýðýnda defini yapýlan 0-12 yaþ mezar sayýsý : 8 adet
20- Harput mezarlýðýnda fakir ve kimsesizler için tahsis edilip defini yapýlan mezar 

sayýsý:8 adet
21- Müdürlüðümüzce 2009 yýlý içerisinde 348 adet evrak kayýt iþlemi 

gerçekleþtirilmiþtir.

2009
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6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi
1-Bu yönetmeliðin yasal dayanaðý 5393 sayýlý Belediye kanunun 14/a 1593 sayýlý 

umumi Hýfzýsýhha kanunu,  3998 sayýlý kanunu ve yönetmeliklerin verdiði yetkiler, Ýlgili 
bakanlýklar ve Valilik talimatlarý, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarý doðrultusunda görev 
yapmak. 

2-Mezarlýðý koruma ile ilgili olarak alýnmasý ve uygulanmasý gereken tedbirler 
konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri;  kanuni yetkileri 
kullanmaya iliþkin iþ ve iþlemleri yürütmek.

3-Ýlgili yönetmelik ve mevzuatlara uymayanlar hakkýnda yasal iþlem yapmak.
4- Mezarlýk vasfý taþýmayan mevcut mezarlýklarda gerekli düzenlemeler yapýlarak 

cenaze defnine devam edilir. 
5- Gerekli düzenlemelerle mezarlýk vasfý kazandýrýlamayacaksa, il veya ilçe umumî 

hýfzýssýhha kurulunun kararýyla yeni cenaze defnine izin verilmez. Bu mezarlýklarýn bakým ve 
onarýmý baðlý bulunduðu belediye veya köy ihtiyar heyeti tarafýndan yapýlmaya devam edilir. 
Bu alanlar mezarlýk dýþýnda baþka hiç bir amaç için kullanýlmaz.

6- Mezarlýk konusuna iliþkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak “Uygulama 
Yönetmelikleri” hazýrlamak ve uygulanmasýný saðlamak.

8- Lüzumu halinde yapýlacak iþler hakkýnda, stratejiyi belirleyip, proje üretmek 
9- Mezarlýða Mesai saatleri dahilinde cenaze gömülür. Bu müddet dýþýnda (gün 

doðarken, gün batarken ve geceleyin) bütün muameleler yapýlmýþ ve bitirilmiþ bile olsa, 
cenaze gömülmesine izin verilmez. 

10- Defin belgesinin sayý numarasý boþ ise, ilgili kurumun mühür (veya kaþesi)mutlaka 
basýlmýþ olmasý ölene ait bilgileri ihtiva etmesi, doktorun adý. Soyadý ve imzasý, ölenin adý-
soyadý ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliþ tarihinin mutlaka doðru olarak 
yazýlmýþ olmasý gerekir. 11-Mezarlýklarla ilgili konulara iliþkin yerel ve ulusal basýný takip 
ederek ilgili haber ve yayýnlarý incelemek ve arþivlemek.

12-Mezarlýklar ile ilgili eðitimi konusunda ilgili birimlerle iþbirliði çerçevesinde eðitim 
programlarý hazýrlayýp, yürütmek.

13-Çalýþma konularýna iliþkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi 
gerçekleþtirmek, iþ ve iþlemleri yürütmek.

14-Yasal mevzuat deðiþimine iliþkin ilgili mercilerce talep edildiði veya gerek 
görüldüðü takdirde görüþ ve öneri sunmak.

15-Birime ulaþan her türlü vatandaþ talep ve þikâyetleriyle ilgili iþ ve iþlemleri 
yürütmek..

Harcama öncesinde, talep edilen mal ve hizmetler müdürlük bünyesinde oluþturulan 
komisyona havale edilir. Komisyonun uygun görmesi halinde baþkanlýk oluru alýnarak mal ve 
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hizmet alýmý için evraklar satýn alma birimine gönderilir. Alýnan mal ve hizmetler taþýnýr mal 
yönetmeliði kapsamýnda deðerlendirilip, mal teslim komisyonu incelemesinden sonra teslim 
alýnýr.

II – AMAÇ VE HEDEFLER
A – Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri:
Amaç: Belediye hizmetlerinde kaliteyi arttýrarak birinci sýnýf mezarlýk alanlarýný 

oluþturmak.
Hedefler: 

•Yýl içerisinde yeni mezarlýk alanlarýnýn tespitini yapmak..

•Mezarlýk alaný içerisinde bakým ve onarým çalýþmalarý yapmak.

•Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin saðlýklý bir þekilde yapýlabilmesi için gerekli 
tedbirleri almak.

B – Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlüðümüz, mezarlýk politikasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný yerine 

getirmekte; Belediyemiz sýnýrlarý dâhilinde, mezarlýklarýn korunmasý ve güzelleþtirilmesi ile 
ilgili sorumluluklarýnýn azami takipçisi olmakta, ilgili Müdürlüklerle iþbirliði yapmaktadýr. 
Öncelikli ve kalýcý hedefimiz; vatandaþlarý, sorumlu kurum ve kuruluþlarý mezarlýklar 
konusunda bilgilendirilmek, eðitmek ve mezarlýklarý kötüye kullananlarý, yasal takip sonucu 
cezalandýrýlmasýndaki kararlýðýmýzý ortaya koymaktýr. Müdürlüðümüz, Avrupa Birliðine uyum 
sürecinde gerek resmi gazete ve gerekse ilgili Bakanlýðýn yönetmelik ve mevzuatlarýný güncel 
olarak takip edilmekte, uygulamaktadýr.

C – Diðer Hususlar:
Mezarlýk alanlarýnýn tespiti ve parsel satýþý kapsamýnda yetki sahamýzda bulunan 

mezarlýklarýn kontrolleri müdürlüðümüz tarafýndan yapýlacaktýr.
Mezarlýk alanlarýnda bakým ve onarým çalýþmasý, mezarlýk alanlarýný koruma, 

güzelleþtirme, cenaze defin iþlemleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü iþleri Müdürlüðümüz 
tarafýndan yapýlacaktýr.
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III- FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRKMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçlarý

2 – Temel Mali Tablolara iliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olara 

972,000.00 TL ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 113,000.00 TL'si eklenmiþ, 515,838.08 TL 
harcanmýþtýr. Geriye kalan 456,161.92 TL.'lik ödenek iptal edilmiþtir.

3 – Mali Denetim Sonuçlarý:
Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr 

mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapmýþ denetlenmek üzere gerekli þekilde dosyalanýp 
arþivlenmiþtir. 

B- Performans Bilgileri
1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri
2009 Mali yýlý içinde Müdürlüðümüzce 348 adet evrak düzenlemiþ, 816 Cenaze defini 

yapýlmýþ, 167 adet Aile parseli satýlmýþ, 938 adet cenaze nakili yapýlmýþtýr.

Ýdare Adý  ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Harcama Birimi Adý
 

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ

Ekonomik Kodlar

Bütçe ile 
Verilen 

Aktarma ile 
Eklenen

Aktarma ile 
Düºülen

Net Bütçe 2009 Mali Yýlý Gerçekleºm
e Oraný

Ödenek Ödenek Ödenek Ödeneði 
Toplamý

Bütçe Giderleri %

01-Personel 
Giderleri 336,500.00TL 105,000.00 TL 3,000.00 TL 438,500.00 TL 336,206.07 TL 0.77

02-SGK Giderleri 66,000.00 TL 7,000.00 TL 0.00 TL 73,000.00 TL 63,872.56 TL 0.87

03-Mal ve Hizmet 
Alýmý Gid. 320,500.00TL 1,000.00 TL 110,000.00 TL 211,500.00 TL 93,760.62 TL 0.44

05-Cari 
Transferler

26,000.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 26,000.00 TL 17,787.40 TL 0.68

06-Sermaye 
Giderleri

223,000.00TL 0.00 TL 0.00 TL 223,000.00 TL 4,211.43 TL 0.02

07-Sermaye 
Transferleri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0,00

09-Yedek 
Ödenekler

0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0,00

T O P LA M 972,000.00TL 113,000.00 TL 113,000.00 TL 972,000.00 TL 515,838.08 TL 0.53
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2- Performans Sonuçlarý Tablosu

3- Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi 
Mezarlýklarla ilgili yönetmenlik ve kanunlar çerçevesinde, hizmet etmeye gayret 

göstererek, bu hizmetlerin daha verimli yapýlabilmesi hususunda, Müdürlük bünyesinde 
görev yapan personelle düzenli olarak toplantýlar yapýlmýþtýr. 

VI – KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A- Üstünlükler 

1- Hizmet kalitemizin iyi olmasý.
2- Gelen þikâyetlerin anýnda deðerlendirilmesi.
3- Cenaze araçlarýnýn yeterli dereceye ulaþmasý.
4- Mezarlýk bilgi sisteminin kurulmasý ( Asri Mezarlýk ).
5- Personelin mesai gözetmeksizin hizmet noktasýnda özveriyle çalýþmasý.

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

Faaliyet Adý :  Mezarlýk alanlarýnýn tespiti ve parsel satýþý

Faaliyet Yýlý :
 

2009
 

Performans Göstergesi

 
Türü

 
2009

 Hedef

 

SONUÇ

Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsý

 

Çýktý

 

150

 

167

Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsý Baþýna Harcanan Mal ve Hizmet

 

Girdi

 

91,83

 Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsýndaki Hata Miktarý

 

Kalite

 

%1

 
Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsýna Göre Toplam Maliyet

 

Verimlilik

 

1.158,83

 

Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsýndaki Tutarlýlýk

Sonuç

 

%85

 

Parsel Satýþý ve Tespiti Yapýlan Mezar 
Sayýsýnýn Toplam Mezar Sayýsýna Oraný

Etkililik %10
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B- Zayýflýklar     
1- Personel sayýmýzýn yetersiz olmasý  
2- Mevcut Mezarlýk alanýnýn yetersiz olmasý nedeniyle yeni mezarlýk alanýna ihtiyaç 

duyulmakta.
     3- Traktör ve Kompresör kullanan personelin bulunmamasý 
     4- Mezarlýk alanlarýndaki bekçi ve kazýcýlarýmýzýn yetersiz olmasý
     5- Mezar kazýmýnda, yol ve çevre düzenlemesinde kullanýlmak üzere bir kepçeye 
ihtiyaç duyulmakta
     6-  Cenaze yýkama ve defin iþlerini yapmak için bir hocaya ihtiyaç duyulmakta
 

C- Deðerlendirme
•Yeni bir mezarlýk alanýn oluþturulacak olmasý.

•Asri mezarlýk idare binasý ile birlikte gasil hane, morg, taziye evi ve caminin olmasý.

•Halk tarafýndan mezarlýk alanlarýna gösterilen saygýnýn yeterince geliþmemiþ 
olmasý.

•Mezarlýk alanýnýn yeterli derecede aðaçlandýrýlýp yeþillendirilmemmiþ olmasý.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.
Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemelerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünü etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler,iç kontroller,iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim
                                                     

                                                                                                                                Mehmet DURNA
                                                                                                                             Mezarlýklar Müdür V.
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SUNUÞ
17.03.2006 tarih ve 26111 sayýlý resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu 

Ýdarelerince Hazýrlanacak Faaliyet Raporlarý Hakkýnda Yönetmenliðin; Üçüncü Bölüm Faaliyet 
Raporlarýnýn Düzenlenmesi uyarýnca hazýrlanan 2009 yýlý birim faaliyet raporu aþaðýda 
sunulmuþtur.

Yönetmelik gereði hazýrladýðýmýz faaliyet raporumuzda; 5393 sayýlý Belediye 
Kanunu'nun verdiði yetkiler çerçevesinde Destek Hizmetleri Müdürlüðü hizmetlerini 
koordinasyon halinde Belediyemiz diðer birimleriyle faaliyetlerini planlý bir þekilde yerine 
getirmektedir.5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayýnlanmasýyla 
beraber veri ve bilgiye dayalý olarak kaynaklarýn etkili bir þekilde kullanýlýp kullanýlmadýðýnýn 
izlenmesi ihtiyacý söz konusu olmuþtur. Bu doðrultuda; misyon ve vizyonumuz, yetki görev ve 
sorumluluklarýmýz, birbirimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açýklamalý olarak sunulmuþtur.

Hedeflerimizi gelecek yýllarda daha ileriye götürmek amacýyla çalýþmalarýmýzý kanun 
ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanmýþ olup, idari ve mali ilgili kanunlar ve 
yönetmeliklerin hükmüne göre sürdüreceðiz.

I-GENEL BÝLGÝLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Destek Hizmetleri Müdürlüðü; Belediyemizde hizmet gören araç ve iþ makinelerinin 

çalýþmalarýna ve Belediyemizin diðer birim Müdürlüklerinin halkýmýza sunacaðý iþlere yönelik 
tüm çalýþmasýna yardýmcý olarak Müdürlüðümüzün görev ve sorumluluk alanýna giren 
hizmetlerin en verimli, kaliteli ve hizmet alanlarýn memnuniyetini saðlayacak performansta 
hizmet vermektedir.  

Vizyonumuz
Belediye olarak halkýmýza en iyi þekilde sunulacak hizmetlerin diðer birimler ile 

aramýzdaki koordinasyonunu saðlamak.  

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
—Destek Hizmetleri Müdürlüðünün Yetki Görev ve Sorumluluklarý:
Destek Hizmetleri Müdürlüðü'nün bugünkü kuruluþu, görev konularýnýn çeþitlerine 
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dayanmaktadýr. Müdürlüðün, amaç, görevler ve iliþkileri bakýmýndan hem planlayýcý ve hem 
de uygulayýcý yönleri vardýr. Destek Hizmetleri Müdürlüðüne görev veren yürürlükteki 
yasalara göre Müdürlüðün iki yönlü bir niteliði olduðu görülmektedir.

1-Müdürlük kendi görev konularýnda araþtýrýcý, planlayýcý izleyici, deðerlendirici, 
denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliðinde çalýþmaktadýr.

2-Ayrýca yine kendi konularýnda bizzat uygulama da yapmaktadýr.
Buna göre yukarýda belirtilen amaçlarýn deðerlendirilmesinde, ana görevlerinin 

yerine getirilmesinde ve iþ iliþkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüðünün bu 
iki yönlü niteliði üzerinde önemle durulmaktadýr.

—Atölye Biriminin Yetki Görev ve Sorumluluklarý:
Destek Hizmetleri Müdürlüðü, Belediye Kanunu ve hizmet alanýna giren konularla 

alakalý diðer ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemize hizmet gören araç ve iþ makinelerinin 
bakým ve onarýmlarýný yapmak, akaryakýt, madeni yað, antifriz tedarik ve daðýtýmýný yapmak, 
yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik 
etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.

Ayrýca Müdürlüðümüz bünyesinde bulunan Marangoz ünitesinde, Yeþil alanlar ve 
parklar için her türlü oyun ve oturma gruplarý, masalar imal edilmekte olup, gerekli üretim 
yapýlmaktadýr. Bu ünitemizde her türlü mobilya iþleri yapýmý da gerçekleþtirilmektedir. 
Müdürlüðümüze baðlý bir diðer ünitemiz olan akaryakýt istasyonun da ise Belediyemize ait 
tüm araçlarýn akaryakýt ihtiyacý karþýlanmaktadýr.

Belediyemize ait Pompa istasyonlarý, arýtma tesisi ve Han pýnarý mevkiinde bulunan 
asfalt þantiyelerinde meydana gelebilecek arýzalar, ünitelerimizde bulunan kalifiye elemanlar 
tarafýndan, seri ve titiz bir þekilde giderilmektedir. 

—Satýnalma Biriminin Ýdari, Yetki ve Sorumluluklarý:
Birimine ait yazýþmalarýn yapýlmasý, dosyalanmasý ve korunmasý; Birim Sorumlusu 

personelinin özlük iþlemlerinin izlenmesi ve gereksinim duyulan demirbaþlar ile kýrtasiye ve 
araç gereçleri temini ve kayýtlarýnýn tutularak korunmasý ile ayrýca yetkili tarafýndan verilecek 
diðer iþleri izlemekle görevlidir.

Müdürlüðün kuruluþ amacý doðrultusunda sorumlu tarafýndan kendisine tevdi edilen 
görevlerin yerine getirilmesinde tüm personel ile iþbirliði halinde çalýþýr.          

Ýlgili yasa ve yönetmelikler uyarýnca gereken malzeme ve mallarýn temini amacýyla 
teklif almak sureti ile evraklarý tekemmül ettirir, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve 
süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçlarýn temini maksadý ile piyasa araþtýrmasý yapmak, teklif 
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almak ve satýn alma evraklarýný tamamlayarak gerekli iþlemleri yapmak ve yaptýrmakla 
görevlidir.

Bu yönergenin amacý doðrultusunda verilen görevlerin ifasý sýrasýnda iþ iliþkileri 
kurmak, personelin sevk ve idaresini yapmakla yetkilidir.
              

—Taþýnýr Kayýt ve Kontrol Yetkileri n Görev ve Sorumluluklarý:
Harcama birimince edinilen taþýnýrlardan muayene ve kabulü yapýlanlarý cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doðrudan tüketilmeyen ve 
kullanýma verilmeyen taþýnýrlarý sorumluluðundaki ambarlarda muhafaza etmek.

 Muayene ve kabul iþlemi hemen yapýlamayan taþýnýrlarý kontrol ederek teslim almak, 
bunlarýn kesin kabulü yapýlmadan kullanýma verilmesini önlemek.
 Taþýnýrlarýn giriþ ve çýkýþýna iliþkin kayýtlarý tutmak, bunlara iliþkin belge ve cetvelleri 
düzenlemek ve taþýnýr yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

Tüketime veya kullanýma verilmesi uygun görülen taþýnýrlarý ilgililere teslim etmek.
Taþýnýrlarýn yangýna, ýslanmaya, bozulmaya, çalýnmaya ve benzeri tehlikelere karþý 

korunmasý için gerekli tedbirleri almak ve alýnmasýný saðlamak.
Ambarda çalýnma veya olaðanüstü nedenlerden dolayý meydana gelen azalmalarý 

harcama yetkilisine bildirmek.
Ambar sayýmýný ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 

seviyesinin altýna düþen taþýnýrlarý harcama yetkilisine bildirmek.
Kullanýmda bulunan dayanýklý taþýnýrlarý bulunduklarý yerde kontrol etmek, sayýmlarýný 

yapmak ve yaptýrmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasýnýn yapýlmasýna yardýmcý olmak.
Kayýtlarýný tuttuðu taþýnýrlarýn yönetim hesabýný hazýrlamak ve harcama yetkilisine 

sunmak.
Ayrýca taþýnýr kayýt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarýnda bulunan ambarlarda kasýt, 

kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayýp ve noksanlýklardan 
sorumludurlar. 

 Taþýnýr kayýt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarýnda bulunan ambarlarý devir ve teslim 
etmeden görevlerinden ayrýlamazlar.

Belediyemiz tüm bölümlerine alýnan demirbaþ ve tüketim maddelerinin 
kaydedilmesini, yýlsonu sayýmýnýn yaptýrýlmasýný, sayým sonuçlarýnýn Belediye Encümeni ile 
mevzuat hükümleri ve Baþkanlýkça talimat verilen ilgili yere bildirilmesini saðlamakla görevli 
ve yetkilidir.
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—Bütçe Muhasebe
Destek Hizmetleri Müdürlüðü; ihtiyaç duyulan maddelerde yýllýk harcamalarýna göre 

bütçe hazýrlanýp sunulur. Hazýrlanan bütçe Belediyemizde hizmet gören araçlarýn ve iþ 
makinelerinin ihtiyacý olan Akaryakýt (Kýrsal Motorin-Motorin- K.Benzin 95 Oktan), madeni 
yaðlar ve yedek parça malzemeleri karþýlanýp Talep Fiþleri, Onay Belgesi, Doðrudan Temin 
Piyasa Araþtýrmasý, Taþýnýr Ýþlem Fiþi, Teslim Tutanaðý, Fatura belgeleri neticesinde ödemeler 
ilgili ekonomik kodlardan ödemeler yapýlmaktadýr.
            Bunun yaný sýra Destek Hizmetleri personelinin yolluk, tedavi, avans, sosyal yardýmlar, 
telefon, adls, elektrik v.b. ödemeler gerçekleþtirilir.
            5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki genel bütçe kapsamýndaki 
kamu idarelerini, özel bütçe kapsamýndaki idareleri ve düzenleyici-denetleyici kurumlarý,
          1- Ödeme Belgesi: Ýdarelerce, bütçeden yapýlacak kesin ödemeler için düzenlenen 
Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapýlacak ödemelerde ise anýlan Muhasebe Ýþlem 
Fiþini,
           2-Harcama Talimatý: Kamu ihale mevzuatýna tabi olmayan bir giderin idare adýna 
geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapýlacak iþ veya 
hizmetin süresini, hukuki dayanaklarýný, tutarýný, kullanabilir ödeneðini, tertibini, 
gerçekleþtirme usulü ile gerçekleþtirmeyle görevli olanlara iliþkin bilgileri gösteren ve 
harcama yetkilisinin imzasýný taþýyan belgeyi,
         3-Onay Belgesi: Ýhale usulüyle yapýlacak alýmlarda, kamu ihale mevzuatýnda standart 
form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doðrudan temin suretiyle veya kamu ihale 
mevzuatýnda belirtilen istisnai alýmlarda ise alým konusu iþin nev'i, niteliði, varsa proje 
numarasý, miktarý, gereken hallerde yaklaþýk maliyeti, kullanabilir ödeneði ve tertibi, alýmda 
uygulanacak usulü, avans ve fiyat farký verilecekse þartýný gösteren ve harcama yetkilisinin 
imzasýný taþýyan belgeyi,
        4-Fatura: Ýþ mal veya hizmet alýmlarýnda, iþin, malýn veya hizmetin özelliðine veya 
alýmýn yapýldýðý yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;
           a)Faturayý,
           b)Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulasý, 
müstahsil makbuzu, giriþ ve yolcu taþýma biletlerini,
           c)Kanunen yukarýdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alýnan harcama 
pusulasý,
          d)Yurtdýþýndan yapýlan iþ ve hizmet alýmlarý ile mal alým bedellerinin ödenmesinde ise, 
yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatýnda belirtilen 
yetkililerce onaylý tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeler,
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      5-Piyasa Fiyat Araþtýrmasý Tutanaðý: Doðrudan temin usulüyle ihale komisyonu 
kurulmadan yapýlacak alýmlarda; alýmý yapmakla görevlendirilen kiþi veya kiþilerce yapýlan 
piyasa fiyat araþtýrmasý sonucunda alýnan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yüklenici gösteren 
ve söz konusu kiþi veya kiþilerce imzalanan bu tutanaðý, ifade eder.

—Belediye Saha Amiri Yetki Görev ve Sorumluluklarý: 
- Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir þekilde yürütülmesi ve aksamalarýn 

yaþanmamasý için araçlarýn ve sürücülerinin koordinasyonunu yürütür. 
- Tüm araçlarda, kanunen bulunmasý gereken evrak ve malzemeleri tespit eder, kayýt 

altýnda bulundurur ve eksiklikleri tamamlar.
- Araçlarýn trafik sigortasý, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanýnda 

yaptýrýlmasýný temin eder.
- Tüm iþ makineleri ve araçlarý ile binek otolarý için bilgisayar ortamýnda bir takip listesi 

tutar ve her türlü iþlemlerini burada kaydeder ve takip eder.
- Görev unvanýna uygun olan ve amirinin istediði diðer iþleri yapar.
Müdürlüðümüz, Belediyemizin yukarýda sayýlan iþ ve iþlemlerin yerine getirilmesinde 

mevzuat dahilinde yetkilidir.
Müdürlüðümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diðer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarýn yanýnda görev ve yetkililerinin ifasýnda, Belediye Baþkanýna ve Baþkan 
Yardýmcýsýna karþý da sorumludur.

C-Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
     -  Tüm personelin iþe geliþ-gidiþlerinin takibini yapmak.

- Ýþçi personellerin yevmiye puantajlarýnýn kanunlara ve talimatlara göre düzenli 
tutulmasýný saðlamak

- Birimine gelen ve giden evraklarýn kayýtlarýný tutmak; daðýtýmýný saðlamak, 
dosyalama    iþlemini yürütmek.

-  Personellerin giyim kuþamlarýnýn zamanýnda temini için gerekli yazýþmalarý 
yaparak daðýtýmýný saðlamak.
      - Tüm personelin idari iþlerinin takibini ve yazýþmalarýný yapmak.

1-Fiziksel Yapý
Harput yolu üzerinde bulunan Belediyemizin ek hizmet binasýnda faaliyetlerini 

sürdürmektedir.
Müdürlüðümüzde hizmetlerin ifa edildiði mekânlar ve hizmet birimleri:
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2-Örgüt Yapýsý

Sýra No Kullaným Amacý Sayý 
1 Müdür Odasý 1 
2 Müdür Yrd. Odasý 1 
3 Kalem 1 
4 Daire Amirliði 2 
5 Teknik Büro 2 
6 Atölye 1 
7 Satýn Alma Birimi 1 
8 Taþýnýr Kayýt Kontrol Servisi 1 
9 Ambar 1 

 

DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ  

DESTEK HÝZMETLERÝ KALEMÝ
 

SATINALMA BÝRÝMÝ

 

AKARYAKIT BÖLÜMÜ ve YAÐHANE BÖLÜMÜ

ATELYE B ÝRÝMÝ

 

TAÞINIR KAYIT KONTROL ÜNÝTESÝ

 

ve 

 
BÜTÇE MUHASEBE 
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
17 adet bilgisayar monitör-kasa, 9 adet yazýcý, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet 

projeksiyon makinesi, 11 adet el telsizi.
4-Ýnsan Kaynaklarý
Destek Hizmetleri Müdürlüðü 1 Müdür,  1 Þef, 2 Memur, 2 Sözleþmeli Memur, 1 Saha 

Amiri,1 Taþýnýr Kayýt Kontrol Yetkilisi,1 Atölye Formeni, 1 Atölye Ustabaþý, 43 Daimi Ýþçi 
personelden oluþmaktadýr.

5-Sunulan Hizmetler:
                 Müdürlüðümüz:

- Araç tamir bölümü:
         Hafif Þase bölümü
         Aðýr Þase bölümü
         Motor bölümü 
- Oto elektrik – Akü bölümü
- Torna tesviye bölümü
- Oto kaporta – Kaynak bölümü
- Hidrolik bölümü
- Marangozhane - Saraçhane bölümü
- Lastik hane bölümü
- Oto boya bölümü
- Oto makas bölümü
- Yaðhane bölümü
- Akaryakýt Ýstasyonu 
- Satýn Alma Birimi bölümlerinden oluþur.       

           Araç Tamir Bölümü:  Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüðü Atölye biriminde 
tüm araç-gereç ve iþ makinelerinin Hafif Þase Bölümü, Aðýr Þase Bölümü ve Motor Bölümü 
olmak üzere tamir, bakým ve revizyonlarý bu bölümlerimizde yapýlmaktadýr. 
           Oto Elektrik - Akü: Araçlarýn elektrik aksamlarýnda ve ateþleme sistemlerinde 
meydana gelen arýzalar ile akülerinin bakým ve onarýmlarý bu bölümlerimizde yapýlmaktadýr.
           Torna – Tesviye: Bakým ve onarýmlarla ilgili tüm torna ve tesviye iþleri bu bölümde 
gerçekleþtirilir.
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Memur Sözleºmeli Memur Ýþçi Toplam Personel 
3 2 47 52 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüðü



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

304

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

          Oto Kaporta – Kaynak: Kaza yapan, parçalarý kýrýlan veya çürüyen araçlarýn kaporta 
ve kaynak iþler ile egzost tamiri, iþ makinelerinin aþýnan parçalarýnýn dolgu kaynak iþleri bakým 
ve onarýmlarý bu bölümde gerçekleþtirilir.     
           Hidrolik: Temizlik araçlarýnýn konteynýr kasalarýnýn yenilenmesi ve onarým iþleri, 
itfaiye araçlarýnýn hidrolik aksamlarýnýn bakým ve onarýmlarý bu bölümde gerçekleþtirilir.
           Marangozhane ve Kaynakhane: Müdürlüðümüz Marangozhane ve Metal Ýþleri 
Bölümleri olarak þehrimizin muhtelif yerlerinde yapýlan; park ve yeþil alanlara, eðitim veren 
okullarýmýza ve camilerimize v.s. toplam 1500 adet oturma banklarý yapýlarak halkýmýzýn 
hizmetine sunulmuþtur.

Ayrýca; 
- Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan bazý köprü ve korkuluklarý yenilenerek 

halkýmýzýn hayatýný kolaylaþtýracak þekilde güvenlikleri saðlanmýþtýr. Otobüs duraklarýnýn 
yenileme çalýþmalarý yapýlarak modern bir görünüm kazandýrýlmýþtýr.

- Þehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan çöp konteynýrlarýnýn yenilenerek daha temiz 
bir çevre saðlanmýþtýr.

- Geri dönüþüm projesi çerçevesinde metal iþleri bölümü olarak cam, plastik, kâðýt ve 
evsel atýk konteynýrlarý hazýrlanarak bilinçli bir toplum oluþturmak için halkýmýzýn hizmetine 
sunulmuþtur.

- Þehrimizin muhtelif yerlerine yapýlan reklâm bilbordlarýyla Belediyemize gelir 
kaynaðý Müdürlüðümüzce kazandýrýlmýþtýr.

Kaynakhane: Müdürlüðümüz halkýmýzýn yaþamsal alanlarýnýn yenilenmesi 
projelerine þehrimizin muhtelif yerlerindeki 52 (elli iki) adet Otobüs Duraklarý ile þehrimizin 
muhtelif bulvar ve caddelerine 250 (iki yüz elli) adet çöp kovalarý yapýlarak halkýmýzýn 
hizmetine sunulmuþtur.

Saraçhane: Þehrimizin muhtelif yerlerinde kurulan iftar çadýrlarý, kurban kesim yerleri 
için oluþturulan çadýrlar, festivallerde kurulan çadýrlar ile Ýlimizdeki kurumlarýn düzenlemiþ 
olduklarý etkinliklerde halkýmýza daha iyi bir hizmet sunabilmek amacýyla Müdürlüðümüz 
Metal hane Bölümü ile Saraçhane Bölümü ortak çalýþmasý neticesinde çadýrlar halkýn hizmetine 
sunulmuþtur.

Müdürlüðümüze baðlý bir diðer ünitemiz olan akaryakýt istasyonun da ise 
Belediyemize ait tüm araçlarýn akaryakýt ihtiyacý karþýlanmaktadýr.

Ayrýca Müdürlüðümüz bünyesinde bulunan marangoz ünitesi ile metal ünitesi; yeþil 
alanlar ve parklar için her türlü oyun ve oturma gruplarý, masalar imal edilmekte olup, ferforje 
yapýmýnda gerekli üretim yapýlmaktadýr. Bu ünitemizde her türlü mobilya iþleri yapýmý da 
gerçekleþtirilmektedir. 

Belediyemize ait Pompa istasyonlarý, arýtma tesisi ve Han pýnarý mevkiinde bulunan 
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asfalt þantiyelerinde meydana gelebilecek arýzalar, ünitelerimizde bulunan kalifiye elemanlar 
tarafýndan, seri ve titiz bir þekilde giderilmektedir. 

Lastikhane: Belediyemiz araçlarýnýn ihtiyacý olan lastik onarým ve bakýmlarý bu 
bölümde gerçekleþtirilir.
         Oto Boya: Oto kaporta ve kaynak atölyesinde yapýlan iþlerin ve araçlarýn kýsmi ya da 
komple boya iþleri bu bölümde gerçekleþtirilir.
           Oto Makas: Belediyemizde hizmet gören araçlarýn makas aksamlarýnýn onarýmý ve 
deðiþimi bu bölümde gerçekleþtirilir.
          Yaðhane: Belediyemizde hizmet gören araçlarýn yaðlarýnýn deðiþimi bu bölümde 
gerçekleþtirilir.
          Akaryakýt Ýstasyonu: Belediyemizde hizmet gören araçlarýn yakýtlarý bu bölümde 
temin edilir.

Atölyesine getirilen arýzalý araç ve iþ makinelerinin Akaryakýt (Kýrsal Motorin-Benzin-
Motorin) ihtiyacý için akaryakýt istasyonuna araçlar kendi birim müdürlüðünden almýþ olduðu 
taþýnýr kayýt istek belgesi ile geleceklerdir.                    

 6-Yönetim ve Ýç kontrol Sistemi
Destek Hizmetleri Müdürlüðü ilgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüðümüze ait alt 

birimlerin görevleriyle ilgili iþlerin yapýlmasýnda mer'i mevzuat dahilinde yetkilidir. 
5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun verdiði yetkiler çerçevesinde Destek Hizmetleri 

Müdürlüðü hizmetlerini koordinasyon halinde Belediyemiz diðer birimleriyle faaliyetlerini 
planlý bir þekilde yerine getirmektedir.5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 
yayýnlanmasýyla beraber veri ve bilgiye dayalý olarak kaynaklarýn etkili bir þekilde kullanýlýp 
kullanýlmadýðýnýn izlenmesi ihtiyacý söz konusu olmuþtur.

Müdürlüðümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diðer mevzuatta belirlenen 
sorumluluklarýn yanýnda görev ve yetkilerinin ifasýnda, Belediye Baþkanýna ve Baþkan 
Yardýmcýsýna karþýda sorumludur.

II-AMAÇ ve HEDEFLER
A-Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri:
- Belediyemizin hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için

- Belediyemizde hizmet gören araç ve iþ makinelerinin 

 iþlemlerin yapýlmasýný, 
kontrol ve takip edilerek sonuçlandýrýlmasýný saðlamak,

bakým ve onarým hizmetlerinin 
azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanýnda gerçekleþtirilmesi 

- Diðer birim müdürlüklerinin ihtiyaçlarýnýn teminini karþýlanmasý.

2009
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- Fatura ödemeleri(Mal ve Hizmet alýmý, telefon elektrik) zamanýnda yapmak
- Belediye birimlerinde kullanýlacak akaryakýt ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný ve 

ödemelerini yapýlmasýný saðlamak
Belediyemizin gerçekleþtirdiði organizasyonlarda tören yerlerinin hazýrlanmasý ve 

teknik çalýþmalarýný yapmak.
- Araçlarý trafik sigortasý, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanýnda 

yaptýrýlmasý iþlemlerinin yapýlmasýný, kontrol ve takip edilerek sonuçlandýrýlmasýný saðlamak
Müdürlüðümüz hedefleri arasýnda; günümüz teknolojik kaynak, araç ve 

gereçlerden yararlanýlarak daha modernize edilerek kaliteli bir hizmet politikasýný 
sürdürmektir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:
          Destek Hizmetleri Müdürlüðü, 5393 sayýlý Belediye yasasýnýn 48. maddesine 
dayanýlarak kurulmuþ ve Belediye Baþkan Yardýmcýsýna baðlý olarak çalýþan bir birimdir.

Belediyemizin tüm makine, tesis ve ekipmanlarýný iþletme, kontrol ve denetimi ile 
tüm ikmal, tamir ve bakým iþlemlerini yürütmek, kendine baðlý birimler arasýndaki 
organizasyonu düzenlemek, geliþtirmek, çalýþmalarý kovuþturmak ve kontrol etmek.

III-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler 
1-Bütçe Uygulamalarý Sonuçlarý

Idare Adi    ELAZIG BELEDIYESI

Harcama Birim Adi
   

Destek Hizmetleri Müdürlügü

Ekonomik Kodlar
 

 
 

Bütçe Ile Verilen 
Ödenekler

 

Aktarma Ile 
Eklenen 

Ödenekler

Aktarma Ile 
Düsülen

Ödenekler

Net Bütçe
Ödenegi Toplami

2009 Mali Yili 
Bütçe Giderleri

Gerçeklesme 
Orani %

01-Personel Giderleri

 

1.792.120,00 TL

 

663.418,78 TL 140.000,00 TL 2.315.538,78 TL 2.024.972,53 TL 0,87

02-SGK Devlet Primi 205.000,00 TL 216.500,00 TL 0,00 TL 421.500,00 TL 409.167,12 TL 0,97

03-Mal ve Hizmet 
Alim Giderleri

8.118.972,00 TL 153.200,00 TL 888.700,00 TL 7.383.472,00 TL 4.362.359,12 TL 0,59

04-Faiz Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 00 TL 0,00 TL 00 TL 0,00 TL

05-Cari Transferler 60.908,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 60.908,00 TL 21.842,53 TL 0,36

06-Sermaye Giderleri 90.000,00 TL 0.00 TL 0,00 TL 90.000,00 TL 4.541,54 TL 0,05

07- Sermaye 
Transferleri

0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00

09- Yedek Ödenekler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00

T O P L A M 10.267.000,00 TL 1.033.118,78 TL 1.028.700,00 TL 10.271.418,78 TL 6.822.882,84 TL 0,66
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2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde 2009 Mali yýl ödeneði olarak 

10.271.418,78 TL ödenek konulmuþ olup, yýl içerisinde 6.822.882,84 TL'si harcanmýþ, geri kalan 
3.448.535,94 TL iptal edilmiþtir. 

3-Mali Denetim Sonuçlarý:
Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapmýþ olduðu 619 ödeme evraklarýný ve 

taþýnýr mal iþlem fiþlerini düzenli olarak yapmýþ denetlemek üzere gerekli þekilde dosyalanýp 
arþivlenmiþtir.

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüðümüz 2009 Mali yýlýnda,  877 adet ödeme evraký düzenlemiþ, 2010 

performans programýný hazýrlamýþ, 2008 mali yýlý faaliyet raporu çalýþmalarýný yapmýþ, Devlet 
Planlama Teþkilatýndan ve benzeri kurumlardan gelen statiksel cetveller doldurularak ilgili 
makamlara ulaþtýrmýþtýr.

2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
Belediyemiz meclisinin almýþ olduðu müdürlüðümüz yönetmenliðinde belirtilen 

görev yetki ve sorumluluklarý kanunlar çerçevesinde en iyi þekilde yapmaya çalýþmýþ, diðer 
müdürlüklerle bilgi alýþ veriþinde bulunmuþ ve performansýný en üst seviyeye çýkarmaya 
çalýþmýþtýr.

IV-KURUMSAL KABÝLÝYET ve KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A-Üstünlükler
Destek Hizmetleri Müdürlüðünün güçlü, bilgi ve birikimli kaliteli hizmet alanlarý 

üreten; alanýnda yetiþmiþ olan tecrübeli personellere sahip olmak, 
 Kaliteli hizmet üretmek için gerekli teknik donanýma ve ekipmana sahip olmak,
 Müdürlüðümüzün görev ve sorumluluk alanýna giren hizmetlerde baþarýlý bir 
performans ile kaliteli hizmet sunulmasýnýn saðlanmasý nedeniyle, hizmet alanlarýnýn 
memnuniyetinin saðlanmýþ olmasý.

B-Zayýflýklar
Geliþen teknolojik yapýlanmalara uygun nitelikte hizmet sunabilmek için yapýlan 

eðitim seminerlerine katýlabilecek uygun zaman diliminin olmayýþý.
Müdürlüðümüzden hizmet alan birimlerin taleplerini zamanýnda iletmemelerinden

kaynaklanan aksaklýklar,

2009
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ÝÇ KONTROL VE GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilimde: 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim

Bu raporda açýklanan faaliyetler için bütçesinden harcama birbirimize tahsis edilmiþ 
kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alanýmýn 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dâhilindeki hususlara 
dayanmaktadýr.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkýnda 
bilgim olmadýðýný beyan ederim.

                                                                                                               H. Harun TUZSUZOÐLU
                                          Elk. Elektronik Yük. Müh.
                                                                                                             Destek Hizmetleri Müdür V.                                                          
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T.C.
ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ 

SUNUÞ
Çevre hakký temel insan haklarýndan biridir. Bu sebeple çevrenin korunmasýna yönelik 

yapýlacak her þey, atýlacak her adým insanlýk için yapýlmýþ olacaktýr. Saðlýklý bir toplum 
oluþturulmasýnýn ancak çevre meselelerinin çözülmesiyle mümkün olacaðý, bugün dünyada 
kabul görmüþ bir gerçektir. 

Ýnsanlar, toplumsal yaþam iliþkileri içerisinde doðal kaynaklarý kullanarak, teknoloji 
geliþtirerek, ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Toplumlar, yapay çevre içindeki yaþam 
koþullarýný geliþtirirken doða ile sürekli bir iliþki içindedir. Ýnsan ve doða arasýndaki bu iliþki, 
ekolojik sistemin bir parçasýdýr. Ýnsanoðlu'nun yeryüzünde yaþamaya ve kendisine ait yapay 
çevre oluþturmaya baþlamasýndan bu yana insan ve doða arasýndaki denge, insan aleyhine 
devamlý olarak bozulmuþtur. Özellikle son yýllarda ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre 
sorunlarý yaratan insan, bu sorunlarýn kendisine dönmesi ve saðlýðýný olumsuz yönde 
etkilemesi üzerine çevre bilincine varabilmiþ ve bu kavramý kabul etmiþtir.

Çevre kirliliði, bütün canlýlarýn saðlýðýný olumsuz yönde etkileyen, cansýz çevre öðeleri 
üzerinde yapýsal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancý maddelerin; hava, su 
ve topraða yoðun bir þekilde karýþmasý olayýdýr. Hedefimiz, saðlýklý ve yaþanabilir bir çevre 
oluþturarak gelecek nesillere kirlenmemiþ, doðal bir ortam býrakabilmektir.

Mustafa TEPE
             Çevre Mühendisi
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.V.

1-GENEL BÝLGÝLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon: Çevrenin korunmasý, kirliliðinin önlenmesi ve iyileþtirilmesi için kanuni 

yetkileri etkin ve verimli kullanarak, yaþanabilir bir çevre oluþturmak. 
Vizyon: Saðlýklý ve yaþanabilir bir çevre oluþturarak gelecek nesillere kirlenmemiþ, 

doðal bir ortam býrakabilmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüðümüz, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 1593 Sayýlý Umumi Hýfzýsýhha Kanunu 
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ve Yönetmeliklerin verdiði yetkiler, Çevre ve Orman Bakanlýðý, ilgili Bakanlýklar ve Valilik 
talimatlarý, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarý doðrultusunda görev yaparak çevrenin 
korunmasý, kirliliðinin önlenmesi ve iyileþtirilmesi için yaþanabilir bir çevre oluþturmak üzere 
kuruluþ amacýna uygun faaliyetlerini devam ettirmektedir. Yürütülen/yürütülecek olan 
hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir.

•13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 
“Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði” kapsamýnda 
“Bakanlýðýn denetim yetkisi saklý kalmak kaydý ile, Belediye mücavir alanlarý içinde 
Belediyeler, mücavir alan dýþýnda ise Valilikler bu yönetmelikte belirlenen kurallara 
uygun olmayan yakýtlarý üretenler, satýþa sununlar ile ýsýtma tesisleri üretenler ve 
iþletenleri denetlemek ve hakkýnda yasal iþlem yapmakla yükümlüdür” denildiðinden 
denetim ve yaptýrým yetkisi Elazýð Belediyesine devredilmiþtir.Bu kapsamda yetki 
sahamýzda bulunan konut, iþyeri, kamu ve tüzel kiþilere ait hava kirliliði oluþturan 
kaynaklarýn kontrolleri müdürlüðümüz tarafýndan yapýlacaktýr.

•07.03.2008 tarih ve 26809 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 
“Çevresel Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði”nin 
uygulanmasý “Mücavir alanlar içinde Belediye Baþkanlýklarýnca, dýþýnda ise ilin en 
büyük mülkü amirince yürütülecektir” denilmektedir. Bu sebeple Çevresel 
Gürültünün Deðerlendirilmesi ve yaptýrým yetkisi Elazýð Belediyesine 
devredilmiþtir.Bu kapsamda yetki sahamýzda bulunan konut, iþyeri, kamu ve tüzel 
kiþilere ait gürültü kirliliði oluþturan kaynaklarýn kontrolleri müdürlüðümüz 
tarafýndan yapýlacaktýr.

•19.04.2005 tarih ve 25791 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 
“Bitkisel Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði”nin 8-b maddesi ile belediyelere 
kullanýlmýþ kýzartmalýk yað üreten iþletmelerin lisanslý geri kazaným tesisleri ile veya 
valilikten geçici depolama izni almýþ toplayýcýlarla yýllýk sözleþme yapmalarýný 
saðlamak, buna iliþkin kayýtlarý ilgili valiliðe bildirmek sözleþme yapmayanlara cezai 
iþlemi uygulamakla yükümlüdür denildiðinden; Yetki sahamýzda bulunan lokantalar, 
sanayi mutfaklarý, oteller, yemekhaneler, hazýr yemek üretimi yapan firmalar ile diðer 
yerlerde, kullanýlmýþ kýzartmalýk yaðlarýn kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz 
konusu iþletmelerin lisanslý geri kazaným tesisleriyle veya toplayýcýlarla yýllýk sözleþme 
yapmalarýný saðlamak amacýyla gerekli çalýþmalar müdürlüðümüzce yapýlacaktýr.

•25.11.2006 tarih ve 26357 sayýlý “Ömrünü Tamamlamýþ Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliði” gereði denetim ve yaptýrým yetkisi Elazýð Belediyesine devredilmiþtir. 
Geçici depolama alanlarý için uygun yer gösterilecek ve toplanan lastikler lisanslý 
firmalara teslim edilecektir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
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•18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 
“Hafriyat Topraðý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði” gereði denetim 
ve yaptýrým yetkisi Elazýð Belediyesine devredilmiþtir. Bu kapsamda Hafriyat Topraðý, 
Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarý depolama alaný belirlenerek gerekli çalýþmalar 
müdürlüðümüzce yapýlacaktýr.

•Gayri Sýhhi Müessese ruhsatý ile ilgili müracaatlarýn çevre ve insan saðlýðý yönünden 
kontrolü müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmaktadýr. 

C-Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapý:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, Belediyemize ait Þehirlerarasý Otobüs 

Terminalinin 1. katýnda 1 Müdür Odasý, 1 adet Servis Personellerinin bulunduðu oda 
olmak üzere 2 odada hizmet vermektedir. 

2. Örgüt Yapýsý: 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, Belediye Baþkan Yardýmcýsýna baðlý 1 Müdür ve 
Müdüre baðlý servisten oluþmaktadýr. 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Müdürlüðümüz hizmetlerinin yürütülmesinde servisimizde toplam 3 adet Bilgisayar, 

2 adet yazýcý, 1 adet Baca Gazý Ölçüm Cihazý ve 1 adet Gürültü Ölçüm Cihazý,1 Adet Kamera 
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bulunmaktadýr. Baca gazý ve gürültü ölçümü, sertifika programýna katýlan ve baþarýlý olan 
teknik elemanlar tarafýndan yapýlmaktadýr.

Ayrýca, Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþan elemanlarýmýza yaptýklarý çalýþmalar 
hakkýnda hizmet içi eðitim verilmektedir. 

4. Ýnsan Kaynaklarý
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðümüzde; Ýmza yetkilisi 2 teknik eleman (1'i 

Müdür), 1 Memur,  1 Daimi Ýþçi olmak üzere toplam 4 personel çalýþmaktadýr. Personeller 
hakkýnda gerekli bilgi aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðümüzde 3 memur, 1 Daimi Ýþçi olmak üzere 
toplam 4 personel çalýþmaktadýr

Þekil-1- Çalýþan Personellerin Kadrolarýna Göre Daðýlýmý

S.No  Fiziksel Kaynaklar Birim/Adet 
1  Bilgisayar  3 Adet 
2  Baca Gazý Ölçüm Cihazý 1 Adet 
3  Gürültü Ölçüm Cihazý 1 Adet 
4  Yazýcý  1 Adet 
5  Yazýcý/Fax  1 Adet 
6  Araç(Kiralýk)  1 Adet 
7  Telsiz  3 Adet 
8  Telefon  2 Adet 
9  Klima  1 Adet  
10  Buzdolabý  1 Adet  
11  Kamera  1 Adet 

 

S.No 
Personelin 
Adý Soyadý 

Görevi Tahsili 

1. Mustafa TEPE Müdür Yüksek Lisans  
2. Arif SAYIN Kimyager Üniversite 
3. Süleyman AKAY Memur  Üniversite 
4. Bahattin BULUT Kadrolu Ýþçi Lise 

 

75%

25%

MEMUR

ISÇI
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðümüzde çalýþan personellerimizin öðrenim 
durumlarý, 1 Lise Mezunu, 2 Lisans, 1 Yüksek Lisans mezunundan oluþmaktadýr. 

Þekil-2-Personelin Eðitim Durumu

5. Sunulan Hizmetler:
•Hava kirliliðini önlemek için planlý ve plansýz denetimler yapmak. 

•Gürültü kirliliðini önlemek için planlý ve plansýz denetimler yapmak. 

•Bitkisel atýk yaðlarýn çevreye vereceði zararýn önlemek için toplanmasýný ve 
bertarafýný saðlamak.

•Ömrünü tamamlamýþ lastiklerin çevreye vereceði zararý önlemek için 
toplanmasýný ve bertarafýný saðlamak.

•Hafriyat atýklarýnýn çevreye vereceði zararý önlemek için toplanmasýný ve 
bertarafýný saðlamak.

•Gayri Sýhhi Müessese (GSM) denetimlerini yaparak çevreye zarar vermeyecek 
þekilde tüzel kiþilerin çalýþmalarýný kontrol altýnda tutmak.

6. Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi:
Harcama öncesinde, talep edilen mal ve hizmetler müdürlük bünyesinde oluþturulan 

komisyona havale edilir. Komisyonun uygun görmesi halinde baþkanlýk oluru alýnarak mal ve 
hizmet alýmý için evraklar satýn alma birimine gönderilir. 

Alýnan mal ve hizmetler taþýnýr mal yönetmeliði kapsamýnda deðerlendirilip, mal 
teslim komisyonu incelemesinden sonra teslim alýnýr.

Ýç kontrol güvence beyanýyla “Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi” taahhüt altýna alýnmýþtýr.

D-Diðer Hususlar
Müdürlüðümüz, görev, yetki ve sorumluluk alanlarý itibariyle çevre kanununa aykýrý 

davrananlar hakkýnda yasal iþlemlerin yürütüldüðü, tespit ve ceza tutanaklarýnýn 
düzenlendiði, itirazlar neticesinde mahkemeye kadar gidebilen iþlemleri yürütmektedir. 

25%

50%

25%

LISE LISANS YÜKSEK LISANS
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I1-AMAÇ ve HEDEFLER
A-Müdürlüðün Amaç ve Hedefleri
Amaç: Ýlimizdeki çevresel kirliliði önleyerek gelecek kuþaklara çevre kalitesi yüksek 

yaþanabilir bir kent býrakmak
Hedef 1: 2009–2010 kýþ sezonunda Hava Kirliliði konusunda Elazýð Belediyesi 

mücavir alan sýnýrlarý içerisinde denetim yaparak kaçak ve kalitesiz yakýt tüketimini azaltmak.
Hedef 2: 2009–2010 yýlýnda Gürültü Kirliliði konusunda Elazýð Belediyesi mücavir 

alan sýnýrlarý içerisinde; þikâyet, planlý ya da plansýz denetimler neticesinde gürültü kirliliði 
oluþturan özel ya da tüzel kuruluþu denetleyerek gürültü kirliliðini azaltmak

Hedef 3: 2010 yýlýnda Bitkisel Atýk Yaðlar konusunda Elazýð Belediyesi mücavir alan 
sýnýrlarý içerisinde iþ yeri ve bina denetimleri ile bitkisel atýk yaðlarý toplanmak, depolamak ve 
bertarafý konusunda bakanlýktan yeterlilik almýþ lisanslý firmalara teslim etmek.

Hedef 4: 2010 yýlýnda Ömrünü Tamamlamýþ Lastiklerin toplanmasýný ve bertarafý 
konusunda Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde iþ yeri ve arazi denetimleri ile 
ömrünü tamamlamýþ lastiklerin (Ö.T.L) geçici depolama alanýný belirlemek, bertarafý 
konusunda bakanlýktan yeterlilik almýþ lisanslý firmalara teslim etmek.

Hedef 5: 2010 yýlý içerisinde Hafriyat atýk kurulu oluþturularak yer belirleme 
çalýþmalarý baþlatýlacaktýr. Araçlara Hafriyat Taþýma Ýzin Belgesi verilecektir. Hafriyat alaný 
iþletmesi “Hafriyat Atýklarý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarý Kontrolü Yönetmeliði” gereði özel sektöre 
devredilebilir.

Hedef 6: 2009-2010 yýlýnda Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatlarýnýn 2872 sayýlý Çevre 
Kanununun ilgili hükümleri gereðince 1. sýnýf Gayri Sýhhi Müessese Baþvurularýný 
deðerlendirerek toplumun yaþam standardýný yükseltmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlüðümüz, genel çevre politikasý doðrultusundaki görev ve sorumluluklarýný 

yerine getirmekte; Belediyemiz sýnýrlarý dahilinde, çevre kirliliðine yol açan hususlarda ve 
çevrenin korunmasý ve güzelleþtirilmesi ile ilgili sorumluluklarýnýn azami takipçisi olmakta; Ýl 
Çevre ve Orman müdürlüðüyle iþbirliði yapmaktadýr. Öncelikli ve kalýcý hedefimiz, halký, esnafý 
sair sorumlu kurum ve kuruluþlarý çevre konusunda bilgilendirilmek, eðitmek ve çevresel 
kirlilik oluþturan hususlarýn takibinde, cezalandýrýlmasýndaki kararlýðýmýzý ortaya koymaktýr. 
Müdürlüðümüz, Avrupa birliðine uyum sürecinde Gerek Resmi Gazete ve gerekse Çevre ve 
Orman bakanlýðýnýn yönetmelik ve mevzuatlarý güncel olarak takip edilmekte, 
uygulanmaktadýr.
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I1I-FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A-Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçlarý:

2-Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:
Müdürlüðümüz bütçesine 2009 yýlý için 374,590.00 TL ödenek konulmuþ ve ek olarak 

53,060.00 TL ödenek aktarýlmýþ olup ek ödenek kullanýlmadýðýndan bütçe hesabýndan 
düþülmüþtür. Yýl içerisinde 168,408.16 TL harcanmýþ, geri kalan 206,181.84 TL ödenek iptal 
edilmiþtir. 

3. Mali Denetim Sonuçlarý:
Müdürlüðümüz 2009 mali yýlý içerisinde yapýlan her türlü harcamalar; her birimin yetki 

ve sorumluluklarý farklý olmakla birlikte, belirli aþamalarda Sayýþtay mali kontrol ve denetimine 
tabidir. Bu mali kontrol ve denetimler; planlama aþamasý, harcama öncesi ve harcama 
aþamasýnda yapýlan kontroller ile harcama sonrasýnda yapýlan mal ve hesap denetimleridir. 

B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:
2009 mali yýlý içerisinde Müdürlüðümüz 70 adet ödeme evraký düzenlemiþ, 2010 

performans programý hazýrlamýþ, 2008 mali yýlý faaliyet raporu çalýþmalarýný yapmýþtýr.
Elazýð Ýli Mahalli Çevre Kurulu Kararlarý ile 2009-2010 kýþ döneminde (Ekim-Mart) 

Ýlimizdeki hava kalitesinin korunmasý ve hava kirliliðinin önlenmesine yönelik tedbirlerin 

Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI  
Harcama Birimi

 
Adi

 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ

Ekonomik 
Kodlar

 
 Bütçe ile 

Verilen 
Ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 

 
Ödenek

 

Aktarma ile 
Düsülen 

 
Ödenek

 

 Net Bütçe 

 
Ödenegi 
Toplami

 

2009 Mali Yili 
Bütçe 

Giderleri

Gerçeklesme 
Orani

%

01-Personel 
Giderleri

 

101,200.00 TL

 

39,000.00 TL

 

38,000.00 TL

 

102,200.00 TL

 

92,484.31 TL 0.90

 

02-SGK Giderleri

 

17,000.00 TL

 

4,000.00 TL

 

5,000.00 TL

 

16,000.00 TL

 

10,232.67 TL 0.64

03-Mal ve Hizmet 
Alimi Giderleri

 

207,862.00 TL

 

10,060.00 TL

 

10,060.00 TL

 

207,862.00 TL

 

52,016.54 TL 0.25

05-Cari 
Transferler

 

18,180.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

18,180.00 TL

 

13,674.64 TL 0.75

06-Sermaye 
Giderleri

 

30,348.00 TL

 

0.00 TL

 

0.00 TL

 

30,348.00 TL

 

0.00 TL 0.00

07-Sermaye 
Transferleri 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 

09-Yedek 
Ödenekler 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 0.00 

T O P L A M 374,590.00 TL 53,060.00 TL 53,060.00 TL 374,590.00 TL 168,408.16 TL 0.45
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alýnmasý ve uygulanmasýnýn saðlanmasý amacýyla, 2872 sayýlý Çevre Kanunu doðrultusunda 
çýkarýlan Hava Kalitesinin Korunmasý Yönetmeliði, Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin 
Kontrolü Yönetmeliði ve Endüstriyel Kaynaklý Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði gereðince 
Ýlimizde kullanýlacak yakýt programý ve programýn uygulanmasý için alýnacak tedbirler 
kararlaþtýrýlmýþtýr. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü gürültü ile ilgili þikâyetleri deðerlendirerek 
periyodik kontroller yapmaktadýr. Gürültü ölçüm cihazýnýn kalibrasyonu Tubitak UME 
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

2010 yýlýnda Bitkisel Atýk Yaðlar konusunda Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý 
içerisinde iþ yeri ve bina denetimleri ile bitkisel atýk yaðlarý toplanmak, depolamak ve bertarafý 
konusunda bakanlýktan yeterlilik almýþ lisanslý firmalara teslim edilmiþtir.

2010 yýlýnda Ömrünü Tamamlamýþ Lastiklerin toplanmasýný ve bertarafý konusunda 
Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde iþ yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü 
tamamlamýþ lastiklerin (Ö.T.L) geçici depolama alanýný belirlemek, bertarafý konusunda 
bakanlýktan yeterlilik almýþ lisanslý firmalara teslim edilecektir.

2010 yýlý içerisinde Hafriyat atýk kurulu oluþturularak yer belirleme çalýþmalarý 
baþlatýlacaktýr. 

Araçlara Hafriyat Taþýma Ýzin Belgesi verilecektir. Hafriyat alaný iþletmesi “Hafriyat 
Atýklarý, Ýnþaat ve Yýkýntý Atýklarý Kontrolü Yönetmeliði” gereði özel sektöre devredilebilir.

2009-2010 yýlýnda Gayri Sýhhi Müessese Ruhsatlarýnýn 2872 sayýlý Çevre 
Kanununun ilgili hükümleri gereðince 1. sýnýf Gayri Sýhhi Müessese Baþvurularýný 
deðerlendirerek toplumun yaþam  standardýný yükseltilecektir.

2-Performans Sonuçlarý Tablosu:
Amaç

 

Hava kalitesini arttýrarak yaþanabilir bir çevre oluþturmak.
Hedef

 

Kýþ sezonunda Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde denetim 
hizmetleri arttýrýlarak kaçak ve kalitesiz yakýtýn tüketilmesi önlenecektir.

Performans 
Hedefi-1

Kaçak ve kalitesiz yakýtýn tüketilmesi %50 oranýnda önlenecektir.

Açýklamalar
Ýlimizdeki öncelikli çevre sorunlarýndan biri hava kirliliðidir. “Isýnmadan Kaynaklý Hava Kirliliði 

Kontrolü Yönetmeliði” yetki alanýmýza esas teþkil etmektedir.

Performans Göstergeleri 2009 SONUÇ

1 Hava kirliliði ile ilgili ölçüm sonuçlarýndaki iyileþme 
oraný

%20 %15***

Açýklama: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan saatlik, ve günlük yapýlan ölçüm sonuçlarý 
dikkate alýnacaktýr.
2 Kaçak yakýt kullaným oranýnýn azaltýlmasý %30 %30

Açýklama: Þehir giriþ, çýkýþ güzergâhlarý denetim altýnda tutularak þehre kaçak ve kalitesiz yakýt giriþi 
önlenecektir.
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3-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi:
Yakma teknikleri konusunda yakýcýlarýn yeterli bilgiye sahip olmayýþýndan dolayý hava 

kirliliðinin önlenmesi hususunda istenilen hedefe ulaþýlamamýþtýr.
Gürültü kirliliði konusunda vatandaþýn yeterli düzeyde bilgisinin olmayýþý nedeniyle 

istenilen hedefe ulaþýlamamýþtýr.

4-Performans Bilgi Sisteminin Deðerlendirilmesi:
Ateþçi kurslar açýlarak yakýcýlarýn bilinçlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Ayrýca broþür ve 

yayýn yoluyla halkýn bilgilendirilmesi hizmet kalitesinin artýþýna katký saðlayacaktýr.
 

Amaç Gürültü kirliliðini önleyerek insanlarýn yaþam standardýný yükseltmek.

Hedef Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde gürültü kirliliði kaynaðýnda 
önlenerek þikayetler azaltýlacaktýr.

Performans 
Hedefi-1

Elazýð Belediyesi mücavir alan sýnýrlarý içerisinde gürültü kirliliði kaynaðýnda 
önlenerek þikayetler %50 oranýnda azaltýlacaktýr.

Açýklamalar: Açýk alanlarda yapýlan düðün ve eðlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsü 
mevcuttur. “Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetimi Yönetmeliði” çerçevesinde iþlemler yapýlmaktadýr.

Performans Göstergeleri 2009 SONUÇ

1 Gürültü oluºturan müzik-eðlence ve iþyerlerinin 
kontrol altýnda tutulmasý

%40 %30***

Açýklama: Özellikle yaz aylarýnda gürültü oluþturan müzik -eðlence ve iþyerleri gezici ekip tarafýndan 
Kontrol altýnda tutulacaktýr.
2 Gürültü ile ilgili þikâyetlerdeki azalma oraný %30 %20***
Açýklama: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan saatlik, ve günlük yapýlan ölçüm sonuçlarý 
dikkate alýnacaktýr.

Amaç Gayri Sýhhi Müessese (GSM) denetimlerini yaparak çevreye zarar vermeyecek 
þekilde tüzel kiþilerin çalýþmalarýný kontrol altýnda tutmak.

Hedef Müracaat edilmesi halinde 2. Sýnýf Gayri Sýhhi Müesseselere çevresel etkileri 
deðerlendirildikten sonra çalýþma izni verilecektir.

Performans 
Hedefi-1

2.sýnýf Gayri Sýhhi Müesseselerin çevresel açýdan %20 oranýnda denetlenmesi

Açýklamalar: Mevcut Gayri Sýhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulmasý halinde çalýþmalara 
katýlým saðlanacaktýr.

Performans Göstergeleri 2009 SONUÇ

1 Denetlenen Gayri Sýhhi Müessese oraný %10 %10
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IV-KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRMELER
A-Üstünlükler

•Deðiþen teknolojiye ayak uydurulmasý.

•Gürültü Ölçüm Cihazýna sahip olunmasý.

•Baca Gazý Ölçüm Cihazýna sahip olunmasý.

•Gelen þikayetlerin anýnda deðerlendirilmesi.

•Gece kontrol ekibinin olmasý.

•Hizmet kalitemizin iyi olmasý.

B-Zayýflýklar
•Fiziki mekanýn yetersiz olmasý.

•Ýmza yetkilisi personelin yeterli olmamasý.

•Cihaz kullanan sertifikalý personelin yetersiz olmasý.

C-Deðerlendirme
•Doðalgazýn Elazýð'a geliyor olmasý.

•AB uyum sürecinde çevresel konulara daha çok yer verilmesi.

•Çevre Orman Bakanlýðý tarafýndan hizmetlerin yerelden yönetilmesi amacýyla yetki 
devri yapýlmasý.

•Çevresel faaliyetlerde Bakanlýðýn lisans verdiði firmalarýn faaliyetleri yürütmesi 
(toplama, bertaraf, …). 

•Coðrafi konumdan dolayý hava kirliliðinin yüksek olmasý.

•Çevre bilincinin geliþmemiþ olmasý.

•Ýlimizdeki öncelikli çevre sorunlarýndan bir tanesi hava kirliliðidir. 2009 yýlý içerisinde 
doðalgaz hatlarýnýn yapým çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. “Isýnmadan Kaynaklý Hava Kirliliði 
Kontrolü yönetmeliði” yetki alanýmýza esas teþkil etmektedir.

•Açýk alanlarda yapýlan düðün ve eðlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsü 
mevcuttur. “Gürültü Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði” çerçevesinde iþlemler 
yapýlmaktadýr. 2006 yýlý Ocak ayýndan itibaren gürültü kirliliði konusunda Belediyemiz 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðüne yetki devri yapýlmýþtýr.

•Ömrünü tamamlamýþ lastikler muhtelif yerlerde geliþigüzel bir þekilde 
depolanmaktadýr. Toplanmasý ve bertarafý 2010 yýlý içerisinde gerçekleþtirilecektir. 

•Ýlimizde “Bitkisel Atýk Yaðlarýn Kontrolü Yönetmeliði” çerçevesinde mevcut atýk 
yaðlarýn toplanmasý saðlanacaktýr.

•Hafriyat atýklarý kontrolsüz bir þekilde þehrin muhtelif yerlerine dökülmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
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V-ÖNERÝ VE TEDBÝRLER
Kurum içerisinde birimler arasý diyalogu ve koordinasyonu arttýrmak için 15 günde bir 

müdürlükle toplantý yapýlmasý.
 Ateþçi kurslarý açarak,  kalorifercilerin sertifika almalarýnýn saðlanmasý. 

Konutlarýn etrafýnda bulunan müzik eðlence gürültüsü oluþturan firmalarýn konut 
alaný dýþýna taþýnmasý.

Çevresel sorunlarýn çözümünde Fýrat Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü ile 
koordinasyonun saðlanmasý.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, 
tam ve doðru olduðunu beyan ederim. 

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

     Mustafa TEPE
  Çevre Mühendisi

                                                                                                           Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü
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SUNUÞ :
Müdürlüðümüz Belediyemiz meclisinin 06/08/2007 tarih ve 2007/107 sayýlý kararý ile 

oluþturulmuþtur.
Müdürlüðümüzde 1 Müdür (Jeoloji Mühendisi), 3 Ýnþaat Mühendisi, 1 Makine 

Mühendisi, 1 Ýnþaat Teknikeri,  2 Jeoloji Mühendisi ve 7 iþçi ile birlikte sürdürmektedir. 
Þehrimizdeki Ýnþaat iþlerinin kaliteli ve verimli bir þekilde yapýlarak, hizmet kalitesini 
iyileþtirmek ve daha iyi platformlara taþýmaktýr. 

Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapýmýnýn saðlanarak 
þehrimize depreme dayanýklý, kaliteli ve modern binalar kazandýrmak. Þehrimizi standartlarýn 
üzerine taþýyarak 'örnek þehir' olmasý yolunda her türlü yeniliðe açmak.

Çalýþmaya baþladýðýmýz ilk günden itibaren Elazýð þehri ve hemþerilerimiz için 
düþündüðümüz Elazýð'ý hayata geçirmek amacýyla personelimizle beraber kendimize 
belirlediðimiz þu misyonlarla birlikte son güne kadar çalýþmaya devam edeceðiz;

Þehrimize; yapý ve fiziki mekân ölçeðinde kaliteli, modern bir görünüm kazandýrarak 
verimli,   etkin, yeniliklere açýk olmak. 

Öncü modern görünümlü ve tarihi deðerlerin ýþýðý altýnda geleceði tasarlamak.
Aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkýmýzdan beklediðimiz özgüveni 

kazanmak.
Rasyonel çözümlerle, halkýn sorunlarýný ortadan kaldýrmak ve þeffaf bir Müdürlük 

olmak. 

l-GENEL BÝLGÝLER
(A-Misyonumuz)
Misyon

    Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapýmýnýn saðlanarak 
þehrimize depreme dayanýklý, kaliteli ve modern binalar kazandýrmak, teknik ve sosyal alt 
yapýsý tamamlanmýþ, gecekondusuz, yaþanabilir mekânlar oluþturarak þehrimizi tarihi ve 
doðal güzellikleri ile birlikte olgunlaþtýrmak ve bu amaçla projeler üretmek. Þehrimizi 
standartlarýn üzerine taþýyarak, 'örnek þehir' olmasý yolunda her türlü yeniliðe açmak. Var olan 
doðal kaynaklarýn, doðal güzelliklerin ve tarihi deðerlerin ýþýðý altýnda geçmiþ ve geleceði 
bugünde birleþtirmektir.
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Vizyon
§Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapýmýnýn saðlanarak 
þehrimize depreme dayanýklý, kaliteli ve modern binalar kazandýrmak. 
§Teknik ve sosyal alt yapýsý tamamlanmýþ, gecekondusuz, yaþanabilir mekânlar 
oluþturarak þehrimizi tarihi ve doðal güzellikleri ile birlikte olgunlaþtýrmak ve bu 
amaçla projeler üretmek. 
§Var olan doðal kaynaklarýn, doðal güzelliklerin ve tarihi deðerlerin ýþýðý altýnda 
geçmiþ ve geleceði bugünde birleþtirmek. 

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar :
Belediyemiz sýnýrlarý içinde bulunan yerleþme alanlarýndaki yapýlaþmalarýn 

denetiminde imar planlarý, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Fen, Saðlýk ve çevre 
koþullarýna uygun saðlýklý ve güvenli bir þekilde teþekkülünü saðlamak amacýyla, 
Müdürlüðümüz Norm kadro esaslarýna uygun olarak 2007 yýlý Eylül ayýnda Elazýð Belediye 
Meclisi kararýnca kurulmuþtur. 

C-Müdürlüðe Ýliþkin Bilgiler:
Müdürlük, Müdürlüðe Baðlý Alt Birimler ve Görevleri
Madde 8- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluklarý:
a-Yapý Kontrol Müdürlüðünü Belediye Baþkanlýk Makamýna karþý temsil eder.
b-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüðün her türlü çalýþmalarýný

düzenler.
c-Müdürlük içi yönergeler yayýnlar, belgelerin ilgililere daðýtýmýný gerçekleþtirir.
d-Müdürlüðün tahakkuk amiri, personelin birinci sicil ve tezkiye amiridir. Rusul ve 

esaslarý kapsar.
e-Diðer müdürlüklerle koordinasyonu saðlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü

ek görevi yapar.
f-Müdürlüðün standartlarý yakalayabilmesi için gerekli çalýþmayý ve gayreti gösterir.
g-Müdürlük personelinin verimini arttýrmak için gerekli motivasyonu saðlar.

Madde 9- Büro Þeflerinin Görev, yetki ve sorumluluklarý 
a-Müdür tarafýndan verilen tüm görevleri müdür adýna yürütür.
b-Mýntýka mühendisleri ve büro memurlarýnýn görevlerini denetler ve aralarýnda

koordinasyonu saðlar. 
c-Üst makamlara yazýlan yazýlarla günlük iþlerin seyrini takip eder.



T.C. 
ELAZIÐ

BELEDÝYESÝ

322

Elazýð Belediyesi - 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu. 

2009
MALÝ YILI 
FAALÝYET RAPORU

d-Müdürün verdiði görevleri eksiksiz ve zamanýnda yapmakla yükümlüdür.
e-Büroda iþleri organize eder. Personeli denetler. Görev bölümü yapar. Aksaklýklarý 

müdüre bildirir. 
f-.Müdür adýna tüm resmi evraký alýr, havalesini ve çýkýþýný yapar. 
g- Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararlarý defterlere iþleyerek 

incelemeye hazýr bulundurur.

Madde 10- Mýntýka Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý;
a-Müdür veya büro þefinin verdiði görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanýnda

 yapar.
b-Sorumluluk alanýndaki rutin kontrollerini ve kaçak yapýlaþma ve þikayet

 konusunda gerekli iþlemleri yapar.
c-Gerektiði taktirde yapý tatil tutanaðýný tutar ve buna baðlý mühür, mühür zaptý

 iþlemini yapýp Encümene sevk iþlemini gerçekleþtirir.
d-Ýskan iþlemi için yerinde kontrol yapar, kaçak inþaatlarýn 3194 sayýlý yasa gereði

 iþlemlerini yapar.
e-Yapý Denetim Kanunu doðrultusunda inþaatlarýn ve yapý denetim firmalarýnýn

 iþlemlerini kontrol eder. 
f-Hafta sonu ve bayram nöbetlerini tutar.

Madde 11- Memurlarýn Görev, Yetki ve Sorumluluklarý:
a)Müdür veya büro þefinin verdiði görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanýnda 

yaparlar.
Madde 12- Ýþçilerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý:
a)Müdür veya büro þefinin verdiði görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanýnda

yaparlar.
b)Yýkým iþlemi ve mýntýka kontrolleri sýrasýndaki müdahalelerde görev alýr. 

Madde 13- Müdürlük personeline görev, Baþkanlýk Makamýnca veya baðlý 
bulunulan Baþkan Yardýmcýsýnca yazýlý veya sözlü olarak verilir. Yazýlý belgeler kayýt 
tutularak saklanýr.

Madde 14- Görevin yürütülmesi: Tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve 
yönetmelikler doðrultusunda özenle ve süratle yapmak zorundadýr.

Madde 15-Müdürlük bürolarý arasýndaki iþbirliði:

Yapý Kontrol Müdürlüðü
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BAÞKAN YARDIMCISI

BELEDÝYE BAÞKANI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ

Ýnþaat 
Kohtrol Servisi Ýskan Servisi

Laboratuar
Servisi

Demir Donatý
Servisi

Yapý Kontrol
Kalemi

a) Bürolar arasý iþbirliði müdür tarafýndan saðlanýr.
b)Gelen evraklar Evrak Kayýt ve Takip Bürosunda toplanýr. Zimmet defterine iþlenir. 

Konularýna göre ayrýlarak ilgili büro þefine veya müdüre bildirilir.
c)Herhangi bir nedenle personelin görevden ayrýlmasý durumunda zimmetinde 

bulunan evrak ve dosyalarýn son durumu ile birlikte devir teslimi yapýlýr.
d)Belediyenin diðer müdürlüklerinden gelecek talepler ilgili yasalar ve yönetmelikler 

çerçevesinde müdürün onayý ile sonuçlandýrýlýr.

1-Fiziksel Yapýsý : 
Müdürlüðümüz Olgunlar Mahallesi Sebze Hali yaný Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü 

binasýnda 1 müdür, 10 personel görev yapmakta olup, 3 servis odasý ve 1 laboratuar olmak 
üzere toplam 4 oda da hizmet vermektedir. 

2-Örgüt Yapýsý :

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarý :
Son bilgi ve teknoloji kaynaðý olarak müdürlüðümüzde 9 adet bilgisayar, 6 adet yazýcý, 

7 adet dahili telefonla laboratuar araç ve gereçleri ile hizmet verilmektedir. 

4-Ýnsan Kaynaklarý :
Müdürlüðümüz bünyesinde 1 Müdür, 2 Servis Sorumlusu, 8 çalýþaný olmak üzere 

toplam 11 personel görev yapmaktadýr. 

Yapý Kontrol Müdürlüðü
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MÜDÜR (Jeoloji Mühendisi)

Ýnþaat
Mühendisi

(2)

Jeoloji
Mühendisi

(2)

Makine
Mühendisi

(1)

Ýnþaat 
Teknikeri

(1)

Harita
Teknikeri

(0)

Memur
(0)

Ýþçi
(7)

5-Sunulan Hizmetler:
Müdürlüðümüz bir yýllýk süre içerisinde; (2009)
1- Þehrimizde yapýlan inþaatlar, hafta sonlarý da dahil olmak üzere inþaat kontrol 

ekiplerimiz tarafýndan sürekli denetlenmektedir. Ýmara aykýrýlýk arz eden her türlü yapýya 
gerekli iþlemler yapýlmaktadýr. 
Bu süreç içerisinde þehrimizin görünümünü bozan ve tehlike arz eden 15 adet mail-i inhidam 
durumundaki yapýnýn tespiti yapýlarak, konularýn görüþülmesi için  Belediye encümenimize 
gönderilmiþtir.Belediye Encümenimizce alýnan kararlar doðrultusunda 15 adet binanýn yýkýmý 
gerçekleþtirilmiþtir. Ýmar kirliliklerinin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýmýz devam 
etmektedir. 

Bu çalýþmalarýn yaný sýra ekiplerimize gelen 165 adet þikâyet dilekçesi için çalýþmalar 
yapýlmýþ ve þikâyet konularý giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Ayrýca bu yýl içerisinde 225 adet bina 
inþaatý kontrol edilmiþtir.
Temel kazýðý çakýlan 265 adet inþaatýn temel vizeler yapýlmýþ, 1650 adet katýn tabliye demir 
kontrolleri gerçekleþtirilmiþtir.

2 - Þehrimizde yapýlacak olan inþaatlar Ýmar Müdürlüðü tarafýndan tasdik edilen 
projelerinin yapýlan inþaatlarda teknik ekip tarafýndan incelenip Yapý Ruhsatý verilmektedir. 
Ýmar Müdürlüðünden onaylý ruhsatý,inþaat projeleri,temel vizesi,su basma vizesi ve her kat 
vizesi ayrý olmak üzere inþaat kontrolleri sürekli bir þekilde yapýlmaktadýr. Yapý Ruhsatý proje 
eklerine uygun görülmesi halinde Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilmektedir. mahallinde 
yapýlan kontrol neticesinde Yapý Ruhsatý ve eklerine uygun olarak yapýldýðý tespit edilen 469 
adet inþaata Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilmiþtir

Gecekondulaþma yada kaçak yapýlaþma olan yerlere gerekli tebligatlar yapýlarak 
kaçak yapýlaþma önlenmeye çalýþýlmaktadýr. 

3- 2. derece deprem bölgesinde bulunan þehrimizde; yapýlarý daha kaliteli ve depreme 
dayanýklý hale getirmek için Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesine de hitap edebilecek olan 

Yapý Kontrol Müdürlüðü
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Türkiye'de sadece birkaç ilde bulunan Yapý Kalite Kontrol Laboratuarýmýz çalýþmalarýna devam 
etmektedir. 

Ýstenildiði takdirde, mevcut binalardan Dijital Test Çekiciyle beton dayanýmýný tespit 
edilebilmekte, demir donatý tespit cihazý ile de donatý sayýsý ve çap tespiti yapýlabilmektedir.

Betonda kullanýlan agregalarýn fiziksel deneyleri ile taze betondaki hava miktarý 
deneyi- slump deneyi- yoðunluk deneyi vb. deneyler de laboratuvar ortamýnda 
yapýlabilmekte ve beton karýþým oranlarý tespit edilebilmektedir.

Yeni yapýlan binalarda beton döküm aþamasýnda temelden ve bütün kat 
tabliyelerinden alýnan numuneler, kür (bakým) þartlarý laboratuvar ortamýnda 7 ve 28 günlük 
bekleme süreleri dolduktan sonra pres makinesinde kýrýlarak beton dayanýmý sonuçlarý rapor 
halinde verilebilmektedir. Yapýlan bu çalýþmalar neticesinde laboratuvarýmýz bölgede önemli 
bir eksikliði gidermektedir. 
 Ýnþaatlardan alýnan numuneler laboratuarýmýz da incelenerek raporlarý tutulmakta 
olup, inþaat sahipleri ve vatandaþlar yaptýklarý binalar hakkýnda bilgilendirilmektedirler. 

Laboratuar ekibi tarafýndan 2009 yýlý içerisinde mahallinde 2029 adet bina tabliyesinin 
beton kontrolü yapýlmýþtýr. Küp numune sonucu olumsuz çýkan tabliyelerin beton sýnýflarý 
dijital test çekici kullanýlarak yada betondan karot alýnarak dayanýmlarý tekrar test edilmiþtir. 

Beton santralleri ile temasa geçilerek üretilen betonda meydana gelen aksaklýklarýn 
ve bu aksaklýklarýn nedeninin belirlenmesi ve giderilmesi için çalýþma yapýlmýþtýr.

6- Yönetim ve Ýç Kontrol Sistemi:
5018 Sayýlý Kanun 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiþ,  24.12.2003 tarihinde Resmi 

Gazetede  yayýmlanmýþ ve 01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüðe girmiþtir.
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüðe girmesi ile “ Mali 

Anayasa” olarak kabul edilen 1050 Sayýlý Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile ek ve deðiþiklikleri 
yürürlükten kalkmýþtýr. Müdürlüðümüz iç kontrol sistemine uymaktadýr. 

 ll-AMAÇ ve HEDEFLER :
 Öncü ve örnek belediyecilik anlayýþýyla þeffaf ve kararlý çalýþmayla herkesin bir Elazýðlý 
olmak için can attýðý lider bir belediyeye sahip olmak, Belediyemizin prensip ve politikalarý ile 
baðlý bulunan mevzuat ve Belediye Baþkanýnýn belirleyeceði esaslar çerçevesinde, 
Þehrimizde yapýlan binalarýn deprem ve yönetmeliklerine uygun þekilde inþa edilmesi ve 
halkýmýzýn ferah ve huzur içinde yaþamalarýný hedeflemektedir. 

Yapý Kontrol Müdürlüðü
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A- Müdürlüðümüzün Amaç ve Hedefleri:
Bu hizmetleri gerçekleþtirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük 

bünyesinde bulundurmak
Mesleðinde deneyimli uzman ve kalifiye elemanlar ile bu görevi gerçekleþtirmek

20 adet teknik eleman ile laboratuar iþlemlerini gerçekleþtirmek, 30 adet teknik 
eleman ile inþaat kontrol, kaçak yapýlaþma ile mücadele iþlemlerini gerçekleþtirmek, 20 
teknik eleman ile de ruhsatý kesilmiþ inþaatlarýn yönetmenliklere uygun olarak 
denetimlerini gerçekleþtirmek.

Ýþlemleri gerçekleþtirebilmek için hizmet aracý alýmý yapýlacaktýr
8 adet hizmet aracý kiralanmasý iþi Ýhale usulü ile alýnmýþ olup, Müdürlüðümüz 

servislerinde kullanýlmaktadýr.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Yapý Denetimini kaliteli ve verimli bir þekilde yapmak, Yapý hizmet kalitesini 

iyileþtirmek ve daha iyi platformlara taþýyarak halkýmýzýn güvenini kazanmak ve dürüst 
olmak temel politikalarýmýz ve önceliklerimiz arasýndadýr.

III FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER
A- MALÝ BÝLGÝLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçlarý

Idare Adi  ELAZIG BELEDIYESI  
Harcama Birimi Adi

 
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜGÜ

 
Ekonomik 

Kodlar

 

Bütçe ile 
Verilen 

 Ödenek

 

Aktarma ile 
Eklenen 

 Ödenek

 

Aktarma ile 
Düsülen 

 Ödenek

 

Net Bütçe 
Ödenegi 

 Toplami

 

2009 Mali Yili 
Bütçe Giderleri

Gerçekles
me Orani 

%
01-Personel 
Giderleri

 

237.000,00.TL.

 

81.000,00.TL.

 

0.00.TL

 

318.000,00.TL.

 

239.809,26.TL. 0.75

02-SGK 
Giderleri

 

23.000,00.TL.

 

19.000.00.TL.

 

0.00.TL

 

42.000,00.TL.

 

24.728,73.TL. 0.59

03-Mal ve 
Hizmet 
Alimi Gid.

 

1.777.000,00.TL.

 

0,00.TL.

 

105.000,00.TL.

 

1.672.000,00.TL

 

1.445.531,84.TL. 0.86

05-Cari 
Transferler

 

30.000,00.TL.

 

5000,00.TL.

 

0.00.TL.

 

35.000,00.TL.

 

31.454,80.TL. 0.90

06-Sermaye 
Giderleri

 

15.000,00.TL.

 

0.00.TL

 

0,00.TL.

 

15.000,00.TL.

 

4.007,56.TL. 0.27

07-Sermaye 
Transferleri

0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-

09-Yedek 
Ödenekler 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-TL 0.00.-

T O P L AM 2.082.000,00.TL 105.000,00.TL. 105.000,00.TL. 2.082.000,00.TL 1.745.532,19.TL. 0.84
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2-TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR
Müdürlüðümüz bütçesine faaliyet dönemi içerisinde Mali yýl ödeneði olarak 

2.082.000,00 TL ödenek konulmuþ olup, araç kiralanmasý, memur yemek, dijital ölçüm aletleri 
ve kýrtasiye alýmý iþleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþ olup, yýl içerisinde 1.745.532,19 
TL'si harcanmýþ, geri kalan 336.467,81 TL'lik ödenek iptal edilmiþtir.

3-MALÝ DENETÝM SONUÇLARI:
Müdürlüðümüz yýl içerisinde yapmýþ olduðu ödeme evraklarýný ve taþýnýr mal iþlem 

fiþlerini uygun bir þekilde dosyalamasý yapýlmýþ ve herhangi bir denetlemede hazýr bir þekilde 
sunulacaktýr.

B-PERFORMANS BÝLGÝLERÝ:
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Müdürlüðümüz 2009 yýlý içerisinde 2385 adet evrakýn kaydý yapýlmýþ, 469 adet iskan 

raporu düzenlenmiþ, 165 adet þikayet dilekçesi gelmiþ bunlardan 15 adet mail-i inhidam 
raporu düzenlenerek yýkýmý yapýlmýþ, 1650 adet bina tabliyesinin beton kontrolü yapýlmýþ 
Temel kazýðý çakýlan 253 adet inþaatýn temel vizeler yapýlmýþ, 1650 adet katýn tabliye demir 
kontrolleri gerçekleþtirilmiþ, Mali yýlý içinde 48 adet ödeme evraký düzenlemiþtir. 

2-Performans Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi
Belediyenin “ Stratejik plan ve performans programý izleme ve deðerlendirme 

komisyonu” tarafýndan müdürlüðümüzün bir yýl boyunca yapmýþ olduðu faaliyetleri izlenmiþ, 
faaliyetler ve faaliyet adýmlarý ile performans kriterleri ayrý, ayrý raporlanarak 
deðerlendirilmiþtir. 

Buna göre Yapý Kontrol Müdürlüðünün yýl içerisinde baþarý oraný % 85 olarak tespit 
edilmiþtir. 

IV-KURUMSAL KABÝLYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
A- Üstünlükler 

 Belediye Baþkanlýðý, çalýþma ortamý olarak yeterli donaným ve teçhizata sahiptir. Yeterli 
bilgi ve beceriye sahip elemanlarý mevcut olup, personel sýkýntýsý bulunmamaktadýr.

 B-  Zayýflýklar
 Belediye Baþkanlýðý olarak zayýf noktamýz bulunmamaktadýr.      
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 C- Deðerlendirme
 Belediye Baþkanlýðý gerek personel yönünden gerekse kullanmýþ olduðu teknolojik 
malzemeler yönünden gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bir þekilde, Belediyemizin her türlü iþ, 
iþlem ve faaliyetlerini gerekli titizlik ve hassasiyette, her türlü özveriyle, kanunlar çerçevesinde 
hiçbir aksaklýða meydan verilmeden, görevi üst düzeyde yapma gayreti içerisinde 
bulunmaktadýr.

ÝÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde: Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, 
tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve yetki alaným 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin iþlemlerin yasallýk ve 
düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip 
olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadýr. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkýnda bilgim olmadýðýmý beyan ederim.

         Gülþah ÖZEK
           Jeoloji Müh.

                  Yapý Kontrol Müdür V.
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